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ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

Forts. inne i tidningen

som koreograf och sångerska i Nya Revyn i 
Hagfors. Hon arbetar även som danslärare 
och kulturpedagog i Hagfors kommun. Det 
har alltid funnits ett brinnande intresse för att 
dans, sång och teater ska vara tillgängligt för 
alla och att alla ska ha en möjlighet att utöva 
och se kultur på nära håll.
Sandra och Hanne startade GLOW entertain-
ment för att de känner att de vill kunna bidra 
till kulturlivet i Hagfors, speciellt nu i pande-
mitider. 
“Nu när alla sitter hemma måste vi ändå kunna 
göra något gemensamt, lite som gemenskap på 
distans!”
Människor saknar sociala sammanhang och 
liveunderhållning. Ideén till GLOW växte 
fram genom att längtan att få underhålla och 
viljan att göra något tillsammans. 

Hanne Hermansson och Sandra S. Johansson.

GLOW - två tjejer som brinner för underhållning och kultur
Sandra S. Johansson och Hanne Her-
mansson bildar tillsammans gruppen 
GLOW, men vilka
är de?
Hanne kommer från Årjäng men bor sedan 
cirka 1,5 år tillbaka i Hagfors. Hon jobbar som 
sångpedagog på kulturskolan och har innan 
detta varit aktiv inom sång, musik och teater 
sedan barnsben. Genom åren har hon med-
verkat i många olika musikaler, shower och 
projekt, då som både huvudrollsinnehavare 
och i ensemble. Hösten 2019 startade Joyvoice 
upp en kör i Hagfors och Hanne har sedan 
dess varit körledare där.
Sandra är född i Hagfors och medverkade re-
dan från tidig ålder i olika kulturprojekt runt 
om i Sverige. Ni har genom åren kunnat se 
henne i bygdespelet Över de Blånande bergen, 

Karlstad 054-52 53 33 
www.fasadinvest.se . info@fasadinvest.se

Kontakta Henrik för  
kostnadsfri offert! 054-52 53 37

Drar det kallt från dina fönster?Drar det kallt från dina fönster?
VI HAR KANSKE 

VÄRMLANDS BÄSTA 
PRISER PÅ FÖNSTER  

MED MONTAGE!

2021



Söker 

KYRKOGÅRDSARBETARE (säsong 2021) 

Arbetsuppgifter: Skötsel av våra kyrkogårdar exempelvis; 
gräsklippning, trimning, gravskötsel, plantering, ogräsrensning m.m.
Utbildning/Erfarenhet: Erfarenhet av liknande arbete och/eller 
trädgårdsutbildning är meriterande. Viktiga egenskaper är flexibilitet, 
initiativ- och samarbetsförmåga och viljan att lära.
Körkortsbehörighet B är ett krav.

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till:
Forshaga-Munkfors församling, Box 28 667 21 Forshaga
eller via e-post: forshaga-munkfors.forsamling@svenskakyrkan.se 
Vid frågor ring: Lars-Göran Carlsson, 054- 87 55 61

Sista ansökningsdag: 2021-02-28

Läs hela arbetsbeskrivningen på 
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Scanna för att 
komma direkt till 
hemsidan!

DIGITAL GUDSTJÄNST Sön 28/2 kl. 11.00
Inspelad gudstjänst från Munkfors kyrka med 
Mats Johansson Flygg och Birgitta Andersson. 
svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors/digitala-gudstjänster

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträder måndag 1 mars kl.19.00 

i aulan i Älvstranden Bildningscentrum.  
Ärendelista finns på hagfors.se/kommunfullmaktige     Mötet är öppet för allmänheten.   

Med hänvisning till rådande coronapandemi och för att minska 
smittspridningen ber vi er att avstå från att besöka mötet. 

 
Peter Åkerström (OR) 

Kommunfullmäktiges ordförande

Klarälvskyrkans 
Minnesfond

Ekshärad
Varmt tack för era gåvor till 
minnesfonden under det 

gångna året!

Kontaktpersoner:
Astrid Ström, Gjutberg 

0563-422 00
Åke Eriksson, Bergsäng

0563-421 72, 070-335 09 20

  

Gud, vår frälsare, vill att alla människor skall räddas 
och komma till insikt om sanningen.

1 Tim 2:4

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.

Lör 27/2 från kl 12.00  Bibelstudium ”Gud kallar dig”.
Sön 28/2 från kl 12.00  Gudstjänst från Equmeniaförs.i Hagfors.

ANNONSSTOPP: 
TORSDAGAR 16.00
för alla annonser 

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   

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

Hagfors Lokalavdelning

DIGITALT ÅRSMÖTE
för Lärarförbundet 

i HAGFORS 
Ons 10/3 kl 19.00

Teknisk incheckning från 18.30
Vi kommer att använda oss av 

Google Meet och skickar länk till 
Er efter anmälan.

Alla som deltar kommer få ett 
presentkort på HELA HAGFORS. 
Vi kommer även att lotta ut fina 

priser under kvällen.
Anmälan senast tis 8/3 till

eva-lena.nilsson@edu.hagfors.se
eller 070-543 93 92

VARMT VÄLKOMNA! 
Styrelsen

Före semestern 

finns det bara 

ett fåtal 
annonsplatser 

lediga på 
framsidan.

Hallå där!

Först till 
kvarn...

Öppettider
Mån 8-12
Tis 8-14
Ons 8-14
Tors 8-16
Fre 8-14

Textåbild/Veckobladet

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 28/2 Gudstjänst, L-P Hjärpe.
Gudstjänsten sänds digitalt se länk hemsida.
www.svenskakyrkan.se/eksharad



Sportlovskul! 
Kom förbi - åk pulka - grilla - ha kul! 

Sunnemo Täppevi, barn
Måndag 1 /3  kl 13 – 15 

Blinkenbergsparken, ungdomar
Tisdag  2/3  kl  13 - 16  

Blinkenbergsparken, barn  
  Torsdag   4/3 kl  13 -15

VÄLKOMMEN TILL 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 lever under samma himmel!
Coronapandemin tvingar miljoner människor till ett 
liv i extrem fattigdom och hunger.Tillsammans med 
Act Svenska kyrkan kan du bidra till att mätta familjer, 
motverka ökande våld mot kvinnor och barn och stödja 
människor för att resa sig starkare efter pandemin. De 
människor som drabbas hårdast av katastrofer är de som 
har minst möjlighet att skydda sig. Att hålla distans till 
varandra kräver utrymme. Distansarbete är omöjligt 
när överlevnaden beror på tillfälliga dagarbeten. Till-
gång till vatten, tvål och handsprit för att hålla en god 
handhygien är omöjligt för människor som bor i fattiga 
områden eller i flyktingläger. Årets fastekampanj ska 
bidra till att lindra konsekvenserna av coronapandemin.

 Tillsammans kan vi göra skillnad!
Under vecka 9 kommer vi finnas på torget i 

Hagfors och samla in till ACT fastekampanj!
Du kan även Swisha din gåva till 900 1223

Ta Din korv och gå!
Korvgrillning utanför församlingshemmet i Hagfors 

Måndagar kl 12.00-13.00 
 Vi följer FHM:s restriktioner, Därför ber vi Dig som 

kommer, att endast stanna för att få din korv.
 Vi hjälps åt för kunna göra detta. 

Nyfiken på Bibeln? 
Start onsdag 10/3 

Vi möts digitalt vid 4 tillfällen under våren 
Att känna till Bibeln och dess bärande 
berättelser är avgörande för att kunna förstå 
västerländsk tro, musik, konst, litteratur och 
historia. Välkommen att bekanta dig med 
några av berättelserna och dess relevans för 
oss idag. 

Nyfiken?
 Läs mer och anmäl dig på vår hemsida 

www.svenskakyrkan.se/hagfors
Samarr.med Sensus

Vi möts på Facebook
Tisdagar kl 12.30: Live-bön 

Onsdagar kl 18: Veckans psalm
Torsdagar kl 8: Sittdans  

Fredagar kl 14: Veckans andakt
------------------

För barn, ungdom, familj
Tisdag 23/2 ”Barnens bästa samling”
Beställ din pysselpåse med material som hör till 
barnsamlingen på nätet. 
Smsa till: 072-746 25 16. Skriv ditt för- och efter-
namn
Tisdag 23/2 kl 18.30  Liveträff för  
                                  barn 6-12 år 
Anmäl dig genom Sms:a till: 072-7462516, 
skriv ditt för- och efternamn
Tisdag 2/3  Babyrytmik 
Torsdagar kl. 19-21  Ungdomsträff Live
Anmäl genom Sms till: 070-5145225, 
skriv ditt för- och efternamn

Gudstjänst på Facebook
och Youtube

Söndag 28/2  kl 11.00 
Thomas Pfitzinger-Drewes och Tina Sundbäck

Söndag 7/3 kl 11.00 
Bo-Göran Boström och Tina Sundbäck

Öppen kyrka söndagar 10.30-12.00
Hagfors kyrka är öppen för enskild andakt,  

ljuständning eller en tyst stund. 
Präst finns på plats.

På www.svenskakyrkan.se/hagfors hittar du våra 
facebooksidor och vår Youtube-kanal.

Jesus säger: ”Ty jag var hungrig och ni gav 
mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att 
dricka. Jag var främling och ni tog emot mig” 

Matteusevangeliet 25:35



INBJUDAN TILL SAMRÅD – förslag till detaljplan Gustavagården

Hagfors kommuns kommunledningsutskott beslutade 
2021-01-26, att samråd ska inledas av förslag till 
DETALJPLAN FÖR GUSTAVAGÅRDEN. 

Beslutet vann laga kraft 18 februari 2021.

Fastighetsägaren till Geijersholm 1:9 (Gustavagården) 
önskar renovera fastigheten, som ursprungligen 
byggdes som ålderdomshem 1947, för att kunna hyra ut 
bostadslägenheter och en källarlokal. 

Planförslaget omfattar även en mindre del av fastigheten 
Geijersholm 1:135 (ägd av Fortum Sverige AB) och en 
del av den kommunägda Geijersholm 1:37.

Syftet med den nya detaljplanen är att ändra 
användningen till bostäder och centrumändamål (BC) 
samt göra det möjligt att bygga komplementbyggnader 
intill befintlig byggnad. 

Största skillnaden gäller den delen av Geijersholm 1:135 
som idag är allmän platsmark grönområde men i nya 
planförslaget blir kvartersmark belagd med prickmark. 
 

Samrådstid
Samråd pågår från 2021-02-24 till 2021-03-19. 

Ta del av samtliga handlingar
All information om förslaget till ny detaljplan finns på 
följande platser:

   •  Stadshuset i Hagfors, Dalavägen 10. 
       öppet måndag – fredag 0800 – 1600

   •  Hagfors kommuns webb hagfors.se

Vill du lämna in en synpunkt?
Synpunkter på förslaget till detaljplan ska framföras 
skriftligen till Hagfors kommun på nedanstående 
postadress eller e-postadress. Synpunkten ska vara 
Hagfors kommun tillhanda senast 19 mars 2021.

   •  E-post: kommun@hagfors.se
   •  Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors

Du som inte framfört din synpunkt skriftligen inom ovan 
angivna tid, kan förlora rätten att överklaga beslutet att 
anta detaljplanen. 

Har du frågor? 
Upplysningar lämnas av Hagfors kommun tel: 0563 – 185 00 
(växel) eller 0563-185 39 (planeringsarkitekt).

Text och betalning oss tillhanda SENAST  TORSDAG  kl 16.00

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:

Föreningsnytt

Säljes

Köpes

Övrigt

Uthyres/Önskas hyra

INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!):   Namn:   Tel:   

(Max 8 rader inkl. rubrik och telefonnummer)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FYND & FÖRENINGSNYTTKupong!

Annonskostnad 60:-/st



Införd vecka

Bifogar   kr

kontant

via Swish 1230489690

via Plusgiro 457018-0 

Pelle hade fått krigs-
leksaker på födelse-
dagen. En hjälm och 
en kpist i plast. En hel 
förmiddag sprang han 
omkring utanför huset 
och lekte krig - tills 
han blev kissnödig. 

När han kom ut från toaletten 
bad han mamma dra upp blixtlå-
set till gylfen.
- Men hur ska du kunna bli sol-
dat om du inte ens klarar en så 
enkel sak? undrar mamma.
- Det blir inga problem. Det finns 
ju lottor!

Erik var fyra år och 
rätt olydig. En dag 
förlorar hans mamma 
tålamodet och skriker:
- Nu stänger jag in dej 
i hönshuset som straff.
Lille Erik blir arg och 
svarar:

- Det kan du göra. Men några 
ägg tänker jag inte värpa!



MEDLEMSKLIPP
Ve� � s

Ve� � s 
bröd:

NYGRILLADE KYCKLINGKLUBBOR
Sverige/Guldfågeln. Råvikt ca 250 g.

GRILLAD KYCKLINGFILÉ
Sverige.

COLESLAW
Coop. 400 g. Jfr-pris 50:-/kg.

CLEMENTINER I NÄT
Spanien. klass 1. 1000 g.

VALLMOFRANSKA
Bonjour. 480 g. Jfr-pris 20:83/kg.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

FÄRSK LAXFILÉ
Norge. Odlad. Hel sida. Ca 1000 g. Latin: Salmo salar.

MAX 2 ST/MEDLEM.

JUICE
Bravo. Välj mellan olika sorter. 2 liter. Jfr-pris 7:50/liter.

TOALETTPAPPER/HUSHÅLLSPAPPER
Serla. Välj mellan hushållspapper 3-pack och toalettpapper 6-pack.  
570-996 g. Jfr-pris 19:88-34:74/kg.

MEDLEMSPRIS

5 FÖR

99k

CLEMENTINER I NÄT

Ve� � s 

VALLMOFRANSKA

FÄRSK LAXFILÉ

99k�  

10  k�   

10  k�   

2 LITER

15k�  
MEDLEMSPRIS

20  k�   

20  k�  99k�  

HAGFORS

AKTUELLA
ERBJUDANDEN
23/2–28/2



SPORTLOVSAKTIVITETER
SPORTQUIZ

Hur gör jag?
Ladda ner appen ”Tipsrundan” från App Store eller Google Play. 

Öppna appen och tillåt den att veta din platsinformation när du 
använder den. 

Scanna QR-koden för respektive ort för att komma till 
tipspromenaden du vill gå. 

Fyll i ett användarnamn. 

Gå tipsrundan med hjälp av kartan i appen. Du måste gå dit 
frågorna är utplacerade för att de ska bli synliga i din telefon och 
kunna öppna dem. Du kan gå till frågorna i vilken ordning du vill. 
Om du vill vara med och tävla om ett pris, skriv in ditt telefonnummer 
som användarnamn så att vi kan kontakta dig om du har vunnit.

Tipspromenaderna går att göra fram till och med söndag 7 mars. 

GILLAR DU 
ATT SPELA 
DATORSPEL?

Begränsat antal platser! Anmäl ditt intresse till Hagfors bibliotek via mejl 
till biblioteket@edu.hagfors.se eller på telefon 0563-187 70. Dagen före 
workshopen meddelar vi om du har fått en plats eller inte.

Gå en digital tipspromenad med sporttema! Promenaden behöver 
du gå fysiskt. Frågorna svarar du på i din smarttelefon. Välj mellan 
tipspromenad i Råda, Hagfors, Ekshärad eller Sunnemo. 
Tipspromenaden är gratis.

1
2

3

4
5

Torsdag 4 mars och fredag 5 mars kan du som ska fylla 10 år i år eller 
är äldre än 10 år delta i en onlineworkshop där du får prova på att koda 
ditt eget datorspel i programmet Scratch! Allt du behöver är en dator och 
en internetuppkoppling. Anmäl ditt intresse till ett av tillfällena nedan. 
Workshopen är gratis och arrangeras i samarbete med Hemkodat. 

KONSTWORKSHOP
QR-KOD QR-KODQR-KOD QR-KOD

RÅDA HAGFORS EKSHÄRAD SUNNEMO

Vi skapar porträtt i textil utifrån återbruk inspirerade av en konstnär. 
(OBS! Vid strängare corona-restriktioner kör vi istället digitalt, då går det 
bra att hämta material innan på Fritidsgården.) Begränsat antal platser!

• Torsdag 4 mars kl.10.00-12.00
• Fredag 5 mars kl.10.00-12.00

Plats: Dalavägen 14, Kulturskolan (samma ingång som Fritidsgården).
Datum och tid: Onsdag 3 mars kl.14.00.

Passar för barn och unga från ca 8 år. Anmäl dig till Therése Olsson via 
mejl till therese.olsson@edu.hagfors.se. Anmälan är bindande.

Text och betalning oss tillhanda SENAST  TORSDAG  kl 16.00

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.

Kryssa valfri rubrik:

INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!):   Namn:   Tel:   

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

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

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

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

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

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

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

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

Kupong!


Införd vecka

Bifogar   kr

kontant

via Swish 1230489690

via Plusgiro 457018-0 

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:-

Annonstext:

FAMILJEANNONSER

SPORTLOV  SPORTLOVSPORTLOV  SPORTLOV



VÄLKOMMEN TILL DEN POPULÄRAVÄLKOMMEN TILL DEN POPULÄRA

SKIDSTADION I LESJÖFORSSKIDSTADION I LESJÖFORS

SERVERING  
End. swishbetalning

Skidspåren och slalombacken är igång!

Slalombackens öppettider v 9:
må, on, fr, lö, sö 11.00-16.00
tisdag & torsdag 17.30-20.30

Ordinarie öppettider:
tisdag & torsdag 17.30-20.30
lördag-söndag 11.00-16.00

PRISER: 
Kvälls- & halvdagskort  
vuxna 70:-  barn 50:-

HELDAG:
vuxna 120:-  barn 80:-
Ingen skiduthyrning

SPORTLOVSAKTIVITETER
PÅ FRITIDSGÅRDARNA

HAGFORS

EKSHÄRAD

Mariokart-turnering

Testa VR

FIFA-turnering

Fortnite-montage

Fortnite-turnering

Pyssel
Pulka och korvgrillning

Tacokväll

1/3 kl.14.00

2/3 kl.14.00

3/3 kl.14.00

4/3 kl.14.00

5/3 kl.14.00

1/3 kl.16.00 
3/3 kl.13.00
4/3 kl.18.00

Åldersgräns 12 år

Åldersgräns 12 år

Öppettider Hagfors: måndag-fredag 13.00-20.00

Öppettider Ekshärad: måndag 16.00-20.00
onsdag 13.00-17.00
torsdag 13.00-17.00

Ingen föranmälan krävs!

Ingen föranmälan krävs!

SPORTLOV  SPORTLOVSPORTLOV  SPORTLOV

Forts. från fram 

GLOW - två tjejer som brinner för …
Första evenemanget kommer att 
vara ett musikquiz. Med tanke på 
svårigheten med att inte kunna 
ses många i en gemensam lokal så 
kom tanken om att kunna koppla 
upp sig online. Kan man jobba 
online borde man ju även kunna 
ha underhållning online!

Kommande projekt 
GLOW har nu planerat att ha ett 
livemusikquiz i slutet av veckan. 
På quizdagen kommer man kun-
na koppla upp sig online och se 
en livesändning vart man än är, 
till exempel hemma i soffan. Man 
kommer få tillgång till ett fråge-
formulär som man fyller i allt 
eftersom frågorna ställs i sänd-
ningen. Formuläret kommer se-
dan skickas in digitalt och rättas 
under kvällen. Självklart kommer 
det bli blandade genrer, årtal och 
andra utmaningar. 

De har även samarbete med 
Restaurang Kronan som ordnat 
med pris till quizet.
För mer information se annons.

GLOW entertainment står för att 
inte släcka glöden. Att vi tillsam-
mans låter elden värma oss med 
sång, dans, show, gemenskap och 
glädje. “Vi tror att det finns poten-
tial till många roliga projekt för 
oss i Hagfors framöver. Vi hoppas 
på att kunna samarbeta med fler 
grupper, band och föreningar för 
att kunna främja kulturlivet. Det 
finns redan många idéer som snur-
rar i huvudet på oss!”

För info maila musikquish@gmail.com 
eller se Facebook: Glow entertainment

MUSIKQUIZ 26/2

4 st 

Ingredienser
6 dl vatten
5 dl vetemjöl
1 tsk salt
325 g skivat rimmat fläsk

Till servering
lingonsylt

Släng med en stekpanna i ryggsäcken och stek goda

KOLBULLAR på utflykten 
Kolbulle är en svensk klassiker som ofta faller lite i glömska. 
Det är en typ av pannkaka med rimmat fläsk som liknar 
fläskpannkaka. Men till skillnad från sin närmsta släkting 
så tillagas kolbullen i en stekpanna och görs helt utan ägg. 
Serveras helst rykande varm från pannan med lingonsylt.

Gör så här
Vispa ihop vatten, mjöl och salt i en bunke.
Tärna fläsket och stek det knaprigt i omgångar i en stek-
panna. Lägg vid sidan om på en tallrik.
Lägg i en fjärdedel av fläsket i stekpannan och låt det bli 
varmt. Slå på en fjärdedel av smeten ovanpå.
Stek kolbullen, på medelvärme ca 3 min. Vänd bullen och 
stek den ca 2 min till. Stek övriga bullar på samma sätt.

Källa: ica.se



Veckobladet fyller år!!!
I mars 1992 kom vi ut med vårt 
första nummer, årgång 1. Så i år 
fyller vi alltså 30 årgångar!!

2021

Det vill vi fira med Dig genom att erbjuda 

30%30% rabatt på annons rabatt på annons
på nya bokningar, minst halvsida eller framsidan, t o m vecka 27 2021

Boka senast 
TORSDAGAR kl 16.00
info@veckobladet.se
Telefon 0563-616 66

Nostalgitripp? Vecka 9 lägger vi upp vårt 
första nummer på vår hemsida för er att läsa :-)

Vi gratulerarVi gratulerar

WILLE LINDBERG
Liten blir stor! Tisdag 
23/2 fyllde mitt första 
barnbarn Wille Lind-
berg 12 år. Stort grat-
tis på din födelsedag! 
Kram från farmor. 
Även pappa Pierre 
ropar stort Grattis 
YYY.

ARVID NORDSETH
Vi vi l l  gra tulera 
vår solstråle Arvid 
Nordseth i Göteborg 
som fyllde 3 år den 
22 februari. Grattis-
kramar från moster 
med familj.

SEBASTIAN KESKITALO
Bilhallens hunk fyller 
30 år den 26 februari. 
Stort grattis från hela 
tjocka släkten.

MELVIN OLSSON
Vi vill gratulera vår 
glädjespridare Mel-
vin Olsson på hans 
2-årsdag som fyller 
den 28/2. Ha en un-
derbar födelsedag 
med massa paket 
och tårta. Önskar 
mamma, pappa och storebror Samuel, 
mormor och morfar, hunden Cash och 
katterna Grånos och Findus.
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Görsjövägen

Rondellen Hagfors

Vill du att ditt företag också ska synas här en gång i månaden? Ring 0563-616 66 för info

0563-148 71

Bilhallen 
i Hagfors AB
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Sundell AB

0563-126 00
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Entreprenad & Transport AB 
Kalle 070-327 65 25
Björn 070-662 72 20

NÄRA
DIG!

Välkommen!
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TEXTÅBILD

Peter  070-461 78 88
Jon  070-461 78 92

Städ & Fönsterputs
Ett rent nöje!

Hemstäd - Företagsstäd - Flyttstäd 
Fönsterputs - Hushållsnära tjänster  

Byggstäd - Sanering
Vi köper även hela bohag & dödsbon 
inkl. städning som komplett lösning

Med 100-tals nöjda kunder, satsar vi nu på att utöka vår 
kundkrets med fler. Garanterat nöjda kunder!

Välkommen att boka på: 076-100 77 11
info@solrosen-stad.se          www.solrosen-stad.se

Leg. Kiropraktor Lars Larsson
Kinesiologi  Dipl. Massör Elektroterapi (ultraljud)

FINNS I HAGFORS 
OCH SUNNE

Tel 070-344 24 20

AJ!
Rygg- & Nackproblem?

Har även avtal med 
försäkringsbolag ang. 
sjukvårdförsäkringar. 

Samarbetar med 
Hagfors: Uvågården, 

Norrings väg 2

Nu även ULTRALJUDSRÖNTGEN 
av muskler och leder ex knä, axlar mm



UTHYRES
Stor 3:a i Munkfors

118 m2 + 2 uteplatser, varmhyra 
7282:-/mån. Ledig omgående.

Parhus Ransäter
2 rum & kök 61 m2, 

gräsmatta, uteplats, lugnt läge, 
4895:-/mån. Ledig omgående.
Inga betalningsanmärkningar.

Tel. 070-308 03 79
post@habitoab.se

OBEROENDE REALISTER
Medlemmar kallas till EXTRA 
ÅRSMÖTE och ordinarie ÅRSMÖTE
söndag 7 mars kl 16.00

Extra årsmöte avser stadgeändring. Årsmötet kommer att 
ske digitalt. Länk till mötet kommer att finnas på vår 
FB-sida samt mailas till alla medlemmar. Välkomna!

Nu erbjuder vi 
INTRO / HANDLEDARKURS 
PÅ DISTANS VIA ZOOM
Bokar gör du lättast via: sunnetrafikskola.se

Vi erbjuder självklart handledarkurs på plats 
med färre deltagare än vanligt.
Boka den på: 0565 - 71 10 71

info@sunnetrafikskola.se

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

FYND & FÖRENINGSNYTTFYND & FÖRENINGSNYTT

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

OBS! Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa 
samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning 

eller service,  ej heller försäljning av djur!

SÖRBY IK ÅRSMÖTE
Söndagen den 14/3 kl 15.00. Digitalt 
deltagande. Kontakta Sölvie Andersson 
på 070-2410429 för mer information.
********************************************
PRO MUNKFORS
Årsmötet som skulle ha varit i februari 
kommer att genomföras så fort det går. 
Vi meddelar detta när vi vet tidpunkten. 
Håll avstånd och var rädda om er! Häls-
ningar styrelsen.
********************************************
ANNEBERG-STENSNÄS SAMFÄL-
LIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTE
Ordinarie företagsstämma onsdag 24 
mars kl 18.00, Bågskytten Ekshärad. 
Stadgeenliga ärenden. Välkomna! 
Styrelsen.
********************************************

FÖRENINGSNYTT SÄLJES
2 R.O.K. NORRINGSVÄG 7 HAGFORS
Vån 6, säljes eller uthyres. Hyra 4.326:-/
mån. 35.000:- pris kan diskuteras.
Tel. 070-769 67 97
********************************************
LÄGENHET 2 RUM & KÖK HSB
Trivsam lägenhet på Storgatan 6B i 
Hagfors, våning 3. Helkaklat badrum. 
Internetuppkoppling. Hyra 4.035:- inkl 
internet. Pris 50.000:-, vi diskuterar.
Tel. 070-591 47 79
********************************************
TVÅA I HÖGHUSA
Ljus och fin tvåa på Norrings väg 5, 8:e 
våningen i hissplan säljes. Ca 56 kvm. 
Kyl o frys bytta. Vitt trägolv i sovrum-
met finns att köpa till. Inflyttningsklar i 
mars. Ny ägare ska godkännas av HSB. 
30.000:-
Tel. 070-233 22 94
********************************************

PRO HAGFORS Verksamh. har inte varit 
så hög senaste året, pga pandemin. När 
restriktionerna lättar o vi har fått vac-
cin, kan vi börja öppna vår verksamhet 
igen. Årsmötet flyttas till våren. Alla med 
uppdrag i fören. o styrelsen behåller sina 
uppdrag till årsmötet. Vi återk. så fort 
förändring sker. Håll i o håll ut!! Styrelsen
********************************************
ÅRSMÖTE 
ENA BYGDEGÅRDSFÖRENING
Söndag 7/3 kl 15.00. Årsmötet blir digi-
talt, se information på hemsidan. Med 
vänlig hälsning styrelsen.
********************************************

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

Mjönäs Djurklinik
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Melodikrysset v.8 - 27 februari

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

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

Postadress:...............................................................................................................................................

Melodikrysset v. 8 - 27 februari

SPORTSPORT
Bowling

Pensionärsbowling - 
BK Rullan
Resultat omg. 4 3/2 -21
1. Torbjörn Nilsson 920 p.
2. Lars-Erik Persson 904 p.
3. Jari Pasuri 870 p
4. Johnny Ekström 861 p.
5. B ”Tjotta” Nlsson 835 p.
6. Peter Stålberg 833 p.
7. Christer Söderström 832 p.
8. Werner Biehl 813 p.



En bok om människor och 
skogsarbete under 1960-talet i 

Gustavas skogar 

 

I foton och text skildras skogsarbete innan 
mekaniseringen av det storskaliga skogsbruket gjorde 

skogshuggaren arbetslös. Boken innehåller även en 
berättelse i ord och bild hur man reser och kolar en 
skostensmila. En praktbok. 158 bilder. Pris 150 kr. 

Finns att köpa hos Hagfors Pappershandel. 

En bok om människor ochEn bok om människor och
skogsarbete under 1960-talet iskogsarbete under 1960-talet i

Gustavas skogarGustavas skogar

I foton och text skildras skogsarbete innanI foton och text skildras skogsarbete innan
mekaniseringen av det storskaliga skogsbruket gjordemekaniseringen av det storskaliga skogsbruket gjorde

skogshuggaren arbetslös. Boken innehåller även enskogshuggaren arbetslös. Boken innehåller även en
berättelse i ord och bild hur man reser och kolar enberättelse i ord och bild hur man reser och kolar en
skostensmila. En praktbok. 158 bilder. Pris 150 kr.skostensmila. En praktbok. 158 bilder. Pris 150 kr.

Finns att köpa hos Hagfors Pappershandel.Finns att köpa hos Hagfors Pappershandel.

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

 

Tesnim   Café & Mat
Vårdcentralen Hagfors                    

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:-

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:-

Öppet 08.00-17.00
Även avhämtning 070-289 61 24

Övriga rätter  ..............inkl. 33 cl läsk
Köttbullar m mos  .......................  78:-
Oxpytt ..........................................  78:-
Rödspätta  ....................................  99:-
Lövbit  ..........................................  99:-
Chicken Nuggets med strips  .......  98:-

KOM & ÄT HÄR ELLER BESTÄLL. ALLA VÄLKOMNA!

Lördagen den 27/2-2021 kl. 16:00 håller Kristdemokraterna 
i Norra Värmland sitt sedvanliga årsmöte.
Denna gång hålles mötet digitalt p.g.a. Corona pandemin.

Vid frågor kontakta rolf.ornborg@gmail.com

Styrelsen för Kristdemokraterna 
i Norra Värmland.

Torsdag 25/2  kl 10.30-15.00 
Kålpudding   90:- 
Alternativ: Pannbiff  

––   HÄMTLÅDOR 80:-   ––
Beställ gärna matlådor från kl 9.00

Begränsat antal sittplatser
Betalning görs kontant el. Swish

CAFÉ O LOPPIS ÖPPET 
VARDAGAR 10.30-15.30

Tel. 0563-257 55   Välkomna!

   

Öppettider: Måndag-Fredag 8-19, Lördag 9-17, Söndag 11-17

Åhströms i Råda

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

Pepsi 
Max
10-pack 

Vid Rådakorset Rv 62 • Tel. 0563-600 65

101000
  ord. 19.50/st

ICA Toast 

+ pant+ pant39390000
ord. 52.90

Förhandsboka på
Facebook t o m 26/2

RÄKLÅDA 5 kg  
70/90 räkor  425:-425:-
Hämta från 1/3
mån, tis, ons

7 RESTAURANG INDIANEN

Vi serverar 
frukostbuffé 65:- 
vard. 8.00-10.00

EKSHÄRAD

LUNCHBUFFÉ:
Mån-fre 90:- 

Pensionär 80:- Hämtlåda 69:-
Lör-Sön 100:-

Pensionär 90:- Hämtlåda 69:-

Alternativa 
rätter finns 
varje dag

Fullst. rättigheter

BUFFÉ & 
A LA CARTE  
öppet 11-15
alla dagar  0563-406 22

Med res. för ev. ändringar

Ons 24/2 Biff á la Lindström serveras med 

gräddsås och mos 

Tors 25/2 Husets köttgryta serveras med ris

 Alt Köttfärssås med pasta

Fre 26/2 Helstekt kotlettrad serveras med stekt 

potatis och pepparsås

Lör 27/2 Varmrökt lax serveras med kokt 

 potatis och romsås

Sön 28/2 Plommonspäckad karré serveras med 

kokt potatis och gräddsås

Mån 1/3 Torskgratäng serveras med kokt 

 potatis

Tis 2/3 Stekt rimmat sidfläsk serveras med 

 alt. raggmunk, löksås el. bruna bönor

Ons 3/3 Biff Stroganoff bambuskott och kas-

tanjer serveras med ris

VIKARIER SÖKES till Förskolan 
Stubbar och Kottar i Munkfors
Som vikarie hos oss ingår förutom del i barngruppen, 
matlagning och städ. Kontakta oss om du är intresserad.
0563-516 33   stubbarochkottar@spray.se



Ekshärad | Byn Hedebo 2

Utgångspris 350 000 kr Rum 3 rum, varav 2 sovrum Boarea 103/71 kvm Tomt 1 248 kvm Byggt 1944
Energiklass G Visas Ons 3/3 15.00-15.20(digital visning) Ons 3/3 15.30-16.30
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Ekshärad | Byn Hedebo 2

Utgångspris 350 000 kr Rum 3 rum, varav 2 sovrum Boarea 103/71 kvm Tomt 1 248 kvm Byggt 1944
Energiklass G Visas Ons 3/3 15.00-15.20(digital visning) Ons 3/3 15.30-16.30
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Ekshärad | Byn Hedebo 2

Utgångspris 350 000 kr Rum 3 rum, varav 2 sovrum Boarea 103/71 kvm Tomt 1 248 kvm Byggt 1944
Energiklass G Visas Ons 3/3 15.00-15.20(digital visning) Ons 3/3 15.30-16.30
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Centrum | Hagfors Hagforsvägen 20

Utgångspris 1 195 000 kr Rum 6 rum, varav 4 sovrum Boarea 115/35 kvm Tomt 665 kvm Byggt 1965
Energiklass D Visas Mån 1/3 15.30-15.50(digital visning) Mån 1/3 16.00-16.50 
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Ekshärad | Byn Hedebo 2

Utgångspris 350 000 kr Rum 3 rum, varav 2 sovrum Boarea 103/71 kvm Tomt 1 248 kvm Byggt 1944
Energiklass G Visas Ons 3/3 15.00-15.20(digital visning) Ons 3/3 15.30-16.30
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Ekshärad | Byn Hedebo 2

Utgångspris 350 000 kr Rum 3 rum, varav 2 sovrum Boarea 103/71 kvm Tomt 1 248 kvm Byggt 1944
Energiklass G Visas Ons 3/3 15.00-15.20(digital visning) Ons 3/3 15.30-16.30
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Sund | Hagfors Sjövägen 2

Utgångspris 725 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum Boarea 136 kvm Tomt 682 kvm Byggt 1980 Visas Tis 
2/3 15.30-15.45(digital visning) Tis 2/3 16.00-16.45 
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Stjärnsnäs  | Hagfors Stjärnsnäsvägen 25

Utgångspris 690 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum Boarea 104/80 kvm Tomt 1 055 kvm Byggt 1950
Energiprestanda 78 kWh/kvm år Energiklass C Visas Kontakta mäklaren för visning
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM
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