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Glöm inte att annonsera inför PÅSK!       Annonsstopp tors kl 16.00

Forts. inne i tidningen

2021

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

Gäller standardmått och vit kulör.  
Priserna bygger på rot-avdrag.  

Framdragning av el ingår ej.

Räntefri avbetalning  

fr. 1120 kr/mån i 12 månader

Uppläggningskostnad/aviavgift  

tillkommer. Kreditprövning.

Vi bjuder på bortforsling  

och extra handsändare! 

Värde 1.000:-

GARAGEPORT GARAGEPORT  
MED MOTOR OCH INSTALLATION  FRMED MOTOR OCH INSTALLATION  FR. . 12.950:-12.950:-

Tema

Bil & Motor

Ett uttalat mål är att vara den mest kom-
pletta bilverkstaden i Hagfors. Något som 
- efter ett besök där - kändes fullt rimligt. 
En full agenda var vad som rådde för per-
sonalen och förståeligt var väl det med 
tanke på de flertal förändringar som var 
på gång. Bilar och diverse prylar ska kö-
pas in, ommålning ska ske och personal 
ska rekryteras. En positiv energi fanns i 

Drive (Motor Sweden AB)
Kör! Det är vad namnet upp-
muntrar iallafall. Drive (Mo-
tor Sweden AB) dyker snart 
upp som en frisk fläkt i Hag-
fors. Nytt namn, ny skylt, nya 
aktörer. Vad har vi att förvän-
ta?



KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträder måndag 29 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

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

 ÅRSMÖTE

SD Hagfors
Lördag 10 april kl 12.00

Råda Hotell

Scanna för att 
komma direkt till 
hemsidan!

Inspelad gudstjänst från 
Nedre Ulleruds kyrka. 
Vi uppmärksammar dopet 
och de barn som döpts det 
senaste året i församlingen.
Delar av kören Chorus-59 
medverkar.
svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Sön 28/3 kl. 11.00

DIGITAL 
DOPÄNGEL-
GUDSTJÄNST

Kallelse till  ÅRSMÖTE 
Den 28 mars kl 16.00 kommer 

Moderaterna Hagfors att avhålla 
sitt årsmöte. 

 Årsmötet skall välja en ny styrelse, behandla propositioner och 
motioner. Efter årsmötet kommer Roger Brodin att tala om det 

allmänpolitiska läget samt hur Moderaterna arbetar i region 
och kommun.

Mötet kommer hållas digitalt, dock kommer vi kunna erbjuda 
de medlemmar som vill delta fysiskt i en Corona-säkrad miljö 

på Hagfors Stadshus.
Har du frågor kring mötet eller vill diskutera något kan du 

ringa/smsa till 070-591 80 89.
Hälsningar Styrelsen Moderaterna Hagfors

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 28/3 kl 11.00 Gudstjänst, L-P Hjärpe
Gudstjänsten sänds digitalt, se länk hemsida.
www.svenskakyrkan.se/eksharad
Samt på Ekshärads Kabel-TV.

  

Då sa Maria: ”Min själ prisar Herren och min ande gläder sig i Gud, 
min Frälsare”
Luk 1:46-47

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 28/3 från kl 12.00 Gudstjänst från Equmeniaförsamlingen 
Sunnemo

FAMILJ

Vi gratulerarVi gratulerar

LISA FORSS
Grattis till vår goa 
tjej Lisa Forss som 
fyllde 8 år den 21 
mars. Massor av grat-
tiskramar från farmor 
och farfar.

SKÄRTORSDAGEN har vi öppet till 14.00
Vecka 14 utkommer Veckobladet 

på TORSDAG den 8/4
Annonsstopp inför v 14:

Skärtorsdag 1 april kl 12.00



VÄLKOMMEN TILL HAGFORS PASTORAT

Glad Påsk!
När farfar inte kunde gå till kyrkan var han jätte 
ledsen och ville alltid veta hur det har varit. Han 
frågade: ”Har prästen pratat länge idag?” – ”Ja, 
över en halv timme!” svarade farmor. – ”Och vad 
pratade han om?” – frågade farfar nyfiken – ”Nä 
men”, svarade hon: ”Det har han inte sagt.”

Enligt en gammal tradition ska prästen bjuda på sig 
själv med en liten skämt i påsk predikan, då livets 
seger över döden är grund för glädje och skratt. 
Men om man nu ska prata om påsk, vad kan man 
säga om det?

Så som naturen återuppstår efter vintersömnen, så 
segrar livet efter döden. Den mörka graven 
kunde inte hålla fast Jesus - han har 
uppstått. Livet är starkare än döden, 
hoppet segrar över förtvivlan 
och kärleken är störst av 
allt. Hur livet än ter sig, 
utsliten från Corona, i 
sorg över många nära 
och kära som gick bort, rädda att 
själv bli sjuk eller att smitta någon 
annan, hur det än är, vi reser oss 
och lever vårt liv i påskens ljus. 
Det är värt ett ordenligt 
skratt.

Thomas Pfitzinger-Drewes, Kyrkoherde 

Välkommen till Kyrkscout! 
För dig mellan 6-12 år. Start 11/4 
 4 söndagar utomhus kl 13-16.
 Samling utanför Råda församlingshem.
Mer info och anmälan på vår hemsida.

 Begränsat antal platser. 
Vi genomför aktiviteten om coronasituationen tillåter det.

Gudstjänster på
 Facebook och Youtube

Söndag 28/3 kl 11.00 Palmsöndagen 
Gudstjänst 

Hanna Isaksson, Eva-Lotta K Bäcker
Torsdag 1/4 kl 14.00 Skärtorsdagen

 Andakt  
Åsa Bergsten,Tina Sundbäck

Fredag 2/4 kl 11.00 Långfredagen
 Gudstjänst  

Live från Domkyrkan i Karlstad
Söndag 4/4 kl 11.00 Påskdagen 

Gudstjänst
Åsa Bergsten,Thomas Pfitzinger Drewes

 Eva Verde, Tina Sundbäck, 
Jonna Karlsson, trumpet

Måndag 5/4 kl 11.00 Annandag påsk
Andakt Jan Bohlin 
Öppen kyrka 

Söndagar kl 10.30-12.00
 Hagfors kyrka är öppen för enskild andakt,

 ljuständning eller en tyst stund.
 Präst finns på plats. 

Vi möts på  
Facebook och Youtube

Måndag 29/3 kl 12.12: Kuddkonsert 
Ta en kudde och lyssna på avslappnande 

musik ifrån Hagfors kyrka  kantor Eva Verde
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 23/3 & 6/4: Babyrytmik 6/4

Torsdagar kl 19-21: Ungdomsträff Live
Anmäl genom Sms till: 070-5145225,

skriv ditt för- och efternamn 

Kontaktuppgifter
Församlingsexp.telefonväxel: 0563-54 05 30  

Telefontider: mån & ons 10-12, tors 13-15  
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 
epost: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se

Ny Podd!
”Handen på Hjärtat

med Hagfors pastorat”
Finns att lyssna på  

Facebook och Youtube kl 9.00
 Vi samtalar om det som är svårt och 

samtidigt angeläget i livet. 
Måndag 29/3 - ”Skuld och Skam”

Eva H Persson & Jonna Karlsson 
Tisdag 30/3 - ”Makt och Ansvar”

Åsa Bergsten & Richard Bjöörn
Onsdag 31/3 - ”Oro och Rädsla”

Thomas Pfitzinger-Drewes & Jennie Sjögren
Måndag 5/4 - ”Tro och Befrielse” 

Ulrica Fransson & Hanna Isaksson



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 

Marie bebådelsedag kallades tidigt också för vårfrudagen, där Marie bebådelsedag kallades tidigt också för vårfrudagen, där 
”vår fru” syftar på jungfru Maria. Det är i den benämningen vi ”vår fru” syftar på jungfru Maria. Det är i den benämningen vi 
hittar kopplingen till våffelätandet. Benämningen vårfrudagen hittar kopplingen till våffelätandet. Benämningen vårfrudagen 
har i vissa mellansvenska dialekter kommit att låta som ”vaffer-har i vissa mellansvenska dialekter kommit att låta som ”vaffer-
dagen”, vilket låg nära vaffel (’våffla’ på tyska) och vaffla (äldre dagen”, vilket låg nära vaffel (’våffla’ på tyska) och vaffla (äldre 
form av ordet våffla). Alltså blev den 25:e mars också Våffelda-form av ordet våffla). Alltså blev den 25:e mars också Våffelda-
gen. Exakt när våfflorna kom in i bilden är svårt att avgöra men gen. Exakt när våfflorna kom in i bilden är svårt att avgöra men 
det rör sig åtminstone om 1800-tal, och fortfarande idag passar det rör sig åtminstone om 1800-tal, och fortfarande idag passar 
många på att äta våfflor på just Våffeldagen.många på att äta våfflor på just Våffeldagen.

Källa: isof.seKälla: isof.se

4 portioner4 portioner  
VåfflorVåfflor
– 3 dl vetemjöl– 3 dl vetemjöl
– 1 krm salt– 1 krm salt
– 1 msk vaniljsocker– 1 msk vaniljsocker
– 2 dl kallt vatten– 2 dl kallt vatten
– 3 dl vispgrädde– 3 dl vispgrädde
– smör till gräddning– smör till gräddning
KaffesåsKaffesås
– 2 dl mörk sirap– 2 dl mörk sirap
– 1 dl starkt kaffe– 1 dl starkt kaffe
– 1 tsk malen kanel– 1 tsk malen kanel
– 1 msk smör– 1 msk smör
Till serveringTill servering
– frukt eller hallon– frukt eller hallon

Gör så härGör så här
1. Blanda samtliga ingredienser till såsen i 1. Blanda samtliga ingredienser till såsen i 
en kastrull och koka den ganska tjock och en kastrull och koka den ganska tjock och 
simmig. Ställ åt sidan och gör i ordning simmig. Ställ åt sidan och gör i ordning 
våfflorna.våfflorna.
2. Blanda de torra ingredienserna i en skål. 2. Blanda de torra ingredienserna i en skål. 
Tillsätt vattnet och vispa till en slät smet.Tillsätt vattnet och vispa till en slät smet.
3. Vispa grädden fast i en annan skål.3. Vispa grädden fast i en annan skål.
4. Vänd ner grädden i smeten. Värm våffel-4. Vänd ner grädden i smeten. Värm våffel-
järnet och pensla med lite smör.järnet och pensla med lite smör.
5. Grädda gyllengula våfflor (beräkna ca 1 5. Grädda gyllengula våfflor (beräkna ca 1 
dl smet/våffla). Lägg våfflorna på galler.dl smet/våffla). Lägg våfflorna på galler.
6. Servera våfflorna med såsen. Färska bär 6. Servera våfflorna med såsen. Färska bär 
smakar gott till och en klick vispgrädde el-smakar gott till och en klick vispgrädde el-
ler glass.ler glass.

Källa: recept.se

Klassiska frasvåfflor grädde i smeten. Servera med Klassiska frasvåfflor grädde i smeten. Servera med 
färska bär, grädde eller glass och en supergod kaffe-färska bär, grädde eller glass och en supergod kaffe-
sås av sirap, kaffe och kanel.sås av sirap, kaffe och kanel.

Frasvåfflor med kaffesåsFrasvåfflor med kaffesås

Marie bebådelsedag och Marie bebådelsedag och 
Våffeldagen 25 marsVåffeldagen 25 mars

Våffeldagen 25 marsVåffeldagen 25 mars

Veckobladets 
framsida 

är nästan fullbokad 
före semestern.

Endast ett fåtal 
finns lediga.

Först till kvarn...



MEDLEMSKLIPP
Ve� � s

Ve� � s 
bröd:

GRILLAD KYCKLING
Sverige/Guldfågeln. Butiksgrillad. 
Råvikt ca 1250 g.

MJUKT BRÖD Bonjour. Välj mellan 
Trehörning, Rosenbröd och Ostfranska. 60-100 g. Jfr-pris 30-50:-/kg.

SYLT
Coop. Välj mellan Jordgubbssylt, Hallonsylt och Drottningsylt. 
400 g. Jfr-pris 37:50/kg.

VARMRÖKT LAXFILÉ
Lillänghamnens Fiskrökeri. 700-1500 g. 
Ord. pris 349:-/kg. Latin: Salmo salar.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

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

MAX 2 ST/MEDLEM.

SMÖR Valio. Välj mellan olika sorter. 
Gäller ej laktosfritt. 500 g. Jfr-pris 50:-/kg.

500 G

25k�  
MEDLEMSPRIS

Fi�  
Vå� � � g�    

 25/3

MAX 3 ST/HUSHÅLL.

VETEMJÖL Kungsörnen. 2 kg. Jfr-pris 5:-/kg.

2 KG

10k�  

FRASVÅFFLOR
Ekströms. Pulver. Räcker till 12-16 våfflor. 420 g. Jfr-pris 23:81/kg.

10k�  

39)=�  

LAXFILÉ

89k�  

15  k�   
5 FÖR

15k

199  k�  

HAGFORS

AKTUELLA
ERBJUDANDEN
23/3–28/3



Roll Up Standard

www.ordochrad.se

Roll Up Standard är en enkel och portabel
roll-up. God kvalitet trots det låga priset och
den levereras komplett i en smidig nylonväska.

Mått: B=85 cm H=200 cm

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

Prisex: 

Easy sign
50 x 70 cm

1740:- 
Delux sign
50 x 70 cm

2290:- 

Wind sign 50 x 70 cm 1890:- 

Alla priser 

är exklusive 

moms.

Alla ställ finns även i 
storlek 70 x 100 cm
ring för pris!

NÄR DU BEHÖVER
PRESENTATIONSMATERIAL 

såsom trottoarpratarställ, roll up, beachflagga, 
led-ljus tavlor, plåtskyltar m.m, m.m.

VÄND DIG TILL OSS!

Vi har även Beachflaggor samt 
Skyltar i olika material

Ring för info

Rollup Standard

1295:- 



Molkers
däck ab

Lättmetallfälgar  
Prisex. 15”

från 750:- /st

(Monteringskostnad tillkommer)NYHET
TESTAT HOS TYSKA TÜV

A
B

VÅTPRESTANDA

RULLMOTSTÅND

Full kontroll -  även när det regnar 

”Kurvtagning och  
körbarheten imponerar.” 
Vi Bilägare nr 4, 2018

Full kontroll -  även när det regnar 

Välkommen!

Delbetala avgifts- 
och räntefritt upp 
till 6 månader med
DäckTeam-kortet!

Öppet 
vardagar 

7-17

SSOOMMMMAARR--
DDÄÄCCKK!!!!!!

HAGFORS   0563-109 55

SnabbfaktaSnabbfakta
• Fransmannens Joseph Cug-• Fransmannens Joseph Cug-

nots ångvagn från 1769 är nots ångvagn från 1769 är 
världens äldsta bil, den var världens äldsta bil, den var 
också en traktor. också en traktor. 

• De allra första bilarna hade • De allra första bilarna hade 
ingen ratt. Istället fick föraren ingen ratt. Istället fick föraren 
styra bilen med hjälp av en styra bilen med hjälp av en 
styrspak. styrspak. 

• Vindrutetorkaren uppfann • Vindrutetorkaren uppfann 
en amerikansk kvinna, Mary en amerikansk kvinna, Mary 
Anderson, 1903. Anderson, 1903. 

• Henning Forslund var den • Henning Forslund var den 
förste svensken som fick förste svensken som fick 
böter för att han körde för böter för att han körde för 
fort. Han körde i 10 kilometer fort. Han körde i 10 kilometer 
i timmen! Polisen som gav i timmen! Polisen som gav 
honom böter hade sprungit honom böter hade sprungit 
ifatt bilen. ifatt bilen. 

• Sveriges allra första bussar • Sveriges allra första bussar 
var lastbilar som byggdes om var lastbilar som byggdes om 
så att man satte trädgårds-så att man satte trädgårds-
soffor på taket.soffor på taket.

Källa: tekniskamuseet.seKälla: tekniskamuseet.se

bil & däck
service AB

munkfors • 0563-520 80

Lil längens
070-493 15 59

Välkommen!        Håkan med personal

Kolla våra däckpriser!  
(Även begagnat)

Vi utför ROSTREPARATIONER 
samt KAROSSKADOR

(som inte försäkringen täcker)

HJULINSTÄLLNING
VÅRSERVICE

Kostnadsfria beräkningar på alla jobb

MUNKFORS • 0563-520 80

bil & däck
service AB



Öppet: Mån-fre 10-18

Tel. 0563-615 89 

Dalav. 26, HAGFORS

Stor sortering av: 
Batteri, olja, oljefilter, 
tändstift, broms m.m.

Reservdelar till: 
BILEN - SLÄPKÄRRAN - MC

Södra  I ndus t r i ga t an  7,  6 85  3 4  To r sby  •  05 6 0 -14 4  8 4  

Premiär för Nya Citroën C4 
Nu på Lördag 27/3 har vi extraöppet 
kl. 10-15 för visning & provkörning

Givetvis finns även andra bilar 
hemma för påseende och provkörning, 
bl.a. C3, C3 Aircross, Berlingo, Jumpy 
+ många fina begagnade bilar

Dieselmotor

100% Elmotor
Bensinmotor

Finns med

Vi bjuder på kaffe med ”dopp”. 
Varmt välkomna!

– Var hittar jag däck med 
svensk text? Här finns ju bara 
dubbade.

– Hur ser man att en kvinna 
jobbar på en bensinstation?
– Hon är ”hög och tanig”.

– Har du sett den nya filmen 
om lastbilar?
– Nä, men jag har sett trailern.

De värsta brotten när man var 
liten var:
1 Mord
2 Rån och stöld
3 Tända lampan bak i bilen 
när de körde

Två överstöddiga fartdårar står 
och pratar och den ena säger:
– Kvinnor står för 45 procent 
av alla trafikolyckor, vilket är 
ganska högt med tanke på att 
ratten inte ens sitter på deras 
sida.



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

Hjulinställning
Belysning
och mycket 
mera!

Vi reparerar och släcker dina 
besiktningsanmärkningar

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

ü

Pebe
Bilteknik

Munkfors
Bilelektriska

Pelle Berg Mikael Bergström

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

Fabriksvägen 8, MUNKFORS
0563-506 20

bilelektriska@boschcarservice,se

Avvikelser kan 
förekomma

Öppettider: 
mån-tor 9-17, 
fre 9-16  

Tel: 076-028 82 12       Fabriksvägen, Näset  

Följ oss gärna på

LJ:s BILVÅRD
EKSHÄRAD

Tel. 070-304 12 97

Dags för 
SOMMARDÄCK

MOTOR
Böcker och 

tidningar
Ring för info

070-691 08 66

Ekshärad
0563-404 99

Fröken Lindgren håller på att ta 
körkort. Vid de avslutande pro-
ven säger körläraren:

- Nå, hur startar vi nu bilen?
- Det är så enkelt så, säger 

fröken Lindgren, man sätter bara 
in startnyckeln, vrider om och 
slänger in växlarna.

- Växlarna? Singularis menar 
ni väl?

- Javisst ja, förlåt! Det är ju 
klart att det är singularis man 
slänger in!

*** *** 
Två överstöddiga fartdårar står 
och pratar och den ena säger:

– Kvinnor står för 45 procent 
av alla trafikolyckor, vilket är gan-
ska högt med tanke på att ratten 
inte ens sitter på deras sida.

*** *** 
- Jag har just köpt en ny bil och 

lämnat min trumpet som delbe-
talning.

- Inte tar väl bilhandlare emot 
trumpeter som delbetalning?

- Den här gjorde det. Han bor i 
våningen under mig.



HelleforsBilcenter.se

Nya Toyota • Hyrbilar • Service • Däck • Plåtverkstad

0591-123 45

Forts. från fram 

Drive...
luften, här visste man att något 
spännande väntade.

Michael Lindh tillsammans 
med Gräsbergs samt LM Bil 
tackar för sig men deras tjäns-
ter består och därtill ett antal 
additioner till verksamheten, 
berättar styrelsemedlem Glen-
non Eriksson. Däribland en 
bilhandel, med inriktning på 
det begagnade slaget. Oan-
vända fordon finns även det.

Inte i form av vanliga person-
bilar, utan fordon ämnade för 
kortare transportsträckor. Det 
som lockade mitt intresse mest 
var den sistnämnda varianten. 
Utplacerat i butiken fanns 
nämligen olika eldrivna mo-
pedbilar, permobiler och mo-
peder (elopeder, rättare sagt). 
En nypa Elon Musk i Hagfors, 
helt enkelt.

En ny tjänst verkstadschef 
Peter Ljunglöf påtalade un-
der mötet var både profile-
ring och foliering av fordon. 

Därtill återstår redan existe-
rande tjänster som reparation, 
däckservice, bromsprovning, 
lackering, rekond och ett gäng 
övriga jag inte skrev ner. Lär-
domen som togs med var; har 
du ett bekymmer med bilen 
kan de fixa det.

Den engagerade persona-
len tillsammans med den fina 
lokalen utgjorde ett förtroen-
degivande och gott intryck 
intryck, något som kändes 
väldigt uppfriskande nu i en 
tid där så mycket ligger på 

is. På tal om det vågade även 
styrelsemedlem Peter Rundh 
utlova åtminstone ett större 
evenemang så fort tillfälle ges. 
Av uppenbara skäl finns inga 
detaljer ännu, men faktumet 
att det blir kalas är självklart. 
Att få ta del av detta projekt 
bidrog till optimism kring 
framtiden, det är så det kan bli 
med friska fläktar som denna.

Av: Felix Molker

DRIVE Logotyp
Svart + Pantone 871C (Guld) - typ vid skylttillverkning
CMYK = 4-färg (fuskguld) - typ annonser, trycksaker, vepor etc.

Svart + Pantone 871C Svart + CMYK

Svart + Pantone 871C Svart + CMYK

White

CMYK

Regskylthållare

Nu drarNu drar igångigång
i Hagfors!i Hagfors!

Försäljning av Försäljning av 
begagnade bilar och mindre elfordonbegagnade bilar och mindre elfordon

• släcker bilprovningens tvåor• släcker bilprovningens tvåor
• lackerar• lackerar
• reparerar skador• reparerar skador
• gör service på nära nog alla • gör service på nära nog alla 
  bilmärken  bilmärken

Komplett bilverkstad där vi bland annat:Komplett bilverkstad där vi bland annat:
• kalibrerar alkomätare• kalibrerar alkomätare
  (Dräger och Dignita)  (Dräger och Dignita)
• gör AC-service• gör AC-service
• tvättar och rekonditionerar• tvättar och rekonditionerar
  m.m.  m.m.

Välkomna till Uvedsvägen 7 (f.d Gräsbergs Bil AB)Välkomna till Uvedsvägen 7 (f.d Gräsbergs Bil AB)
0563-104 110563-104 11



Dimman var tät och den unga 
damen höll sin bil tätt efter 
den framförvarande för att inte 
hamna i diket. Plötsligt bromsar 
den andra bilen in och den unga 
damen kör med stor kraft in i den 
bakifrån.
– Varför gör du inte tecken i god 
tid innan du tänker stanna, din 
jädra drummel?
– Ge tecken? För jag har stannat 
bilen här i mitt eget garage.

vet vilka däck du behöver

Ekshärads Däck & Fälg AB
Snickarvägen 7 • Ekshärad • 0563-40005

Mån-fre 07.00-17.00 Övriga tider 070-6740448 
eksharads.dack@telia.com

Lämna gärna dina däck 
på vårt DÄCKHOTELL

Avbetala räntefritt upp till 6 månader med Däckteam-kortet

Vi har inte byggt din 
bil men vi byter din 

bilruta eller 
reparerar stenskott 
oavsett bilmodell.

Nu även kalibrering 
av tex kamera m.m. 

i din bilruta.

Trygghet på Sikt
Auktoriserade 

Bilglasmästerier
Kontrollerade

av

BILGLAS

FÖNSTERGLASREPARATIONER

INRAMNINGAR

INGLASNING AV ALTANER

HAGFORS Tel. 0563-104 67        TORSBY Tel. 070-281 30 17

GLASMÄSTERI AB
HAMU

*** ***
Två norska poliser hittade en död 
man framför en Peugeot.
– Hur stavar man till Peugeot?
– Jag har ingen aning. Vi lägger 
honom framför en Fiat i stället!

Välkomna!

Munkfors
Munkerudsvägen 30
0563-125 60
Öppet: 
mån-fre 8-18 lör 9-13

Hagfors
Tänk på att vi finns på 
Skolgatan 2
0563-125 70
Öppet: mån-fre 8-17

Snart är våren här!

Vi har produkterna för 
att göra bilen fin
Stort sortiment av
bilvårdsprodukter

Domkrafter
Grovdammsugare



TEMA: BIL & MOTOR

När du tänker på annat,
tar vi hand om din bil.

AC-reparation 
Hjulinställning  
Däckförsäljning
Fordonsdiagnos 

• 
• 
• 
•

• 
• 
• 
•

Sköljning av automatlådor
Service och reparation av båtar
Reparation och nyförsäljning av släpkärror  
Installation och kalibrering av Dignita 

Bilhallen i Hagfors 
Kyrkogårdsvägen 20, Hagfors
0563-148 71
Månd-Fre 7.00–16.00
verkstad@bilhallenihagfors.se
www.bilhallenihagfors.se

”Håll till höger! 
Heminredning i bilen

Fram till kl. 05.00 på morgo-
nen den 3 september 1967 
var det vänstertrafik i Sve-
rige. Under ”Dagen H”, den 3 
september, började alla bilar, 
cyklar och andra fordon att 
framföras på höger sida av 
vägen.

Det hade gått bra att köra 
till vänster, men när trafiken blev mer internationell behöv-
de det svenska trafiksystemet anpassas till kontinentens. 
En fördel med trafikomläggningen var att omköringar blev 
säkrare. De flesta bilar i Sverige hade redan ratten på 
vänster sida och förarna fick nu bättre sikt ut mot den mö-
tande trafiken. En rädsla för dikeskanten infann sig dock 
hos en och annan.

Under 1960-talet blev det vanligare för gemene man 
att ha bil. Många pysslade om bilen och inredde baksätet 
som ett vardagsrum med plädar och kuddar som gjorde 
det hemtrevligt för familjen. Kuddarna användes som 
prydnader i baksätet eller bakfönstret men kunde också 
fungera som svankstöd under långa resor. Den här kud-
den av bomullsgarn är sydd i korsstygn på aidaväv och 
påminner föraren om trafikomläggningen genom texten 
”HÅLL TILL HÖGER!”. Kudden broderades av givarens 
mamma till makens Renault 1967.

/Maria Maxén”

Källa: digitaltmuseum.se

NU ÄR ÄNTLIGEN 
VÅREN HÄR!

Passa på att beställa hämtning
      av din skrotbil 

        av en auktoriserad
        bildemontering.

        Ring för pris!
Vi säljer både nya 

och begagnade 
däck till 

förmånliga priser

Gilla oss på Facebook

Vi har ca 35.000 begagnade bildelar i lager



CW´S BILSERVICE AB
AUTOEXPERTEN I RÅDA

RÅDAVÄGEN 26
Nu drar vi igång med rostskyddsbehandlingar! 
Vi använder oss av DINITROL rostskyddsmedel, 

vi kan anpassa varje rostskyddsbehandling efter just 
dina önskemål och kontrollerar vilket rostskydd som 

behövs till just din bil.

Ring oss och boka tid på 0563/60511

Givetvis fortsätter vi som vanligt  med service, 
reparationer, däck och fälgar!

Självklart kan du även dela upp betalningen med 
Autoexpertenkortet som du kan ansöka om 

direkt här hos oss!

CW´S	BILSERVICE	AB	
AUTOEXPERTEN I RÅDA 

RÅDAVÄGEN 26 

Nu drar vi igång med rostskyddsbehandlingar! Vi använder oss av DINITROL rostskyddsmedel, vi 
kan anpassa varje rostskyddsbehandling efter just dina önskemål och kontrollerar vilket 

rostskydd som behövs till just din bil. 

Ring oss och boka tid på 0563/60511 

                        

Givetvis fortsätter vi som vanligt  med service, reparationer, däck och fälgar!  

Självklart kan du även dela upp betalningen med Autoexpertenkortet som du kan ansöka om 
direkt här hos oss! 

Välkommen till oss!
Autoexperten i Hagfors
Uvedsvägen 9, Hagfors
0563-272 00 • hagfors@autoexperten.se

Vi säljer, byter och förvarar däck

Service och reparation av alla bilmärken

 1 års assistansförsäkring ingår vid service

Räntefri delbetalning

Försäljning av reservdelar

Hämtar och lämnar din bil vid behov

Besiktning och ombesiktning

Kostnadsfri lånebil upp till 2 dagar

Komplett 
bilhjälp

Dela upp betalningen 
i upp till 24 månader 
utan ränta och årsavgift!

Bra priser påBra priser på
KAMREMSBYTEKAMREMSBYTE

KOPPLINGSBYTEKOPPLINGSBYTE
MOTORVÄRMAR-MOTORVÄRMAR-

MONTERINGMONTERING

Öppet: Mån-Fre 08.00-17.00
Tel. 0563-500 88

Jimmy Basth, Daniel Ullman

Ring för offert!

Jämför oss 

gärna i pris

Vi utför Vi utför 
FyrhjulsinställningFyrhjulsinställning

Försäljning av Försäljning av DÄCKDÄCK



TEMA: BIL & MOTOR

 
BILAR I LAGER FÄRG MIL PRIS
2012 AUDI A3 SB TDI 140 HK S-TRONIC ATTRACTION ..............................................  SPHAERNBLÅ 10.175 129.900:-
2017 AUDI A4 ALLROAD TDI 190 PROLINE .................................................................................... VIT 9.845 259.900:-
2017 AUDI A6 TDI 190 ULTRA S-LINE ..................................................................................... BLÅMET 7.085 224.900:-
2011 AUDI A6 TDI 245 HK QUATTRO -11B ............................................................................ RÖDMET 11.943 184.900:-
2013 AUDI A7 SB 3.0 313 HK S-LINE ...................................................................................... BLÅMET 10.149 299.900:-
2017 BMW 218 I ACTIVE TOURER SPORTLINE CONNECTED ...........................................  RÖDMED 10.924 169.900:-
2018 BMW X3 XDRIVE 20D ......................................................................................................... SVART 5.272 389.900:-
2019 BMW 225 XE ACTIVE TOURER M SPORT ................................................................  SVARTMET 2.169 294.900:-
2008 BMW 335 I COUPÉ COMFORT 306 HK ............................................................................. SVART 20.955 144.900:-
2013 BMW 520 D M-SPORT NAVI ........................................................................ CARBONSVARTMET 6.645 234.900:-
2007 BMW 745 D E65 SVENSKSÅLD ...................................................................................... BLÅMET 8.525 189.900:-
2018 BMW M240 I XDRIVE 340 HK COUPÉ ..................................................................................... VIT 7.935 359.900:-
2012 BMW M3 DKG COUPE COMPETITION ........................................................................... BLÅMET 9.182 419.900:-
2017 BMW X3 XDRIVE 20 D M-SPORT ............................................................................................. VIT 4.986 319.900:-
2015 BMW X4 20 D XDRIVE M-SPORT ..........................................................................................  RÖD 3.340 334.900:-
2015 BMW X6 XDRIVE 40D M-SPORT ........................................................................................ SVART 5.795 469.900:-
2017 DACIA DUSTER 1.2 TCE 125 HK LAUREATE PH II .................................................  SILVERMET 4.368 119.900:-
2017 FORD FOCUS ST III 2,0 ECOBOOST 250 HK ......................................................................... VIT 684 234.900:-
2016 FORD MONDEO 2.0 TDCI EURO 6 180 HK BUSINESS .......................................................... VIT 6.450 174.900:-
2015 HONDA CIVIC 1,6 I-DTEC ELEGANCE TOURER .......................................................... RÖDMET 15.849 114.900:-
2018 KIA CARENS 1.7 141 HK DCT ..........................................................................................  VITMET 8.410 174.900:-
2016 KIA SPORTAGE 1.7 CRDI  ................................................................................................  VITMET 11.554 154.900:-
2018 MAZDA CX-5 S.5 SKYACTIV-G AWD OPTIMUM ........................................................... RÖDMET 2.426 299.900:-
2018 MERCEDES-BENZ A 180 D 7G-DCT AMG SPORT ..............................................................  RÖD 2.460 274.900:-
2014 MERCEDES-BENZ B 180 BUSINESS SPORT ......................................................................  RÖD 6.498 144.900:-
2011 MERCEDES-BENZ E 250 CDI 4MATIC 7G-TRONIC ...................................................... GRÅMET 19.059 159.900:-
2016 MERCEDES-BENZ SPRINTER 213 BLUETEC  ....................................................................... VIT 22.314 149.900:-
2008 OPEL ASTRA 1.9 CDTI AUT ........................................................................................ GRÖNMET 18.549 49.900:-
2010 OPEL CORSA 1.2 ECO FLEX EASYTRONIC 5 DR ..................................................................VIT 7.223 69.900:-
2014 PEUGEOT 508 SW 2.0 140 HDI FAP PANORAMA ....................................................SILVERMET 10.485 119.900:-
2009 SAAB 9-5 2.3 T BIO 210 HK VECTOR GRIFFIN ............................................................ GRÅMET 22.935 64.900:-
2016 TOYOTA AVENSIS D-4 D 112 HK ................................................................................... GRÅMET 4.365 159.900:-
2018 VOLKSWAGEN PASSAT 2,0 TDI 150 DSG ...............................................................  SILVERMET 8.660 219.900:-
2019 VOLKSWAGEN PASSAT TDI 190 4 M EXECUTIVE R-LINE ......................................... GRÅMET 6.845 284.900:-
2014 VOLVO S60 D4 AUT MOMENTUM ..................................................................................... SVART 15.698 154.900:-
2011 VOLVO S60 D5 205 AWD SUMMUM .................................................................................. SVART 15.020 147.900:-
2012 VOLVO S60 T4 180 HK SUMMUM .................................................................................. RÖDMET 12.076 134.900:-
2018 VOLVO V40 D2 120 HK KINETIC .............................................................................................. VIT 11.580 164.900:-
2015 VOLVO V60 D4 MOMENTUM .................................................................................................... VIT 18.615 134.900:-

www.bilhallenihagfors.se

BILHALLENBILHALLEN

INKOMMANDE BILAR 
2020 FORD TRANSIT COURIER 1,5 TDCI ..............................................................................................   1.300
2006 NISSAN MURANO 3.5 V6 ...............................................................................................................   14.700
2012 MB E 200 HGW AMG-PKT ..............................................................................................................   26.000
2015 VW PASSAT ATTRACK ...................................................................................................................   20.000 

Kyrkogårdsv. 20     0563-148 71
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Melodikrysset v.12 - 27 mars

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. 12 - 27 mars

Studentskylt
beställ din

redan nu!!!
Senast fredag 23 april
för leverans fr o m 1 juni
Vi har många olika utföranden 
att välja bland. 50 x 70 cm, 
tryckt på vädertåligt lätt material, 
levereras med 
pinne.

Pris: 380:-
Välkommen!

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, Hagfors

Tel. 0563-618 99
info@veckobladet.se

Studentskylt
beställ din

redan nu!!!
Senast fredag 23 april

för leverans fr o m 1 juni
Vi har många olika utföranden att välja bland.
50 x 70 cm, tryckt på vädertåligt lätt material, 

levereras med pinne.
Pris: 380:-

Fler ex. finns!

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, Hagfors • Tel. 0563-616 66

Amanda
Grattis 

till studenten 

2020
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Student 
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Linnéa

Student 
2020-06-12
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Student 2020

Ek 3
MARCUS

Annie
Ek3

Grattis!
2020
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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

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

TEXTÅBILD 
- ditt närmaste tryckeri

På vår hemsida
kan du se allt vi kan erbjuda

Vi gör det mesta
i tryckväg

www.veckobladet.se

Be om
offert!

*** ***
- Vad är det som går och 

går och aldrig kommer till 
dörren?

- Klockan, så klart!
- Fel! Det är farfar som 

har fastnat med hängslena i 
gungstolen!

*** ***
Sten hade fått följa med sin 

pappa på biltur. När han kom 
hem berättade han för sin 
mamma:

- Det var jättekul. Först 
körde pappa om en massa 
bilar och sen kom en farbror 
på motorcykel och skrev ut ett 
recept!

   

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 

Bland-
färs
70/30 

Vid Rådakorset Rv 62 • Tel. 0563-600 65

Nöt-
färs

 

454590
  ord. 50.90

393990
  ord. 45.90

500 g

500 g

Innehåll:
Gustava Lax
Hjortronsås
Prinskorv
Påskskinka skivad
Inlagd sill
Senapsill
Handskalade räkor 
Ägg 12-p
Kallrökt lax
Gravlax sås

Facebook-Bokning 
Boka 23/3-26/3
Hämta tis-ons 30-31/3

PÅSKBORDS-
KASSE 299:-  
ord. 375:-

SÄLJES
Torr björkved

till spis och kamin
40 liters säck. Hagfors 

Tel. 070-524 25 20



SPORT • SPORT • SPORT • SPORTSPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Innebandy

Robin Axelsson stannar 
kvar i Hagfors IBS

Hagfors IBS kan idag presentera att 
en mycket viktig pusselbit i lagbygget 
inför nästa säsong blivit klar när målvak-
ten Robin Axelsson, 28, skrivit på ett nytt 
ettårskontrakt.

- Jag trivs otroligt bra i gruppen och 
föreningen. När jag väl kom fram till att 
jag skulle spela ett år till så var valet inte 
speciellt svårt. 

Robin Axelsson kommer till hösten gå 
in på sin sjunde säsong i klubben, men 
har två förkortade säsonger bakom sig. 
2019/20 missade han hela hösten och 
årets säsong blev som bekant bara fyra 
matcher lång.

- Jag är grymt sugen på att spela 
match igen, har som sagt inte varit så 
mycket av det dom senaste åren! Så 
lunken är ändå något jag ser framemot, 
även fast en söndagskväll i Alingsås kan 
vara lite halv tôligt! (skratt) 

Målsättning för Hibs till årets säsong 
var att utmana om den allsvenska plat-
sen som de tolv lagen i serien skulle göra 
upp om. Axelsson tror att laget kommer 
ha bra chanser att utmana även under 
kommande säsong.

- Jag tror vi har bra chans att utmana 
även nästa säsong. Inget lag kommer ju 
ner från allsvenskan, så serierna kom-
mer troligen se ungefär lika ut. Förutom 
att jag tror att vi kan utmana i toppen 
så trivs jag otrolig bra i gruppen och 
föreningen. När jag väl kom fram till att 
jag skulle spela ett år till så var valet inte 
speciellt svårt. 

Sedan tidigare så är Axelssons mål-
vaktskollega Liam Andersson klar för 
spel en säsong i klubben, det gör nu att 
Hibs har satt sitt målvaktspar för den-
kommande säsongen.

- Givetvis jätteviktigt att innebandy-
spelaren Robin blir kvar hos oss, men 
lika viktigt att personen Robin kvar hos 
oss. Han är en stor del av vårt omkläd-
ningsrum och har en jätteviktig inom 
spelargruppen. Ute på planen så tillhör 
han utan tvekan det absoluta toppskiktet 
av målvakterna i serien och jag vågar 
påstå att vi har seriens bästa målvakt-
spar i Robin och Liam Andersson, säger 
Fredrik Eriksson i Hibs sportgrupp. 

I och med att Axelsson skrivit på ett 
nytt kontrakt så har Hibs tio spelare klara 
för nästa säsong, en siffra som sport-
gruppen hoppas kunna öka på inom kort.

- Vi har en dialog med alla spelare som 
har utgående kontrakt och vi har stora 
förhoppningar om att kunna presentera 
nya påskrifter inom kort, kommenterar 
Eriksson. 

Filip Nilsson stannar kvar i 
Hagfors IBS

Lagbygget fortsätter i Hagfors IBS 
inför nästa säsong och idag har man fått 

klart med att Filip Nilsson, 23, fortsätter 
en säsong till i klubben.

- Det var ett givet val att stanna kvar i 
Hibs, säger Filip Nilsson. 

Filip Nilsson, som ursprungligen kom-
mer från Ekshärad och Edebäck IBF som 
moderklubb, återvände till Hibs inför den 
gångna säsongen efter fyra säsonger i 
Arvika IBF, KAIS Mora IF och sist Karl-
stad IBF. Att det skulle bli en fortsättning i 
Hibs, och därmed totalt en femte säsong 
i klubben, var det dock ingen tvekan på.

- Nej men det var ett givet val. Det 
blev ju knappt någon säsong i år p,g,a. 
pandemin, och målet var kval och sen ta 
steget upp i Allsvenskan men så blev det 
inte. Nu är det bara att blicka framåt mot 
en ny spännande säsong, säger Nilsson. 

Säsongen som gick blev det bara 
fyra matcher för Nilsson och Hibs, fokus 
ligger nu som sagt på nästa säsong och 
det finns det stora ambitioner från Nils-
sons sida både gällande sig själv och 

vad avser lagets möjligheter.
- För egen del är att ta ännu fler kliv 

i min utveckling. Jag strävar hela tiden 
efter att bli bättre. Jag ska bidra med 
mitt offensiva spel och hjälpa laget till 
framgång. För lagets del så ska vi först 
gå till ett kval. Sen ska vi upp! 

Fredrik Eriksson i Hibs sportgrupp är 
förstås nöjd över att förra säsongens 
nyförvärv valt att stanna kvar i klubben.

- För oss blir nästan Filip ett nyförvärv 
på nytt eftersom vi knappt hann spela 
något i år. Han är en spelare som kan 
spela på många olika positioner och 
som säger han säger en spelare som 
ska bidra i offensiva spelet. Sedan med 
sin enorma träningsvilligt och arbetska-
pacitet ser han till att höja vår fysiska 
status och det bidrar mycket i framförallt 
spelet utan boll. 

Kontraktet är skrivet på ett år och Filip 
Nilsson blir den elfte spelaren att bli klar 
för Hibs inför 2021/22. 

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



UTHYRES
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

För ett år sedan bytte vi till 010-nummer i hela Region 
Värmland. Den 28 februari upphörde våra tidigare telefon-
nummer att fungera. Nu når du oss på:

Vårdcentralen Sunne, tel. 010-834 75 10

Vårdcentralen Munkfors, tel. 010-834 78 50

Du hittar alla våra telefonnummer på regionvarmland.se 
och 1177.se.

072-706 87 78
Älvdalsv. 17, 683 93 Råda

Trädgårdsarbeten
Röjsågsarbeten

Hushållsnära tjänster

UTHYRES
2 rum och kök i radhus 

i Bergsäng, 48 m2

Värme och hushållsel 
ingår i hyran 4.150:-/mån

Tel. 070-656 15 93

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.

BOSTADSRÄTT, HAGFORS
2 r.o.k. + allrum, 1:a vån, Rostbränna-
revägen 18 B. 50.000:- eller högstbju-
dande. Hyra 3.500:-/mån.
Tel. 072-226 13 15
********************************************

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

TACK FÖR ATT DU STÖDJER
Fridolf Rhudinmuséet i coronatider när 
inkomsterna är noll men driftkostnaderna 
skall betalas. Plusgiro 4896511-5, Swish 
070-5834358.
Tel. 070-583 43 58
********************************************
ÅRSMÖTE
Hagfors Gymnastikförening, digitalt 7 
april kl 19.00. Anmälan senast 31/3 till 
elisabet_olsson@telia.com
********************************************
MUNKFORS BRUKSHUNDKLUBB
startar vårens kurser. Valpkurs anmä-
lan: 072-5142232 Gunnar. Allmänlyd/
Aktivering anmälan: 073-0412178 Anneli 
Agility-nybörjare anmälan: 070-3313551 
Olle. Rallylydnad anmälan: 070-2200245 
Birre. Viltspår anmälan: 070-7230306 
Uno. Sista anmälningsdag 5 april
********************************************

FÖRENINGSNYTT

SÄLJES

ÅRSMÖTE
Mjönäs bygdegårdsförening håller Co-
rona anpassat årsmöte vid bygdegården 
söndag 18/4 kl 15.00. Anmäl ditt delta-
gande till Ylva 070-5464310 eller Birgitta 
070-6468183 senast 15/4. Välkomna! 
Styrelsen MBF
********************************************
HAGFORS HEMBYGDSFÖRENING
Vill ni skänka prylar till vår Loppis? Möb-
ler kan hämtas.
Tel. 0563-257 55 vardagar

VOLVO 245 T5 -90
Välbyggd, reggad och bes. 99% rostfri. 
Ring för mer info. Ev byte veteran, del 
eller full likvid 89.000:-
Tel. 070-291 94 92 Morgan
********************************************
GÅRDSBOK
Övre Älvdals härad, gårds- och släkt-
historia, del 1.
Tel. 070-642 46 88
********************************************
LÄGENHETER, 2 RUM & KÖK
på Sheraton i Munkfors.
Tel. 072-54 19 300
********************************************
2 R.O.K. FILAREVÄGEN, HAGFORS
Hyra 4.194:-/mån inkl värme och TV. 
Fiber finns. 2:a våningen, balkong, bad-
rum nytt 2016. Du behöver godkännas 
av styrelsen.
Tel. 076-833 10 17
********************************************

Vill du ha bra
utskrifter?

Vi har pappret!
Kopierings
papper 80 g

Utmärkt till kopiatorer, data-
skrivare och faxar (för ark)

A4 hålat/ohålat A3 ohålat

Kopieringspapper 500 ark
(minsta för-
packning 500 st)  Pris: 50:-
Vid köp av kartong
med 2.500 ark 

Pris: 235:- 

inkl. moms

 Pris: 47:- per förp. inkl. moms

Välkommen till Görsjövägen 2C       
Tel. 0563-618 99

TEXTÅBILD

Titta in på vår hemsida

www.veckobladet.se
Läs tidningen

eller se vad vi kan erbjuda 



Veckobladet firar 30 år!!!
Minneskavalkad bland sidor ur årgång 1992 (Nr 1 finns  även i sin helhet på vår hemsida: veckobladet.se)

 

Munkfors
Ransäter
 Munkfors Kommun

Hej, vill du ha sommarens 
roligaste jobb? 

Sök r
ed

an
 id

ag
! 

Nu kan du som är född 2004 och folkbokförd 
i Munkfors kommun söka feriejobb. Ta 
chansen att få en värdefull inblick i arbetslivet 
och samla på dig nyttiga erfarenheter.  

Du som är född 2003 eller 2005 kan också söka men det är 
04-kullen som har första tjing! Du jobbar 90 timmar på tre 
veckor och tjänar 64 kronor per timme. 

Jag vill jobba!
Kika in på munkforskommun.varbi.com för att ansöka och 
få mer information. Ansök senast 30 april. 

Vi ses!

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

Mjönäs Djurklinik
Mjönäs

DjurklinikMjönäs Djurklinik

Görsjöv. 2 C Hagfors • Tel 0563-616 66
TEXTÅBILD

Köp dina ramar hos oss!



Besök gärna oss på Internet:

Facebook-grupp: 
Hagfors gymnastikförening

www.idrottonline.se/HagforsGF

Hagfors Gymnastikförening 
kommer inte att ha någon 

mer verksamhet under 
våren 2021  

Alt: Pannbiff

Torsdag 25/3  kl 10.30-15.00 
KÅLPUDDING   90:-
Alt: Pannbiff m lök

––   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!

Läs in din grundläggande 
behörighet hos oss.  
Kan kombineras med  
musik, måleri, litteratur.

Ansök nu på geijerskolan.se

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

 

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 ELLER FIKA HÄR!         ALLA VÄLKOMNA!

7 RESTAURANG INDIANEN

Vi serverar 
frukostbuffé 65:- 
vard. 8.00-10.00

EKSHÄRAD  0563-406 22

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

Med res. för ev. ändringar

Ons 24/3 Kallskuret och potatissallad

 OBS! Ingen frukost

Tors 25/3 Flygande Jacob serveras med ris

Fre 26/3 Schnitzel serveras med potatis-

 gratäng och bearnaisesås

Lör 27/3 Tacobuffé

Sön 28/3 Coca Cola-stek serveras med potatis 

och colasås

Mån 29/3 Dubbelpanerad strömming serveras 

med mos och skirat smör

Tis 30/3 Stekt rimmat sidfläsk serveras med 

 alt. raggmunk, löksås el. bruna bönor

Ons 31/3 Pannbiff serveras med brunsås och 

mos

Annonsera 
inför PÅSK!

Till minne
Margareta Bergman 1922-09-10--2021-02-28

Vår äldsta medlem gick ur tiden den 28 februari i år efter en tids sjuk-
dom. Margareta föddes i ett jordbrukarhem på Backen i Holsby som 

den yngsta i en syskonskara på 9 barn. Hon gifte sig med sin Rune och 
byggde sig ett hem på Videholmsbacken intill Mossängsvägen. Efter sin 
makes frånfälle bodde hon kvar i många år. Margareta gick den nyktra 
vägen och följde i sina syskons fotspår och blev logemedlem i 290 E.G. 
Geijer den 1/1 1940. Hon var en av de mest hängivna medlemmarna 

i alla år. Hon var också lokalvårdare på 
Forsnässkolan från dess tillblivelse. 

Margareta efterlämnar dottern Gunilla och barnbarn med familjer. 
Frid över hennes minne.

Logen E.G. Geijer/Tore Lennartson

Boka din annons senast 

TORSDAG 25/3 16.00TORSDAG 25/3 16.00



Filipstad
Öppet alla dagar 8–22

Succén för vårSuccén för vår 

MONSTER-PANTMASKINMONSTER-PANTMASKIN 
fortsätterfortsätter

VI HAR ALLT FÖR EN VI HAR ALLT FÖR EN 
LYCKAD PÅSKHELGLYCKAD PÅSKHELG

Töm bara i Töm bara i 
hela påsenhela påsen

Varmt välkommen till oss önskar Christian med världens bästa personalVarmt välkommen till oss önskar Christian med världens bästa personal

STAMMISERBJUDANDE

Gäller vid ett köptillfälle i butik 
och online 24/3-4/4 2021 

Gäller ej tobak, spel, 
lotter eller receptfritt. 
Kan ej kombineras  med 
andra % - eller kronrabatter. Filipstad

Öppet alla dagar 8–22

##

STORKÖPSRABATT
Gäller vid köp av andra varor för minst 500 kr.

Rabattkod online: Veckobladet5

5%
ÖPPET 

ALLA DAGAR 8-22
En riktig mataffär
med kärlek i fokus

PÅSKLOVSAKTIVITETER I 
HAGFORS KOMMUN

Vill du lära dig att teckna manga? Under påsklovet har du 
chansen att lära dig klassisk mangateckning tillsammans med 
Elise Rosberg som är serietecknare och illustratör. 

Var: Digitalt via Google Meet
När: torsdag 8 april kl.10.00-12.00

Begränsat antal platser! Anmäl ditt intresse till 
Hagfors bibliotek genom att ringa till 0563-187 
70 eller mejla till biblioteket@edu.hagfors.se. Vi 
meddelar senast dagen innan om du har fått en 
plats eller inte. 

Rekommenderad ålder: Från mellanstadiet och uppåt.

Med stöd av Region Värmland

HÄMTA EN PYSSELPÅSE

DIGITAL KURS I MANGATECKNING

Hämta en pysselpåse med origami och vik ditt 
eget påskpyssel hemma! Du får tillgång till en 
digital beskrivning.

Boka en pysselpåse genom att ringa 0563-187 70 
eller mejla till biblioteket@edu.hagfors.se. Endast 
en påse per person. 

Du kan hämta din påse på Hagfors eller Kyrkhedens bibliotek, 
eller något av våra utlämningsställen i Råda eller Sunnemo efter 
överenskommelse om tid och plats.

Foto: KRAFThantverk

Bild: Elise Rosberg

Tel. 0563-616 66   
info@veckobladet.se    
www.veckobladet.se   
Görsjöv. 2C, HAGFORS

Annonsera 
inför PÅSK!

Boka din annons inför 
vecka 13 senast 

TORSDAG 25/3 16.00 TORSDAG 25/3 16.00 
för ALLA annonserför ALLA annonser

SKÄRTORSDAGEN har vi 
öppet till 14.00

Vecka 14 utkommer Veckobladet 
på TORSDAG den 8/4

Annonsstopp inför v 14:
Skärtorsdag 1 april kl 12.00


	HAVA210322E101
	HAVA210322E102
	HAVA210322E103
	HAVA210322E104
	HAVA210322E105
	HAVA210322E106
	HAVA210322E107
	HAVA210322E108
	HAVA210322E109
	HAVA210322E110
	HAVA210322E111
	HAVA210322E112
	HAVA210322E113
	HAVA210322E114
	HAVA210322E115
	HAVA210322E116
	HAVA210322E117
	HAVA210322E118
	HAVA210322E119
	HAVA210322E120

