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Onsdag 13 januari 2021

Mia Älegård 2020 års kulturstipendiat i Munkfors
Utmärkelserna i Munkfors har avlöst varandra. Konstnär Mia
Älegård som utsetts till
Munkfors kulturstipendiat 2020, mottog strax
före jul det ärofyllda
stipendiet som bestod
av diplom, blommor
och 5 000 kronor.

Kulturstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser i kommunen.
Motiveringen lyder:
Konstnärinnan Mia Älegård återger bland annat platser och byggnader i kommunen, på ett
fantastiskt sätt i sitt måleri. Hon har förmågan
att se det vackra i alla alla motiv och skapar uttrycksfull konst som engagerar, sprider glädje
och stolthet i Munkfors- Ransäter. Mia som är
inflyttad till Munkfors, för ett antal år sedan,
har blivit en målande ambassadör för orten.
– Jag är väldigt stolt och glad över att bli uppmärksammad för mitt konstnärskap. Speciellt
roligt är det som inflyttad till Munkfors. Vi
trivs väldigt bra i kommunen och jag tycker
motiveringen är så fin, säger Mia Älegård.

Vi reparerar och släcker dina
besiktningsanmärkningar

Pelle Berg

Pebe
Bilteknik
Norevägen 2, EKSHÄRAD
0563-405 75
pb.bilteknik@telia.com

ü Service/Reparationer
ü Däck/Fälgar
ü Koppling
ü Bromsar
ü Avgassystem
ü Plåt & Lackering
ü Bilglas
ü Diesel
ü Kontroll för besiktning
ü Luftkonditionering

ü Diagnos
ü Bilvärme
ü Bilradio
ü Hjulinställning
ü Belysning
ü och mycket
mera!

Avvikelser kan
förekomma

Mikael Bergström

Munkfors
Bilelektriska
Fabriksvägen 8, MUNKFORS
0563-506 20
bilelektriska@boschcarservice,se

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

Välkommen till

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

digitalt nomineringsmöte!

Torsdag 28/1 kl 18.00
Vi har mötet via teams
Anmälan sker via mail till
klaralvdalen.v-svealand@kommunal.se
eller på telefon: 010-442 91 60 senast 2021-01-20
Efter att vi fått er anmälan får ni inbjudan via teams.

Sön 17/1 Gudstjänst, LP Hjärpe.
Sänds digitalt via länk från hemsidan, svenskakyrkan.se/eksharad

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

FAMILJESIDAN

Nomineringar till
- 3 ordinarie ledamöter 2 år
- 4 ersättare i styrelsen 1 år
- 4 ordinarie ombud till Västra Svealands
representantskap

Han skall inte förtröttas eller brytas ner, förrän han grundat rätten på jorden.
Jes. 42:4

FAMILJ

Välkomna!
Sektion Klarälvdalen

Tills vidare sänds våra gudstjänster som webbgudstjänster som ni når på
youtube.com och genom att söka på Klarälvsprojektet. Gudstjänsterna
finns tillgängliga efter kl 12.00 annonserad dag.
Kontaktperson: pastorskandidat Frida Blomqvist, tel 076-632 33 21.
Sön 17/1 från kl 12.00 Gudstjänst från Equmeniakyrkan i Sunnemo.

FAMILJ

Tummen upp
och tack till Röda Korset i
Munkfors för julgåvan vi fick.
Boende på Hyttgården
och ett stort tack till Anna och
Gun-Britt som hjälpte mig då jag
ramlade utanför Apoteket.
Inga
och tusen tack till Möllbergs
och tomtarna som i alla väder
ställde upp utanför alla äldreboendena i Hagfors kommun under
julen!
gm. Sigrid och Stefan
och tusen tack till Liberalerna,
Studieförbundet Bilda, Blomsterfonden Råda, Hjärt-Lung
Hagfors Munkfors, Hemgården,
Åhströms, Altans Godis, Röda
Korset, Hagfors kommun. För
möjligheten till fantastisk musik,
julklappar, godis, hembakta bullar, kakor mm utanför Häggården
22/12.
gm. Stefan och Sigrid

till OK/Q8, Coop Hagfors,
ICA Supermarket Indianen Ekshärad för alla marschaller som
spred ljus och värme utanför alla
äldreboenden.
gm Sigrid och Stefan
till Jens Fischer som gav oss
möjligheten att med Hagfors
kommuns delaktighet bjuda på
tomtar och musik utanför alla
äldreboenden 27, 28/12 i Hagfors
kommun.,
gm Stefan och Sigrid

Vi gratulerar
CARL RÅÅD

Vi vill gratulera vår
goa lilla busiga kille
Carl Rååd som fyller 1 år 17/1. Massa
grattiskramar från
mamma, pappa och
storebrorsan. Vi älskar dig!

Veckobladet

utkommer onsdagar och ges ut
i ca 13.600 ex i Munkfors kommun
och Hagfors kommun med
Ekshärad, Stöllet, Ambjörby, Likenäs och Lesjöfors.

Tel. 0563-616 66 • Fax 0563-109 79

VECKOBLADET, Görsjöv. 2C, 683 33 Hagfors
E-mail: info@veckobladet.se www.veckobladet.se

AA-MÖTEN
Hagfors

AA-MÖTEN
Munkfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00

Mikael Davidssons
Minnesfond

Hagfors Blinkenbergskyrkan

Öppet möte första
tisdagen i månaden.

Ett stipendium ska delas ut till en
spelare från Hagfors Innebandysällskap.

Vill ni vara med och stödja denna
fond? Penninggåvor eller kondoleanser sätts in på Handelsbankens bankgiro: 701-3501. Ange
till vem, plats och datum samt
avsändare på kondoleansen.
Fam. Davidsson
HIBS
Handelsbanken

LP-KONTAKTEN

Måndagar o onsdagar 10-12
070-396 87 44 (lokal)
070-645 65 20 (Kristina)
www.lp-verksamheten.se

Kvinnojouren
Duvkullan
Välkomna till oss!

073-807 16 07, 073-807 22 69

På fredag är det

TULPANENS
DAG

Överraska dig själv
eller
någon annan med en bukett.

ANNONSSTOPP:
TORSDAGAR 16.00
för alla annonser

OBS! Vid godkänt korrektur tar kunden
ansvar för eventuella fel.
OBS! Vi förbehåller oss rätten att korta ner
insänt redaktionellt material.
Vi löser ej ut underfrankerade brev.

Annonsredaktör: Patrik Lindgren
Ansvarig utgivare: Patrik Lindgren
Ägare: Textåbild i Hagfors AB
Tryck: Pressgrannar AB, Linköping
Miljömärkt trycksak Svanen 3041 0174
Distribution: Textåbild/Veckobladet

Vid utebliven tidning ring 0563-616 66
Plusgiro 45 70 18-0 Swish 1230489690

Välkommen till Hagfors pastorat
Gudstjänst på Facebook
Söndag 17 /1 kl 11.00
Vi uppmärksammar Bibelns dag
Åsa Bergsten och Eva Verde

Händer på vår Facebooksida

Tisdagar kl 12.30: Live-bön / Onsdagar kl 18: veckans psalm
Fredagar kl 14: veckans andakt / Söndagar kl 11.00 :gudstjänst

Internationella böneveckan för kristen enhet 2021 18/1-25/1 Kl 13.00
Samarr med Equmenia kyrkan i Hagfors och Gräs

Söndag 24/1 kl 11.00

Hanna Isaksson och Eva Verde

Öppna kyrkor

Kyrkorna i Hagfors och Sunnemo är öppna för
enskild andakt, ljuständning eller en tyst stund:
Söndagar kl 10.30 - 12.00.
I Hagfors finns en präst på plats.
Via vår hemsida www.svenskakyrkan.se/hagfors
hittar du vår youtubekanal Hagfors pastorat

Kontaktuppgifter

Församlingsexp.telefonväxel: 0563-54 05 30
Telefontider: mån & ons 10-12, tors 13-15
epost: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsförvaltningen: 0563-145 00
mån, ons-fre kl. 9.30–11.00, tis 13.30-15.00
Våra övriga kontaktuppgifter på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/hagfors

Vi lämnar

Digitala filosofiska rummet 19/1 kl 17.00
”Hur påverkar pandemin vår framtid”

Intresseanmälan till det digitala ”Filosofiska rummet”
görs på biblioteket: 0563-18770 eller biblioteket@edu.hagfors.se
Där får du också mer information.
Samarr med Hagfors kommun

Livets bibliotek

Bibeln är inte en bok – den är ett helt bibliotek med olika böcker, i
olika genrer. Bibelns böcker är fyllda med poesi, ordspråk, historiska
skildringar, framtidsvisioner, släktbeskrivningar – och framförallt
berättelser….om människor, om livet och om Gud.
Ibland möts jag av frågor och skepsis kring Bibelns relevans idag. Där
finns ju så grymma berättelser, där finns underliga regler och där finns
motsägelser. Hur ska man kunna tro på och leva efter detta? Bibeln
är ingen naturvetenskaplig lärobok, inte heller en historiebok, eller en
bok med recept på ett riktigt och gott liv. Däremot är Bibeln fylld med
livserfarenhet, med tvivel och förtvivlan, med tro och tillit och med olika
bilder och erfarenheter av Gud. Inte minst finns där fyra evangelier, fyra
olika versioner, av berättelsen om Jesus, som gett näring till många
av de grundläggande värderingar som vårt samhälle vilar på. Bibeln
är en kulturskatt som i årtusenden inspirerat författare,kompositörer
och filmmakare. Den 17 januari uppmärksammar vi Bibelns Dag i den
digitala gudstjänsten på Facebook. Vi delar också ut ett antal biblar helt
gratis.Hör av dig till pastoratets expedition om du är intresserad.
Åsa Bergsten präst Hagfors pastorat

20% rabatt på annons

vecka 4 under rubriken till vårt
TEMA:

Ta hand om dig
- Unna dig!

• Uteaktiviteter ...
• Träning och hälsa ...
• Ny inredning ...
• Nya kläder ...
• Ny frisyr ...
• Massage ...
• Ny hobby ...
m.m.

Glädje!
Nystart!

Vilka åtgärder har du gjort för att minska
smittorisken vid besök hos dig?

Boka senast 21/1 kl 16.00

0563-616 66 info@veckobladet.se
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UTKOMMER VARJE ONSDAG

och utges i drygt 13.600 ex.
till alla hushåll och företag i
Munkfors- och Hagfors kommuner
med Ekshärad, Stöllet, Likenäs,
Olsäter och Lesjöfors.
Vi hjälper dig med annonslayouten utan extra kostnad.
Rabatt utgår alltid vid annonsering flera veckor.

OBS! Annonsstopp: TORSDAGAR
Görsjövägen 2 C
683 33 HAGFORS

Telefon 0563-616 66
Fax 0563-109 79

Alla får bdoertnreklam!
lt

va
även de som

kl 16.00 för alla annonser

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

Plusgiro 45 70 18-0
Swish 1230489690

Framsidans annonsplats finns ledig
Rabatt vid flera veckors bokning!
Tveka inte att höra att höra av dig
0563-616 66 info@veckobladet.se
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Text och betalning oss tillhanda SENAST TORSDAG kl 16.00
INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!): Namn:
Annonstext:

Tummen upp

60:-

............................................................................................................

Vi gratulerar

100:-

.............................................................................................................

Födda med ram max 31 mm 200:-

.............................................................................................................
.............................................................................................................

Tack med ram max 31 mm

200:-

.............................................................................................................

Födda med foto och ram

300:-

.............................................................................................................

Dop/Vigda
”Guldbröllop” (Max 30 ord)

.............................................................................................................

300:-

.............................................................................................................

Införd vecka

Bifogar

kr

kontant
via Swish 1230489690
via Plusgiro 457018-0



Kryssa valfri rubrik:

Tel:

Klipp ur och skicka in kupongen till Veckobladet, Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors.
Det går även bra att maila text och foto på info@veckobladet.se. Meddela då under vilken rubrik och hur betalningen sker.

Säsongens vardagshjältar utsedda

2020 års sista vardagshjältar har utsetts av Munkfors kommuns
Näringslivsforum och fokusgruppen ”Profilera Munkfors- Ransäter”. Tre gånger om året delas priset ut, och syftar till att uppmärksamma privatpersoner som med sitt engagemang gjort en
insats för i kommunen. En hedersam utmärkelse och de som hyllades denna gång var Gunnel Lindroth och Hasse Backström.
Motiveringarna lyder:
Gunnel Lindroth
För sitt engagemang och inspiration i den
uppmärksammade digitala bak-klubben
”Baka med Gunnel” som hon startade
mitt under pågående covid-19 pandemi.
Det har blivit en populär klubb med medlemmar från olika delar av Sverige men
även andra länder. Gunnel är också behjälplig med att baka till andra som av
olika skäl, inte har ork eller möjlighet
att göra det själva. Hon är en riktig bakhjälte!
Hasse Backström
Hasse har tagit ett stort ideellt ansvar
genom sitt engagemang i den grupp som
föräldravandrar under helg-kvällar och
nätter i Munkfors kommun. En viktig insats för att skapa kontakt och trygghet,
ute bland de unga i samhället.
Fina insatser som är värda att uppmärksammas!

Nu öppnar HeLiO Juridik AB
i Munkfors med omnejd
www.heliojuridik.se helena@heliojuridik.se

076-103 94 92

Hållbar och tillgänglig juridik
med omtanke
för företag och privatpersoner
Ni kan få hjälp med bland annat avtal, skatt eller
familjerättsliga frågor.
Kontakta mig för mer information.
Välkomna!
Telefontid: 09.00-15.00 måndag till fredag

Vi lämnar

20% rabatt på annons

vecka 4 under rubriken till vårt
TEMA:

Ta hand om dig
- Unna dig!

Boka senast
21/1 kl 16.00

!
GlädjeN
ystart!

0563-616 66
info@veckobladet.se

"
Namn: . ....................................................................................
På den högra bilden fattas fem detaljer.
Ringa in felen, klipp ur och posta den rätta lösningen till
VECKOBLADET, Görsjövägen 2C, 683 33 HAGFORS.
Märk kuvertet ”Finn Fem Fel”. Lösningen skall vara
oss tillhanda senast torsdag 21 januari 2021.

Adress: ...................................................................................
.................................................................................................
Två vinnare erhåller varsitt presentkort, värde 100 kr, som
gäller i hela Hagfors kommun. LYCKA TILL!
Vinnarna presenteras i VB nr 4, vecka 4.

Behöver du
PRESENTATIONSMATERIAL

såsom trottoarpratarställ, roll up, beachflagga,
led-ljustavlor, plåtskyltar m.m., m.m.?

Vänd Dig till oss!
Alla ställ finns
även i storlek
70x100 cm.
Ring för pris!

Wind sign 50x70 cm 1890:-

Delux sign
50x70 cm

Roll up standard

1295:-

Vi har även
Beachflaggor
samt Skyltar
i olika material.
Ring för info

2290:-

Easy sign
50x70 cm

1740:-

OBS! Moms tillkommer.

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, Hagfors • Tel. 0563-618 99
info@veckobladet.se • www.veckobladet.se

Mäklarhuset Bengt Pettersson
Adress: Kyrkogatan 1, 683 33 Hagfors
Telefon: 0563-120 00

www.maklarhuset.se/hagfors

Hagfors - Atterbergsvägen
Rymlig arkitektritad villa med ett centralt läge och med helt insynsskyddad trädgård. 200 kvm boyta fördelade på 12 rum. Tillbyggnadsdelen, med egen ingång,
inrymmer av 4 rum, lämplig som uthyrningslägenhet eller för någon egen verksamhet. Bergvärme finns installerat. Fristående garage med förråd samt en och
timrad redskapsbod. Boulebana.

Hagfors - Hagälven

Råda - Risätersvägen

Utgångspris: 395 000:1-plansvilla med källare belägen i Hagälven, Hagfors. Villan disponeras följande.
4 rum varav 2-3 sovrum. Vardagsrum
med braskamin. Ljust kök i vinkel med
nedgång till källarvåningen. Badrum
med wc, bidé, tvättställ och badkar. Källarvåningen inrymmer tvättstuga, hobbyrum, garage och gästtoalett.

Utgångspris: 355 000:1½ plan villa med källare belägen i Råda
med visst behov av renovering. 3 rum
och kök varav 2 sovrum på övervåningen
. Braskamin. Badrum med WC, tvättställ
samt badkar. Fjärrvärme. Farstukvist och
balkong i västerläge.

Vi tackar för
ett mycket bra
försäljningsår
under 2020 och
nu växlar vi upp
inför 2021 genom
att anställa Pär
Emilsson, nybliven fastighetsmäklare.
Vi söker nu alla typer av fastigheter i Hagfors,
Munkfors, Torsby och Sunne.
Vänd er med förtroende till Mäklarhuset i Hagfors!

FILOSOFISKA

Kära läsare!
TACK FÖR ATT DU

SKOTTAR

FRAMFÖR DIN
POSTLÅDA
så att våra utdelare kan
KÖRA bilen intill!
Tack
fö
Er hjä r
lp!

RUMMET
Välkommen att delta i samtal om filosofiska frågor
och ämnen kl.17.00-18.00! Vi diskuterar, delar tankar
och tar med oss nya perspektiv.
Vi träffas digitalt 19 januari och 16 februari. Anmäl dig
till Hagfors bibliotek på telefonnummer 0563-187 70 eller
mejla biblioteket@edu.hagfors.se för att delta. Träffarna
i mars och april kan också komma att bli helt digitala.
Håll koll på Hagfors kultur och biblioteks Facebooksida
eller Svenska kyrkan Hagfors Pastorats Facebooksida
för uppdaterad information.

16 februari

19 januari

Tro och vetande

Hur påverkar pandemin
vår framtid?

Digitalt

Digitalt

13 april
Makt

Digitalt eller fysiskt

16 mars

Har vi en fri vilja?
Digitalt eller fysiskt

INSPIRATION I KÖKET
Kebabgryta

Gör så här :
Finhacka löken, hetta upp en gryta med smör och fräs
löken glansig.
Häll ner kebaben och bryn den klar.
Rör ner krossade tomater, vatten, oxfond, chilisås och
låt sjuda upp.
Krydda med kebabkrydda ( smaka av – för alla kebabkryddor är olika i styrka )
Smaka av med lite salt och peppar.
Servera med ris

500 gram kebabkött / kebabflarn
1 gul lök
1 burk med tomatkross
2 dl vatten
1 msk konc. oxfond
1/4 dl chilisås
Kebabkrydda efter egen smak
salt & peppar
Toppa med en god vitlökssås,
eller vispad creme fraiche

Smaklig spis

Källa: jennysmatblogg.nu

Varm choklad med marshmallows
Finns det något härligare än en kopp
varm choklad efter en isande kall vinter
promenad? Trixet är att röra ut kakao
och socker med en liten skvätt mjölk eller vatten innan man fyller på med mjölk
och värmer den (då blir det inga klumpar). Att använda sig av en bra kakao är
A & O.
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Gör så här: Rör samman 2 msk kakao
med 2 msk råsocker och en nypa vaniljpulver. Tillsätt en skvätt mjölk och
rör slätt. Tillsätt ytterligare cirka 4 dl
mjölk. Värm på spisen och servera med
lättvispad grädde. De rosa hjärtformade
marshmallows’arna på bilden är grymt
goda.
Inspiration: Leila Lindholm

FYND & FÖRENINGSNYTT
Text och betalning oss tillhanda SENAST TORSDAG kl 16.00

Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning eller service, ej heller försäljning av djur!

INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!): Namn:
(Max 8 rader inkl. rubrik och telefonnummer)

Föreningsnytt

RUBRIK: ....................................................................................................................

Säljes

.......................................................................................................................................

Köpes

.......................................................................................................................................

Övrigt
Uthyres/Önskas hyra
Annonskostnad 60:-/st

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Införd vecka

Bifogar

kr

kontant
via Swish 1230489690
via Plusgiro 457018-0

TEL.NR: .....................................................................................................................

Klipp ur och skicka in kupongen till Veckobladet, Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors.
Det går även bra att maila in på info@veckobladet.se. Meddela då under vilken rubrik och hur betalningen sker.



Kryssa valfri rubrik:

Tel:

VÄRMANDE LÄTTLAGADE SOPPOR
Vinterns matiga fisksoppa
Den färdiga soppan förvandlas till en mustig soppgryta, rågad med smaker och dofter.
4 port
Ingredienser
1 liter Kelda®
Skärgårdssoppa
200 g Rotselleri
1 Fänkål
100 g Savoykål
rivet skal och saft
av ½ Citron
1 krm Salt
1 krm Svartpeppar
400 g Laxfilé
1 msk Arla Köket® Smör-& rapsolja
1 dl Skalade räkor, ca 60 g
Gör så här
Skala rotsellerin. Skär rotselleri och halva fänkålen i
ca ½ cm stora tärningar. Hacka savojkålen.
Strimla resten av fänkålen tunt och blanda med
citron, salt och peppar. Ställ den åt sidan.
Skär laxen i ca 2x2 cm bitar. Fräs de tärnade grönsakerna i smör-&rapsolja i en stor kastrull. Häll på
soppan och koka upp.
Häll på soppan och koka upp. Lägg i laxen och låt
sjuda ca 3 min. Toppa soppan med räkor och fänkålssallad.
Klart!
Källa: arla.se

Asiatisk kycklingsoppa
1 purjolök
2 morötter
ca 450 g kycklinglårfilé
1 msk olivolja
salt och peppar
1 msk curry
1 l kycklingbuljong
(vatten och fond eller
buljongtärning)
1 röd paprika
280 g böngroddar
400 g lätt kokosmjölk
1 msk majsstärkelse (Maizena)
1/2 tsk strösocker
1 lime
Gör så här
Skölj och strimla purjolöken. Skala och tärna morötterna i munsbitar. Strimla kycklingen.
Bryn kycklingen i olivoljan i en gryta ca 3 minuter.
Krydda med salt och peppar.
Tillsätt purjolök, morot och curry och fräs ytterligare 3 minuter. Tillsätt buljong. Låt småkoka under
lock ca 10 minuter tills kycklingen är mör.
Kärna ur och strimla paprikan. Häll av och skölj
böngroddarna.
Tillsätt paprikan och böngroddarna i grytan tillsammans med kokosmjölken. Låt koka ytterligare 5
minuter utan lock. Red av soppan med majsstärkelse
utrört i lite vatten.
Smaka av med socker, salt och peppar.
Servera med lime.
Källa: ica.se
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10%

på TRYCKSAKER

även på
ORIGINALKOSTNADEN
Beställ senast 31/1-21

TEXTÅBILD
Tel. 0563-616 66

info@veckobladet.se

Melodikrysset v.2 - 16 januari
1

2

3

4

5

Melodikrysset
v. 2 - 16 januari
Melodikrysset v.2 - 16 januari
1

2

3

4

Har Ni oadresserad reklam,
föreningsinformation,
frågeformulär etc.
som Ni vill ha utdelad?

5

6
7

8

6

7

8

9
12

10

9

12

10

13

www.veckobladet.se

11

Vi kan dela ut över Veckobladets utgivningsområde,
Munkfors och Hagfors kommuner med Ekshärad,
Stöllet, Likenäs, Lesjöfors och Olsäter.

11

13

Ring 0563-616 66
och tala med Patrik för
information och priser

14

14

15
15
Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
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Har Ni oadresserad reklam, fö
frågeformulär etc. som N

Vi kan dela ut över Veckobladets utgivningsområde, M
kommuner med Ekshärad, Stöllet, Likenäs, Lesjö
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Tesnim

Café & Mat

Vårdcentralen Hagfors

KOM & ÄT HÄR ELLER BESTÄLL. ALLA VÄLKOMNA!
Hamburgare med bröd
eller strips
inkl. 33 cl läsk
90 g ............................................... 78:150 g ............................................ 88:200 g ............................................ 98:Glutenfri, 90 g ............................. 85:Fiskburgare .................................. 85:Vegetarisk burgare 100 g ............ 78:Kyckling ..................inkl. 33 cl läsk

Kycklingburgare .......................... 85:Kycklingtallrik ............................. 99:-

Kebab .......................inkl. 33 cl läsk

Kebabtallrik ................................. 95:Kebabrulle ................................... 95:Kebab i bröd ................................ 85:-

Falafel .......................inkl. 33 cl läsk
Falafeltallrik ................................. 88:Falafelrulle ................................... 88:Falafel i bröd ................................ 88:-

Mjönäs Djurklinik
JOURÖPPET • Tel 0563-72 333 • www.mjonasdjurklinik.se

FYND & FÖRENINGSNYTT
60:-/annons
OBS! Mottages EJ per telefon!
Betalas kontant el. via swish.

OBS! Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa
samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning
eller service, ej heller försäljning av djur!

Fyll i kupongen på annan plats i tidningen. Skall vara oss tillhanda senast torsdag kl 16.00.

FÖRENINGSNYTT
IK VIKING IDROTTSALLIANS
Årsmöte måndag 25/1 kl 18.00. Info om
covid-säkrade mötesrutiner utsänt till
respektive klubb.

SÄLJES

LÄGENHET 2 RUM & KÖK, 62 M2
3:e våningen, Atterbergsv. 4 C, Hagfors.
Hyra 3.454:-, fiber ingår. Lägenheten är
mycket välvårdad och delvis renoverad.
Tvättmaskin Electrolux inköpt 2019 ingår
om så önskas. Stor balkong med markis
mot grönområde. Utg.pris 100.000:Tel. 073-067 24 85 Birgitta
********************************************

TAKBOX PACKLINE 102
inkl taklyft. Kanonpris: 1.500:Tel. 073-020 92 65 efter 16.00
********************************************

Öppettider
Måndagar kl 8-12
(kl 12-16 endast telefon eller mail)
Tisdagar 		 kl 8-14
Onsdagar		 kl 8-14
Torsdagar
kl 8-16
Fredagar
kl 8-14

TEXTÅBILD

Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

Öppet 08.00-17.00
Även avhämtning 070-289 61 24

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
MUNKFORS: UTHYRES 2:A med tillg.
till uteplats o liten veranda. Lugnt omr.
m mycket natur men ändå nära centr.
Ej bet.anm. eller rökare inomhus. Hyra
4.900 kr/mån. Värme, varmv. o sopor
ingår. Endast hush.el tillk. Förstahandskontr. Park. utanför huset. Ring gärna för
info, visn. el.bilder. Tel. 0733-10 01 08
********************************************

UTHYRES

Stor 3:a i Munkfors

118 m2 + 2 uteplatser, varmhyra
7282:-/mån, ledig från 1/1

Parhus Ransäter

2 rum & kök 61 m2 , gräsmatta,
uteplats, lugnt läge, 4895:-/mån,
ledig från 1/1
Inga betalningsanm.

Tel. 070-308 03 79

Övriga rätter ..............inkl. 33 cl läsk
Köttbullar m mos .......................
Oxpytt ..........................................
Rödspätta ....................................
Lövbit ..........................................
Chicken Nuggets med strips .......

78:78:99:99:98:-

Sallader

Räksallad ...................................... 75:Kycklingsallad .............................. 75:Tonfisksallad ................................ 75:-

Korvmeny

Kokt / Grillad med bröd .............. 20:Kokt / Grillad med strips ............ 55:Kokt / Grillad special med mos ... 55:Tjockkorv med bröd .................... 35:Tjockkorv med strips .................. 65:Tunnbrödsrulle med grillkorv ..... 65:Pommes strips liten ...................... 25:Pommes strips stor ....................... 35:Läsk 33 cl ... 15:-

Läsk 50 cl ... 20:-

Torsdag 14/1 kl 10.30-15.00

RÅRAKOR m fläsk 90:–– HÄMTLÅDOR 80:- ––

Beställ gärna matlådor från kl 9.00
Begränsat antal sittplatser
CAFÉ O LOPPIS ÖPPET
VARDAGAR 10.30-15.30

Tel. 0563-257 55 Välkomna!

POTATIS - SYLT - SOLROSFRÖ
Cherie, King Edward, Snöboll,
Asterix, Folva, Sava, Gul mandel,
Amandine, KRAV-potatis m.fl. Sv
äpplen, morötter, lök, rödbetor,
solrosfrö, fodermorötter. Nykokt
sylt, flera sorter, (60-70% bärhalt).
Säljes från lastbil.
LÖRDAG 16/1: Lesjöfors värdshus
10.45, Hagfors stn 11.45, Uddeholm
12.15, Ekshärad mittemot kyrkan
13.00, Stöllet OK/Q8 13.45, Ambjörby
Folkets hus 14.30, Likenäs macken
15.00.
SÖNDAG 17/1: Munkfors systembol
9.30, Olsäter skola 10.30.
Ej kort. Nästa tur om 4 veckor.

FALBYGDENS LANTPRODUKTER
070-298 39 40 • www.potatisbilarna.se

Franks Måleri & Bygg

i Uddeholm
Hantverkare med tysk utbildning

Tapetsering, målning,
kakel, klinker
Alla typer av golvläggning
0738-22 42 43
F-skattsedel Rot-avdrag

Behöver du hjälp
med trycksaker??

Programblad
Böcker • Tidningar
Roll Up
Trottoarpratare
Fakturor • Kvittenser
Kuvert i alla storlekar
Etiketter • Visitkort
Affischer
Vitt tryck på svart papper
Lack som effektfärg eller tillägg
Bordstabletter
Pennor m tryck
m.m m.m.

Välkommen in till

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C

så hjälper vi dej från
idé till färdig produkt
0563-616 66 • info@veckobladet.se

