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Grattis Lena Norberg till utnämningen ”Årets vardagshjälte 2020”!
Socialdemokraterna i Hagfors utsåg i mycket hård konkurrens Lena
Norberg till ”Årets vardagshjälte
2020” i Hagfors kommun med motiveringen:
”Lena har hjärtat på rätt ställe och
är uppskattad både som vän och
kollega. Hon valde att fixa julklappar till alla som bor på Lillåsen och
Sättragården för att förgylla deras
jul med något extra efter detta tuffa
år. Vi tycker det är att vara vardagshjälte, en människa som sprider extra glädje, kärlek och värme i dessa
tider. Lena har ett hjärta av Guld!”

Utmärkelsen ”Årets vardagshjälte” i Hagfors kommun är ett
initiativ från Socialdemokraterna
i Hagfors där vinnaren belönades
med ett diplom och presentkort på
2500 kr.
Vinnaren gratulerades av Socialdemokraternas ordförande Mikael
Dahlkvist och oppositionsråd Tomas Pettersson.

Vi bygger inte din bil
men vi byter din bilruta
eller reparerar stenskott
oavsett bilmodell.
Även kalibrering
av tex kamera m.m.
i din bilruta.

Trygghet på Sikt
Auktoriserade
Bilglasmästerier

Kontrollerade av

Vi har avtal med alla försäkringsbolag
Uddeholmsv. 37, HAGFORS

Tel. 0563-104 67

Fax 0563-619 37 • Mobil 070-603 67 47

Bergebyv. 28, Torsby
070-281 30 17

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

DIGITAL GUDSTJÄNST
Sön 24/1 kl. 11.00
Se live eller i efterhand på Facebook

facebook.com/forshagamunkforsforsamling
mer info svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Sön 24/1 Gudstjänst, A Rådström.
Gudstjänsten sänds digitalt via länk från hemsidan.
svenskakyrkan.se/eksharad

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka
Scanna för att
komma direkt till
Facebook

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 hörs 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 oli-

ka 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, konstnärer,
kompositörer och filmmakare.
I söndags uppmärksammade
Hagfors pastorat Bibelns Dag i
den digitala gudstjänsten på Facebook. Gudstjänsten ligger kvar
om du vill se den i efterhand. Ett
antal biblar delades ut helt gratis.
I skrivande stund finns några enstaka exemplar kvar. Hör av dig
till pastoratets expedition om du
är intresserad av en egen bibel!
Åsa Bergsten
Präst i Hagfors pastorat

Säg till de modfällda: ”Var frimodiga och frukta inte!”
Jes. 35:4

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 24/1 från kl 12.00 Gudstjänst från Equmeniakyrkan i Hagfors.

Hagfors Egnahemsförening
ÅRSMÖTE
Vi kommer att ha årsmötet på distans.
Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut till alla medlemmar
i februari. Ytterligare information finns med i utskicket samt på
vår hemsida: www.hagforsegnahemsforening.se

Inställt kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträde
26 januari är inställt.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträder måndag 25 januari kl.19.00
i aulan i Älvstranden Bildningscentrum.
Ärendelista finns på hagfors.se/kommunfullmaktige
Allmänheten är välkommen till mötet.
Med hänvisning till rådande coronapandemi och för att minska
smittspridningen ber vi er att avstå från att besöka mötet.
Peter Åkerström (OR)
Kommunfullmäktiges ordförande

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

Du kan även läsa Veckobladet på nätet

www.veckobladet.se

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

Rima Salong

VI SÄLJER: Vax, Kam, Sax, Hårtork,
Hårtrimmare, Skäggprodukter m.m.

Ny

HERRFRISÖR DROP IN

Herrklippning .................. 240:Barnklippning (upp till 12 år)... 140:Student ............................ 190:Maskinklippning ................ 60:Skägg, styling el. rakning . 75:Rakning med maskin......... 20:Styling med hårtork ........... 50:Kundservice ....................... 40:Vi gör även
hembesök

Vid ditt besök
använder
vi visir och
munskydd.
Du får ett
gratis munskydd.

Vi har
bonuskort

pettider under vinte
p
ö
a
Fr o m 25/1 - 28/2
r

kommer vi p g a rådande
omständigheter ha förkortade öppettider!

073-788 84 35

HAGFORS

Skolgatan 2
Mån-fre 09.00-18.00
Lördag 09.00-14.00

MUNKFORS EKSHÄRAD
Torget 2 (bredvid Apoteket)
Enendast
riktig
mataffär
Öppet
lördagar
och
söndagar 14.30-17.30
Restaurang,
Café, Bageri,

Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

n!

Åhströms i Råda
Vid Rådakorset Rv 62 • Tel. 0563-600 65 • Mån-Fre 8-19, Lör 9-17, Sön 11-17

Förhandsboka på
Facebook t o m 22/1

Måndag-fredag 12-18 • Lördag 10-13

Hel platta Löfbergs

WANJAS
LEKSAKER AB
Köpmang. 2, HAGFORS • 0563-103 63

KAFFE

Pågens 8-p

Korvbröd

320:-

Enligt nya pandemilagen får vi
ha 23 kunder i butiken samtidigt.
Vi håller koll med kundkorgar. Handla gärna ensam!

Nykundserbjudande!

Tel: 020-104110 Mail: kontoret@buskhaga.com
www.buskhagahemservice.se

2 för

30:-

//Ullis & Jonas

REALTIDSAUKTION

Låt oss förenkla er vardag

För att nyttja erbjudandet uppge kod: nykund-2021. Gäller endast nykund och vid ett tillfälle

ord. pris
26.50

Lunchkorv
Grillkorv
Hackkorv
1 för 1750

Hämta från 26/1
tis, ons, tors

Boka återkommande hemstäd
få 50% på en första storstädning

1950

Sön 24/1 med start
kl 17.00 på nätet
Man kan endast
buda på nätet

Vi erbjud
er äv
Fönsterp en
uts
Möbeltv
ätt
Strykning
mm

Se villkor, info och annonser på
www.danielssonsauktioner.se
Anders med personal!

0563-409 93 • 070-340 00 22

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

Allt inom VVS

070-580 19 06

www.bergsangsror.se

Dela med er
av händelsen
i Veckobladet!

Har ni döpt ert barn,
gift er eller firar ni
t ex Guldbröllop?

ni betalat.
Förskottsbetalning.

FAMILJESIDAN
Dela med er av

händelsen i Veckobladet!
Skicka en bild och några raders
text till info@veckobladet.se
eller Veckobladet, Görsjöv. 2C,
683 33 Hagfors
Pris 300:-. Betalas kontant eller
via Swish 1230489690
Plusgiro 45 70 18-0

FAMILJ
Dop Vigsel Guldbröllop

FAMILJ

Har ni döpt ert barn,
gift er eller firar ni
t ex Guldbröllop?

VIKTOR PETTERSSON

Vi gratulerar
THEA ISRAELSSON

Vi vill gratulera vår
snälla, goa och omtänksamma tjej Thea
Israelsson på 12-årsdagen den 15 januari.
Många goa kramar
från mamma o pappa,
Ia, Markus, Tilde o
Milo, mormor o Bengt, farfar o Stina.
Pulvergubben, farmor o Blazen tänder
en extra stjärna på himlen för dig.

Torsdag 21/1 fyller Viktor Pettersson i Geijersholm
13 år. Han grattas av
mamma och pappa
och storasyster Anja.
Grattis Viktor!

Dela med er av händelsen
i Veckobladet!
Skicka en bild och några raders text till
info@veckobladet.se eller Veckobladet,
Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors
Pris 300:-. Betalas kontant eller via Swish 1230489690

JULIUS WALLIN

Vi vill gratulera vår
goa kille Julius Wallin som fyller 1 år
24/1. Många grattiskramar från mamma
och pappa. Vi älskar
dig!

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

Vi vill gratulera vår
goding Lendon Elfsten som fyllde 6 år
den 18/1. Vi som
grattar är mamma
o pappa o storebror
Jean.

VALTER LUNDSTRÖM

kl 8-12 (kl 12-16 endast telefon eller mail)
kl 8-14 • Onsdagar
kl 8-14
kl 8-16 • Fredagar
kl 8-14

TEXTÅBILD

!

www.hopp.org Tel: 08-6440359 jour@hopp.org

VÅRA ÖPPETTIDER
Måndagar
Tisdagar
Torsdagar

g
n
o
p
u
K

Välkomna till oss!

073-807 16 07, 073-807 22 69

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

LENDON ELFSTEN

Den 20 januari fyller
vårt älskade barnbarn
och barnbarnsbarn
Valter Lundström i
Munkfors 1 år. Vi
som grattar är farmor, farfar, mormor,
morfar och gammelfarmor.

Kvinnojouren
Duvkullan

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

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:

VÅR STORA

Guld, Silver, Mynt
KÖPES

Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors
Måndag 25/1 kl. 14.30-16.00
20 kr guld
10 kr guld
5 kr guld
50 kr 1975 - 76
10 kr 1972
5 kr före 1972
2 kr före 1942
2 kr före 1968
1 kr före 1942
1 kr före 1968
50 öre före 1962
25 öre före 1962
10 öre före 1962

3400 kr
1700 kr
900 kr
115 kr
70 kr
33 kr
56 kr
27 kr
28 kr
13,5 kr
9 kr
4,5 kr
2,5 kr

är i full gång!

HALVA PRISET PÅ MASSOR AV DAMKLÄDER!
Bl a Tröjor, Byxor, Blusar, Klänningar, Kjolar m.m.
Även Boots!
VÄLKOMNA!
VI TAR HÄNSYN!
Max 8 personer
samtidigt i butiken.

Guldsmycken
390 kr/g, guld
Silverbestick (ejNS)
3500 kr/kg
Silvertackor
5200 kr/kg
Herrfickur 14/18k
2500/4500 kr
Armbandsur h. 14/18k
1100/2600 kr
Sedlar, Plåtmynt/Riksdaler, Tandguld,
Medaljer, Utländska mynt, Silversmycken

Över 30 år i branschen.

Priserna gäller fr.o.m. 12 jan 2021. Reservation för prisändringar.

Kihlberg Antik AB

0709-32 00 02

Vi lämnar

VINTERREA

www.kihlbergantik.se

MUNKFORS 0563-506 70

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

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

Julstämning utanför kommunens
äldreboenden
Äldreboenden i Hagfors kommun bjöds på underhållning
i juletid. Med hjälp av ideella krafter lockade man fram
tomtar ur vrårna och musikanter sjöng och spelade
julens alla önskesånger utanför fönster och balkonger. På
så vis fick de äldre ta del av lite julstämning i det dystra
vintermörkret.

Idén föddes redan i somras under
ett utomhuskalas på Häggården.
Initiativtagaren Sigrid Lundmark
bestämde sig där och då, att de
äldre på våra äldreboenden i
Hagfors kommun förtjänar ett
julfirande efter detta oerhört
tunga och svåra år. Med hjälp av
studieförbundet Bilda samt ideella
krafter samlades ett gäng tomtar
utanför Häggården med lyktor

och en säck fylld till bredden med
julklappar, vilka var skänkta av
en rad sponsorer. Marschallerna
brann stämningsfullt medan
familjen Möllberg stod för
musiken och från början var det
tänkt att evenemanget endast
skulle framföras på Häggården.
Men kommunen hakade på
och det resulterade i att även de
andra äldreboendena fick lyssna

till
julsångerna
och ta del av
tomtarnas parad,
vilken bestod av
både vuxna och
barn samt en
liten hund iförd
tomtemundering!
Det hela mottogs med stor
tacksamhet och glädje och
förhoppningen är naturligtvis
att det blir en jultradition för
Sigrids följe, att åka runt och
spela för de äldre och varje jul
skänka dem ett värdigt julfirande
i form av julmusik, julklappar och
hembakat, något som de innerligt
förtjänar.

Väl mött! Med vänliga
hälsningar Tomtegänget

Ta chansen att synas på vår framsida under 2021
Rabatt vid flera veckors bokning!
Närmast ledigt vecka 6.
Tveka inte att höra av dig
0563-616 66 info@veckobladet.se

ill
Först tn!
kvar

Köp dina ramar
hos oss!

ROLLUP MED
TEXTÅBILD
OLKHÄLSOMYNDIGHETENS
Görsjöv. 2 C Hagfors • Tel 0563-616 66
REKOMMENDATIONER

Roll up &
Golvdekaler

minska smittspridning är det viktigt att de rekommendationer
ommit följs. Ni kan hjälpa era kunder med informationen till deras
are.

gjort i ordning en mall på rollup som ni kan erbjuda era kunder för
r, receptioner, kassaköer mm (separat bild bifogas också som ni
a/skicka till era kunder). Ett färdigt underlag där vi enkelt kan lyfta
unds logotype och leverera ut snabbt till önskade adresser.

antal rolluper, leveransadresser och logotype till oss så fixar vi
!

VINTERKAMPANJ
REGNHUVAR
Pris 2.895:- efter rotavdrag
Resa ingår i priset
Gäller Veckobladets utg.område

10% på alla kaminer

st 595:-, 2 st eller fler 495:-.

Roll up standard

1295:FRÅN

495:-

Golvdekaler

Med info
kring
!
Covid-19

och skorstenar

Tveka inte att ringa Johan på tel. 072-215 05 66
Erbjudandet gäller t o m 28 februari 2021

100x60

47x115

Ø 30 cm

1184:20 st 1643:50 st 3000:10 st

PER ST EXKL. MOMS & FRAKT

Moms tillkommer.

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, Hagfors • Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se • www.veckobladet.se

T. 0 3 6 - 3 7 6 2 5 0 / 0 3 1 - 5 0 0 8 0 0 | W W W. A D D B R A N D. S E | I N F O @ A D D B R A N D. S E

AFFISCHER i alla storlekar
FOLDRAR A4 A5

VISITKORT
SKYLTAR

Välkommen in och se
vad vi kan erbjuda!

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

PROGRAMBLAD
BÖCKER med fyrkantsrygg
Välkommen in och se
vad vi kan erbjuda!

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

Välkommen in och se
vad vi kan erbjuda!

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

SLUT I RUTAN HOS FALKS RADIO OCH TV
På Nyårsafton, efter 36 år,
stängde Åsa Dahlström
Elon, f.d. Falks Radio och
TV eftr, butik på Kyrkogatan i Hagfors.
Åsa hade abrupt fått överta
verksamheten efter legendariske fadern, Radio och TV-handlaren, Alf Dahlströms tragiska
bortgång vid lucia 1984. Blott
22 år gammal fick hon det stora
ansvaret för anställda och att
serva hagforsbygden med allehanda audiovisuell utrustning.
Falks har varit en institution
i Hagfors med lång tradition,
ursprungligen skapad av munkforsaren Herman Falk och
övertagen av Alf Dahlström
på 60-talet. Under färg-TVboomen på 70-talet fanns det
tre TV-butiker i Hagfors, där
Falks var störst. Falks var då en
fullsortimentsbutik med försäljning av radio, bandspelare,
skivspelare, (vinyl)skivor, musikinstrument, TV och videobandspelare/kameror. Till det
komplett radio- och TV-verkstad samt installationsverksamhet.
För att manifestera slutet på
epoken med specialbutik för
audio, video och informationsteknik i Hagfors hyllades Åsa

Sven-Erik Hedgren och Sven-Arne Hedell (med via länk från Thailand)
hyllade Åsa Dahlström.

Alf Dahlström

och personal genom besök av
de före detta anställda Sven-Arne Hedell och Sven-Erik Hedgren. Sven-Arne som emigrerat
till Thailand medverkade via
video. Om inte COVID 19-risken funnits hade betydligt fler
ur den tidigare månghövdade
medarbetarskaran medverkat
på plats. Under det informella
hyllningspratet blev det många
anekdoter. En av de bästa är
Alfs beskrivning av bra tv-bild:
”man kan se pormaskarna vinka”. Alf var humoristisk, men

även visionär och förutspådde
platta tv-skärmar att placera på
väggar likt tavlor. Avslutning
med tack för det gångna, men
även lyckönskan till framtiden,
skedde genom överlämning av
blomsterkvast (naturligtvis lokalt inköpt) till Åsa. Dagen till
ära bjöd gästerna Åsa på tidig
Nyårsskål kl. 12, med höjda glas
i Thailand och Hagfors.
Sven E. Hedgren
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o
p
u
K
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.

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

Melodikrysset v. 3 - 23 januari

Melodikrysset v.3 - 23 januari
1

Individ- och
omsorgsavdelningen
söker sommarvikarier

3

4

5

6

Vi söker sommarvikarier 2021 inom hemtjänst,
äldreboenden, korttidsenhet, gruppboende och
personlig assistans.

7

Det finns möjlighet till vikariat som undersköterska,
personlig assistent, vårdare och vårdbiträde för dig
som har fyllt 18 år. Även du som fyller 18 år under juni
eller juli kan söka vikariat del av sommarperioden.
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Det är meriterande om du har vårdutbildning eller
erfarenhet inom området. Körkort B är ett krav.
Om intresse finns eller om du önskar ytterligare
information, kontakta oss via 0563-185 55.
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Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Läs mer och ansök på hagfors.se/jobbahososs

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Välkommen med din ansökan senast 30 april 2021!

Adress:...................................................................................................................................................

Namn:.....................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................
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PRIVATANNONSER

Radannons
Tummen upp
Grattis

utkommer varje onsdag
och utges i drygt 13.600 ex.
över Munkfors- och Hagfors kommuner med
Ekshärad, Stöllet, Likenäs och Lesjöfors.

Mottages ej per telefon.
Endast kontantbetalning, eller via plusgiro
eller Swish nr 1230489690.
Skall vara oss tillhanda senast
torsdag kl 16.00 veckan före.

OBS! Annonsstopp: TORSDAGAR
Görsjövägen 2 C
683 33 HAGFORS

Telefon 0563-616 66
Fax 0563-109 79

60:60:100:-

kl 16.00 för alla annonser

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

Plusgiro 45 70 18-0
Swish 1230489690
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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

Stekt fläsk m löksås el.
bruna bönor 90:–– HÄMTLÅDOR 80:- ––

Beställ gärna matlådor från kl 9.00
Begränsat antal sittplatser

Tel. 0563-257 55 Välkomna!

Rikard
070-693 77 19
Jan
070-693 77 18

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny
gå in på
arbetsformedlingen.se

www.rj-maleri.se
info@rj-maleri.se

EKSHÄRAD 0563-406 22
off med ris
Ons 20/1 Korv Strogan
Tors 21/1 Lasagne
Alt Ärtsoppa o pannkakor
tt serveras med potatis
Fre 22/1 Pepparrotskö
yta serveras med potatis
Lör 23/1 Husets köttgr
d klyftpotatis och
Sön 24/1 Kycklingfilé me
ås
bearnaises
med potatis
Dalkullans torsk serveras
1
25/
n
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Stekt rimmat sidfläs
Tis 26/1
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Ons 27/1 Köttfärsgratä

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.

DHR BROSTUGAN ÖPPETTIDER:
Måndag 08.00-16.00, lunchstängt 12.3013.30. Tisdag 08-16.00. Onsdag-Torsdag 08.00-15.30. Ingen lunchstängning
dessa dagar. Fredagar 08.00-11.30.
Kondoleanser kan lämnas DIREKT
på Brostugan eller via telefon 056361675. Välkomna!

SÄLJES
TAKBOX PACKLINE 102
inkl taklyft. Kanonpris: 1.500:Tel. 073-020 92 65 efter 16.00
********************************************
1:A NORRINGSVÄG 9 HAGFORS
1:a (39,5 kvm) säljes på Norringsväg 9
i Hagfors (höghusen). 5:e våningen på
hissplan. 3.296:-/mån. Vid intresse o
visning kontakta Marie Källback.
Tel. 0708-19 20 34
********************************************
LÄGENHETER MUNKFORS
Lägenheter säljes på Munkgatan 8 i
Munkfors. 2:or 54-57 kvm. Vid intresse
och visning kontakta Marie Källback.
Tel. 0708-19 20 34
********************************************

LÄGENHET 1 R.O.K.
1:a Norrings väg 7, Hagfors. 1:a säljes
(39,5 kvm i höghusen), 1:a våningen.
Hyra 2.769:-/mån. Högstbjudande.
Tel. 073-715 26 49
********************************************
2:A SÄTTRAVÄGEN 8, HAGFORS
64 m2 på 1:a våningen. 3.913:-/mån. Pris
50.000:-. Ring Anders.
Tel. 070-729 44 25
********************************************
3:A NEDRE RIKSBYGGEN
Fin hörnlägenhet på 2:a våningen.
Varmhyra 4.879:- inkl TV, bredband. 76
m2. Lugnt och fint område.
Tel. 070-614 26 36
********************************************
LÄGENHET 2 RUM O KÖK
ca 56,5 m2. 6:e våningen hissplan, Norringsväg 5, Hagfors.
Tel. 070-690 87 28
********************************************
LÄGENHET 2 RUM O KÖK
1:a våningen, hörnlägenhet, Storgatan
8 B, Hagfors. Hyra 3.757 kr/månad.
Pris 90.000:Tel. 0563-930 55 Brittmari,
070-336 25 40
********************************************

Att göra affärer utan att
annonsera är som att stå i
mörkret och blinka åt en
flicka. Du vet vad du gör,
men det gör ingen annan.

Stewart H Britt

LUNCHBUFFÉ:
Mån-fre 90:-

Pensionär 80:- Hämtlåda 69:-

Lör-Sön 100:-

Pensionär 90:- Hämtlåda 69:-

Alternativa
rätter finns
varje dag

Vi serverar
frukostbuffé 65:vard. 8.00-10.00
Med res. för ev. ändringar

Gilla oss på

FÖRENINGSNYTT

BUFFÉ &
A LA CARTE
öppet 11-15
alla dagar
Fullst. rättigheter

Torsdag 21/1 kl 10.30-15.00

CAFÉ O LOPPIS ÖPPET
VARDAGAR 10.30-15.30

Veckans
Jobbmeny

RESTAURANG INDIANEN

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
KONTORSLOKAL /LAGER UTHYRES
Norringsväg 3 - en halvtrappa ner. Litet
pentry, WC. 29 kvm. 1.500:-/mån.
Vid intresse och visning, kontakta Marie
Källback.
Tel. 0708-19 20 34
********************************************
LOKAL UTHYRES STORGATAN 4
i Hagfors. 40 kvm.
Vid intresse och visning kontakta Marie
Källback.
Tel. 0708-19 20 34
********************************************
UTHYRES: MUNKFORS
Charmig etta med liten veranda och
uteplats. Stor råvind med fönster. Parkering utanför ingången. Lugnt och trevligt
område. Hyra 4.470 kr i månaden. Allt
ingår i hyran även hushållsel. Ej betalningsanmärkningar eller rökare inomhus.
Ring 0733-10 01 08 för visn eller mer info
********************************************

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

Ekshärads/Hagfors
Röda korsbutiker

PÅSREA
hela vecka 4
på kläder & textilier
Fyll en påse
betala 50 kronor
Välkomna!

TILL SALU!

KLUVEN KAMINVED
i stor säck 1,5 m3
SEK 600, eller i bulk.

073-815 03 79
ANNONSSTOPP
TORSDAG KL 16.00

LP-KONTAKTEN

Hagfors Blinkenbergskyrkan
Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se

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

på TRYCKSAKER

även på
ORIGINALKOSTNADEN
Beställ senast 31/1-21

TEXTÅBILD
info@veckobladet.se

Kära läsare!
TACK FÖR ATT DU

SKOTTAR

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

www.veckobladet.se

Flagga
för din
förening
el. företag
Prisex:

Beachflag small 290 cm
Exkl. fot

Finns även som rak modell

1.070:-

Vid köp av 5 st likadana
beachflag small 580:-/st

/st

Ditt budskap

Tel. 0563-616 66

Priserna är exkl. moms

ör info
Ring f t!
/offer

( 0563-618 99 TEXTÅBILD info@veckobladet.se

