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Från Fjällvallen till Valla

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
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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!  
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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! 

Nu är den snart här - boken för dig som har 
dina anor i skogarna norr om Gustava. För 
dig
som vill veta mer om var dina förfäder bott 
och verkat. Boken med namnet Från Fjäll-
vallen till Valla.

Under sensommaren, hösten och vintern 
har några medlemmar ur bokgruppen för 
Tiomilaskogen arbetat med att dokumente-
ra de norra delarna av gamla Gustav Adolfs 
kommun, Gustava.

Efter dokumentationsgruppens två för-
sta böcker, ”Gårdar och Folk på Malungs 
finnmark” och ”Berättelser från Tiomila-
skogen”, kom gruppen fram till att det finns 
väldigt många kopplingar till värmlandssi-
dan och Tiomilaskogens utkant som måste 
tas till vara. Vi insåg att all kunskap som 
finns hos den äldre generationen om områ-

det och dess invånare inte bara kan lämnas 
vind för våg. Allt måste dokumenteras så 
att kommande generationer får möjlighet 
att lära om sina förfäder och om deras lev-
nadsförhållanden.

Fyra medlemmar i bokgruppen gick in i 
arbetet med liv och lust, och ägnade många 
timmar åt att skriva om och fotografera 
gamla boplatser och andra lämningar i om-
rådet. Dessutom samlades det in berättelser 
och foton från många hjälpsamma och in-
tresserade,
och två som servat gruppen mycket är två 
”grand old men”, Gunnar Nordén och John-
Erik Skoog. Sällskapet Gustavaforskning 
har också låtit oss ta del av olika faktatexter 
och
foton.

Resultatet av allt arbete har blivit den nya 



svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Alla gudstjänster är digitala och går 
att se på församlingens hemsida. 
Kyrkorna är stängda för besökare tills 
vidare pga covid-19.

Passionsandakter 29, 30, 31 mars
Skärtorsdagsgudstjänst 1 april
Långfredagsgudstjänst 2 april
Påskdagsgudstjänst 4 april
Emmausvandring 5 april

DIGITAL PÅSK!

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

BEGRAVNINGSBYRÅ EFTR.

ERIKSSONS
H A G F O R S

KÖ

PMANGATAN

Nº6

Olle Thyr
Kundrådgivare

Köpmangatan 6, Hagfors | 0563-258 00
www.erikssonsbegravningsbyra.se

Vår erfarenhet och kunskap
är din trygghet

Varje människa är unik. Låt det synas i ert 
sista avsked. Vi på Erikssons Begravningsbyrå  
hjälper till i alla steg att utforma en vacker 

begravning, precis som ni vill ha den. 
 

Välkommen in så berättar vi mer.

Ellinor Östlund
Kundrådgivare

PÅSKVANDRING
Från tisdag 30/3 till söndag 11/4 kan ni ta del av en digital 

påskberättelse, hämtad ur Barnens bästa bibel, runt om på 

alla våra kyrkogårdar i församlingen. Du behöver ha med 

en mobiltelefon med internetuppkoppling och en app för 

att kunna scanna Qr-koder. Utförligare instruktioner hittar 

du på plats. 

Välkomna!

  

De gick och fann att allt var som han hade sagt till dem.
Och de redde till påsklammet.

Luk 22:13

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.

Tor 1/4 från kl 12.00 Gudstjänst från Equmeniaförsamlingen i 
Hagfors.
Fre 2/4 från kl 12.00 Gudstjänst från Equmeniaförsamlingen i 
Ekshärad.
Sön 4/4 från kl 12.00 Gudstjänst från Equmeniaförsamlingen i 
Munkfors.

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Skärtorsdagsmässa kl 19.00 L-P Hjärpe.
Långfredagsgudstjänst kl 11.00 L-P Hjärpe.
Påskdagen Gudstjänst kl 11.00 A Rådström, kyrkokören 
medverkar
Annandag påsk kl 11.00 Gudstjänst A Rådström, 
Gunnar Heden fiol.
Gudstjänsterna sänds digitalt, se länk hemsida.
www.svenskakyrkan.se/eksharad
Samt på Ekshärads Kabel-TV.

Annonsstopp inför v 14 
(med utg. dag torsdag 8/4) 

Skärtorsdag kl 12      



TILLSAMMANS KAN VI BROMSA SMITTSPRIDNINGEN

Jag har sagt det förut och säger det igen. Pandemin är inte över. Vi är 
nog alla väldigt trötta på att inte kunna leva som vi brukar göra. Vi vill ju 
så gärna åter kunna krama våra nära och kära, gå på en fotbollmatch med 
kompisar, boka biljetten till sommarens konsert med favoritartisten eller planera 
en spännande resa tillsammans med familjen. Det är bara några exempel på 
sådant vi vill och ska kunna göra. Och det kommer vi att få göra. Men när vet 
vi inte. Det beror på dig, mig och alla andra. 

Vi måste alla ta ansvar och följa de rekommendationer som fi nns. Så fortsätt 
och hålla avstånd till andra både inomhus och utomhus, undvik nya kontakter, 
tvätta händerna ofta med tvål och vatten, jobba hemifrån om du kan, stanna 
hemma om du är sjuk och testa dig vid symtom. 

Du som erbjuds vaccination mot covid-19. Tveka inte. Vaccinera dig.  
För genom att vi vaccinerar oss och följer rekommendationerna får vi snabbare 
ett slut på pandemin. Jag ber dig. Ta nu ditt ansvar. Inte bara för dig själv utan 
lika mycket för andra och bidra till att minska smittspridningen.
Tillsammans klarar vi av det här. Kämpa på!

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
Arbeta hemifrån om det fi nns möjlighet.
Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
Umgås i en mindre krets, undvik nya nära kontakter.
Testa dig vid symtom.
Vaccination: skydda dig själv och andra.

Vi får inte slappna av!
Håll i, håll ut och fortsätt håll avstånd   
– tillsammans klarar vi av det här!

Jag vill önska er en riktigt glad påsk!
Jens Fischer

Kommunstyrelsens ordförande 
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Melodikrysset v.13 - 3 april

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. 13 - 3 april

Kommunfullmäktiges ordförande och sekreterare finns på plats i 
sammanträdeslokalen Munkfors förenings- och konferenscenter.

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten, men 
på grund av den rådande situationen med covid-19 ser vi 
gärna att allmänheten endast tar del av kommunfullmäktiges 
sammanträde digitalt. Allmänhetens frågestund kommer också 
att finnas som punkt i samband med sammanträdet. 

Så deltar du digitalt
Skicka din e-post till kommun@munkfors.se så får du ett 
mail i retur med länk till mötet samt handlingar.

Pia Falk, ordförande 

Munkfors kommunfullmäktige sammanträder 
digitalt på tisdag 6 april klockan 18.30. 

Kommunfullmäktige  Digitalt

SPORT • SPORTSPORT • SPORT
Innebandy

Lovande back stannar kvar i 
Hagfors IBS

Sedan innan fanns tolv spelare under 
kontrakt med Hagfors IBS inför nästa 
säsong och idag kan klubben presen-
tera den 13:e, 20-årige backen Rasmus 
Ericsson. Hibs och Ericsson har kommit 
överens om ett nytt kontrakt som gäller 
för den kommande säsongen.

- För att det känns som vi kommer ha 
en bra chans att slåss om kvalplatserna. 
Sedan att jag trivs väldigt bra i gruppen 
och att Hibs är en väldigt bra förening, 
säger Rasmus Ericsson. 

Rasmus Ericsson är sin ålder till trots 
ingen nykomling i varken division 1 eller 
Hagfors A-lagstrupp. Den kommande 
säsongen blir han fjärde i division 1 och 
totalt sjätte i klubben sedan han lämnade 
moderklubben GS 86 AIF 2016. Detta 
säger han om orsakerna till att han valt 

att stanna kvar.
- För att det känns som vi kommer ha 

en bra chans att slåss om kvalplatserna. 
Sedan att jag trivs väldigt bra i gruppen 
och att Hibs är en väldigt bra förening! 

Årets säsong blev som bekant väldigt 
speciell och framförallt väldigt kort, så 
nu ligger allt fokus på nästa säsong och 
Ericsson är tydlig med han vill jobba med 
för egen del och vad laget ska sikta mot.

- Skulle säga att mina mål med denna 
säsongen är att bidra mer i det offensiva 
spelet lite mer. Där finns det saker att 
utveckla. Annars är målet att spela så 
att vi når Allsvenskan!  

Efter att ha haft Thomas Eriksson 
som huvudtränare under hela sin tid i 
A-laget blir det till nästa säsong som 
bekant Niclas Andersson som tar över 
den sysslan, men ser inte Ericsson som 
något negativt.

- Tror det kan bli riktigt bra, kommer 
bli en nytändning och en ny röst som 
kommer skrika på oss. 

Fredrik Eriksson i Hibs sportgrupp 
är givetvis nöjd över att en av klubbens 
unga och lovande spelare valt att stanna 
kvar en säsong till.

- Både viktigt och roligt att Rasmus 
stannar kvar hos oss. Trots att han bara 
är 20 år gammal så har han tre säsonger 
bakom sig i A-laget och har på den tiden 
vuxit ut till en helt ordinarie och klart viktig 
spelare för oss. Rasmus gör sällan de 
spektakulära saker ute på planen, men 
har en mycket hög lägstanivå och en av 
våra nyckelspelare sett till spelet i egen 
zon, kommenterar Eriksson. 

Forts. från fram 

Från 
Fjällvallen...
boken som innehåller familjeta-
beller för alla
boställen från Fjällvallen i nord-
väst till Valla och Stenbohöjden 
i söder. Fjällvallens många
kontakter med bland annat 
Björnåsen gör att bostället tas 
med trots att det tillhör Ekshä-
rad. Förutom familjetabellerna 
finns som sagt olika faktatexter 
och berättelser och
mängder av fotografier. För-
hoppningsvis kommer boken 
att inspirera dig till att ge dig ut 
för att upptäcka var de olika bo-
platserna ligger, och detta innan 
storskogen tar tillbaka allt.

Boken beräknas komma i 
början av april, och då kommer 
det att anordnas boksläpp på 
lämplig plats, och senare kom-
mer det att finnas möjlighet att 
köpa boken på olika ställen.

Se annons om detta 
i kommande tidning



Efter att ha arbetat på Lerins i 3 år,
tar jag nu över verksamheten!

Det firar vi med
40% rabatt på

Tröjor • Byxor 
Skjortor • Rockar
 Jackor • Kavajer

(ej kostym)

Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna 
till  vår anrika butik i Munkfors!

Anneli Agnemyr
David Agnemyr    Jan Hylland

Nya öppettider:
mån-fre 12-18

lör 10-13
Du kan fortfarande boka 
egen tid på förmiddagar 

pga Covid -19

070-682 56 10

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

Mjönäs Djurklinik

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

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

Dop   Vigsel
Guldbröllop

Dop   Vigsel
Guldbröllop

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

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
Meddela hur 

ni betalat.
Förskotts-
betalning.

Dop   VigselDop   Vigsel
GuldbröllopGuldbröllop

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

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

Dop   Vigsel   GuldbröllopDop   Vigsel   GuldbröllopDop   Vigsel   GuldbröllopDop   Vigsel   Guldbröllop

 

DAMKLÄDER  • PARFYMER • HUDVÅRD • SMYCKEN 
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DAMKLÄDER  • PARFYMER • HUDVÅRD • SMYCKEN 

MUNKFORS 0563-506 70

20% Rabatt
på alla

MASCAROR
från MaxFactor

PÅSKERBJUDANDE!PÅSKERBJUDANDE!

Öppettider Påsk
Skärtorsdag 10-18

Långfredag STÄNGT
Påskafton 10-13 Välkomna! Glad 

Påsk!

Svenskt-Ekologiskt-Veganskt
Moyana Corigan

Köp BODYLOTION  239:-
+ BODY SCRUB 249:-

och få en 
DUSCHGEL PÅ KÖPET 

värde 179:-

Påskgul 

BOLERO/CARDIGAN
Från ZE-ZE S-XXL

NU 149:- ord 349:-

PÅSKLOTTERI
Onsdag-Torsdag

Lördag
Vinn hemliga 

påskägg

Nytt DamTOPPAR BYXOR KLÄNNINGAR TRÖJOR VÄSTAR BLUSAR MM 

Nya sommar-
dofter fr Escada

Trofé Köp 2 parTROSOR 
betala 119:- 

BARN-
ÖRHÄNGEN

i äkta silver Köp 2 par 

och betala 129:-

 
ord 89:-/par

Nu har det kommit hem mycket vårnytt till butikenNu har det kommit hem mycket vårnytt till butiken

ord 
79:-/st

S-XL
Olika dofter
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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

8

Sundell AB

0563-126 00

3

0563-54 02 40

6

0563-616 66

5

0563-615 89

4

0563-141 60

2

0563-109 55

1

0563-140 45

7

9

072-23 24 138

10SETAB
B SPÅNGBERG 

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

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:-

HENRIKHENRIK

Student 
2021-06-11
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AnnieAnnie
Ek3Ek3

Grattis!
Grattis!

2021

S
T
U
D
E
N
T TEXTÅBILD

Görsjövägen 2C, Hagfors • Tel. 0563-616 66 Student 2021

Ek 3
MARCUS

Fler ex. finns!



www.skogsmaklarna.com
info@skogsmaklarna.com                 

0563-419 00

Fastighet till salu

Solberg Fredriksberg, Hagfors kommun
Ypperligt tillfälle för den som vill ha bostad och verkstad.
4 rok på 133 m2 och tomt om ca 11.000 m2.

                             Flera fastigheter finns. Titta på vår hemsida.

Vi gör allt inom byggnation på bästa sätt.
Tveka inte på att ringa oss för offert.

Självklart jobbar vi med rotavdrag.

      Kontakta:    Roger Persson     070-696 59 99

Vid Rådakorset Rv 62 • Tel. 0563-600 65

Åhströms i Råda

GODISGODIS
i lösvikti lösvikt

ICA’sICA’s

CREME-CREME-
FRAICHEFRAICHE

    /st/st
Tack för att du 

handlar ensam och 
med hänsyn!

49:-49:-
/kg/kg

2 dl2 dl

Öppettider i påsk:
Skärtorsdag 8-19 • Långfredag 11-16
Påskafton 9-16 • Påskdagen 11-16, 

Annand. påsk 11-17

WestlundsWestlunds

POTATISPOTATIS
5 kg 5 kg 1 för 29:-1 för 29:-

49:-49:-

Ha en fin 

påskhelg!

 KINDER KINDER
 -ÄGG -ÄGG
4 4 förför 30:-30:-

ULLIS ULLIS 
SILLSILL

från från 
onsdagonsdag

Travandelar till Långfredagens 
V-75 på Färjestad     50:-  100:-  150:-

2 för2 för
Ord pris Ord pris 

11.9011.90999090

Ord pris Ord pris 
89:-89:-

SUPER-
KAMPANJ
26-29% rabatt

Robotgräsklippare
Miimo 310  ord. 20.990:- NU 14.990:-
Miimo 520  ord. 22.990:- NU 16.990:-
inkl. installations-kit samt unik 
trygghetsförsäkring på köpet.

Vi hjälper även till 
med installationen 
av er robot.

BESTÄLL NU!

Storgatan 57 • 0565-101 88
butik@sunnemotorsagservice.se

Max 1.500 m2

Max 3.000 m2

Veckobladets framsida
är nästan fullbokad

före semestern.
Endast ett fåtal 

finns lediga.
Först till kvarn...

i Munkfors Kommun
Under veckorna 14-19 tömmer vi din slambrunn i 
Munkfors Kommun.
För att slamtömningen ska gå så lätt som möjligt, 
tänk gärna på detta.
Se till att vägen fram till din fastighet och brunn är röjd 
från trädgrenar, buskar och gräs. Locket ska vara fri-
lagt, inga saker får stå på locket. Tack för hjälpen!

Har du frågor, ring kontoret 0552-31077
Oljeservice Olsäter AB

Nu är det dags för 
slamtömning



INDIANEN, EKSHÄRAD

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

RESTAURANG, CAFÉ, BAGERI, DELI      Tel. 0563-406 22   

ÖPPET
ALLA DAGAR 

8-22

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

När-

producerad!

Egen

tillverkning

Delikatessen erbjuder:

ÖPPETTIDER I PÅSK:
Långfredag 10-20

Påskafton 8-18
Påskdagen  10-20

Annandag påsk 8-22

Grillskiva
Dalsjöfors 8990

kg

Lamm-
stek
Benfri, 1 kg, Nya Zeeland 13900

kg

Prinskorv
Hemgården, 840 g 7990

st

Krydd-
korvar
Hemgården, 270-300 g 2 för6800

Senapssill 
och inlagd sill
enligt eget recept

Potatis-, mimosa-, 
fest o vitkålssallad, 

skagenröra och nubbesallad
och mycket, mycket mera

Gustavalax 
olika sorter
både rökt och gravad

Honungs-
melon
ca 1 kg, klass 1, Brasilien 1500

st

Apelsiner
Spanien, klass 1 1500

kg

Smör
Arla, 500 g 3000

st

Grädde
Arla, 5 dl, 40% 1500

st

Creme Fraiche
ICA, 2 dl 2 för1800

Vitlöks-
baguetter
Frysta. ICA. 2x175 g 1000

st

Vårt fina butiksbageri
 och kondis erbjuder:

Baguetter
400 g 1000

st 

Påsk-
bakelse 2 för 4000



- en annorlunda vardag!
ATT TÄNKA PÅ I CORONATIDER:
• Handla ensam i största möjliga 

utsträckning
• Besök inte butiken om ni har 

sjukdomssymptom
• Tvätta händerna! Vi har ett 

tvättställ i entrén.
• Håll avstånd till varandra i buti-

ken och i kassakön.

Tänk  
på att hålla  
avståndet  

till varandra

Info_corona_skylt_A4.indd   1 2020-03-25   11:31

Ons 31/3: Pannbiff serveras med brunsås och mos

Tors 1/4:  Liten påskbuffé

Fre 2/4: Skomakarlåda serveras med mos

Lör 3/4: Kycklingfilé serveras med stekt potatis 
och dragonsås

Sön 4/4:   Fläskfilé i ugn med champinjonsås och 
potatisgratäng

Mån 5/4: Torskgratäng serveras med kokt potatis

Tis 6/4:   Stekt rimmat sidfläsk med alternativen 
raggmunk, bruna bönor eller löksås

Ons 7/4: Currykyckling serveras med ris

Tors 8/4: Korvsoppa
 Alt: Pannkakor med sylt och grädde

RESTAURANG INDIANEN    Dagens rätt:  Mån-fre 90:- Pensionär 80:-    Lör-Sön 100:-    Pensionär 90:-  Hämtlådor 69:- 
Vi serverar 
GRÖT-
FRUKOST 65:- 
vardagar
8.30-10.15   
(smör, bröd, sill, kött- 
bullar, ägg m.m. ingår)

BUFFÉ  & 
A LA CARTE

Öppet alla 
dagar 

11.00-15-00

Fullständiga 
rättigheter

Påsklilja
Carlton, 13 cm i kruka 2900

st

Tulpaner 
20-pack. Glada Hudik! 8900

Påskägg
15 cm 1500

st

Blockljus
10 cm, vita/gula 1500

st

Påskservett 
33 cm, 20-pack 1500

st

Antikljus ICA Home, 

10-pack, vita/gula 2 för5900

Ostbågar
OLW, 450 g           2490

st

Glad PåskGlad Påsk och välkomna till Indianen och välkomna till Indianen
önskar Janne med personalönskar Janne med personal

GODIS 
 i lösvikt  6990

kg



Mäklarhuset Bengt Pettersson
Adress: Kyrkogatan 1, 683 33 Hagfors 
Telefon: 0563-120 00   Telefax: 0563-126 50 

www.maklarhuset.se/hagfors

Vi har nu många förfrågningar gällande fritidshus,
så går du i säljtankar så är det rätt tid att planera för 

en försäljning.

Vi har även stor efterfrågan på andra typer av 
fastigheter, så varmt välkomna in för en fri värdering

Vi passar på att önska er alla en riktigt 
GLAD PÅSK

och var rädda om er 
i dessa pandemitider.

Gränsvägen - Bograngen
Utgångspris: 2 900 000:-
Välskött hyresfastighet med 5 lägenheter och ett 
kontor i vacker miljö, med närhet till affär och 
norska gränsen. Kombinerad uthyrning för perma-
nentboende och turistuthyrning. Hyresfastigheten 
ligger centralt i det lilla samhället Bograngen. Det 
finns totalt fem lägenheter i fastigheten tillsam-
mans med en kontorslokal. Tre av lägenheterna 
plus kontorslokalen är idag uthyrda. Till detta finns 
två lägenheter för korttidsuthyrning vilket innebär 
att du tar över en fastighet med full beläggning i 
tre lägenheter och kontoret. Dessutom bra omsätt-
ning på uthyrande av de två andra lägenheterna.

Södra Persby - Dalby
Utgångspris: 1 250 000:-

Blåklintsvägen - Hagfors

En villa om 115 kvm + 66 kvm fördelat på tre rum 
och kök. Trevlig planlösning. Villan inrymmer ett 
ljust kök med arbetsytor och separat matavdel-
ning. Ljust luftigt vardagsrum med utgång till hu-
sets inglasade altan i västerläge. Wc med dusch, 
två sovrum på övervåningen. Källaren inrymmer: 
hall, matkällare, tvättstuga, pannrum och garage. 
Vattenburen värme med pellets. Lättskött träd-
gårdstomt med möjligheter till odlingar i växthus 
och rabatter. Närhet till mataffär och kommuni-
kation.

Klarälvsvägen - Ekshärad
Utgångspris: 595 000:-
Rymlig och centralt belägen villa på Kyrkheden, Eks-
härad. 160 kvm boyta fördelade på 8 rum varav 6 
sovrum. 2 helkaklade badrum. Balkong i österläge 
och altan under tak i västerläge. Garage ( i källare) 
carport för 3 bilar. Bergvärme
Trädgårdstomt om 1 850 kvm.

Trevligt parhus i attraktiva villaområdet Sätt-
ra om vardera 4 rum och kök. Altaner och 
balkonger till resp lägenhet. Hel källarvåning. 
Bergvärme installerad 2018. Friliggande 
dubbelgarage. Uppväxt trädgårdstomt om 
1 423kvm.

Getarevägen - Hagfors
Utgångspris: 950 000:-

Bäckelidsvägen - Hagfors
Utgångspris: 525 000:-
Denna charmiga och välvårdade villa har ett lugnt 
läge nära naturen och är perfekt för både barn-
familj och äldre par som också vill ha närhet till 
affärer, skola och sjukvård. Villan inrymmer 3 rum 
och kök samt delvis källarvåning. Med söder- och 
österläge finns både en altan under tak och en 
öppen altan i vinkel. Redskapsbod. Vacker träd-
gårdstomt om 1977 kvm, invid Örbäcken.

Hyreshus med tre lägenheter varav 2 x 3 rum o 
kök samt 1 x 2 rum o kök med en kombination 
för uthyrning till turistboende samt permanent-
boende.  Badrum med wc i alla lägenheter. Altan 
och balkong. Garage och förråd. Härlig utsikt mot 
Branäs Alpinanläggning och närhet till Långber-
gets skidanläggningar.

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



Ve� � s 
bröd:

GROVT ITALIENSKT BRÖD
Bonjour. Butiksbakat. 450 g. Jfr-pris 22:22/kg.

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

VARMRÖKT LAXFILÉ

199  k�  

Ve� � s 
bröd:

GROVT ITALIENSKT BRÖD

10k
  

HANDLA ANDRA VAROR FÖR 200�  
SÅ FÅR DU KÖPA MAX 1 LÅDA/HUSHÅLL.

HEL LÅDA BÅTFRYSTA RÄKOR 5 KG
Lillängshamnens fiskrökeri. Hel låda. 70-90 st/kg. Jfr-pris 70:-/kg. 
Ord. pris 695:-/st. Latin: Pandalus borealis.

HEJA
VÄRMLAND!

350k
  

HEL LÅDA

FÄRSK OXFILÉ

199k�  

29)=
  

SILL

10k
  
MEDLEMSPRIS

MEDLEMSKLIPP
Ve� � s

LÖSGODIS

39)=�  

PÄRON CONFERENCE
Nederländerna. Klass 1.
PÄRON CONFERENCE

15k�  

HAGFORS

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

30/3–4/4

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

SMÖR Sverige/Arla. Välj mellan olika sorter. Gäller ej 
ekologiskt eller laktosfritt. 500 g. Jfr-pris 59:80/kg.

MAX 3 KG/HUSHÅLL.

LÖSVIKTSGODIS
Coop.

MAX 3 ST/MEDLEM.

SILL I GLAS Abba. Välj mellan olika sorter. 
210-240 g. Jfr-pris 83:33-90:91/kg utan sås/spad.

MAX 4 KG/HUSHÅLL.

FÄRSK OXFILÉ Brasilien/Naturkött. I bit. Ca 900-1600 g.



SKÄRTORSDAG 1 APRIL
17.00-17.30 PARKERINGEN VID HAGFORS STADSHUS

18.00-18.30 PARKERINGEN VID BÅGSKYTTEN I EKSHÄRAD 

Handla schyssta lokala matvaror och produkter direkt från lokala producenter. 
Utan mellanhänder. Enkelt, kul och riktigt smart!

Beställning sker via Facebookgruppen REKO-ring Hagfors/Ekshärad 

REKO-RING
HAGFORS/EKSHÄRAD

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

2018 kom boken ”Skuggor under ytan”, den första 
delen i kriminalromanserien som handlar om det 
lilla glesbygdssamhället Sundheden. 2019 kom upp-
följaren, ”Det röda halsbandet”. I höstas utkom ock-
så den tredje delen i samma bokserie, ”Fjärilsfältet”.

Böckerna är skrivna av Hagforsförfattaren Lars 
Svensson. Den första boken i serien, ”Skuggor un-
der ytan”, började Lars egentligen skriva redan för 
tolv år sedan. Då var det tänkt att boken skulle hand-
la om Hagfors och miljöerna däromkring. Men så 
blev det inte.

”I samma veva kom ju Ninni Schulman ut med sin 
Hagforsserie och då kändes den idén ju ganska så 
upptagen, så det blev att tänka om lite.”

Lars valde då att ändra i sitt manus. Handlingen 
fick vara kvar, men miljöerna blev delvis nya - och 
platserna fick nya namn.

Mycket Hagfors i böckerna om Sundheden...
”På något sätt var det ju egentligen ganska så bra att det blev så. Då slip-

per bli så låst av att det verkligen måste se ut och vara på ett speciellt sätt”, 
säger Lars.

Att berättelsen om Sundheden utspelar sig i områden som drar tankarna 
till platser i och nära Hagfors är därför knappast någon tillfällighet. Och 
vissa miljöer har många känt igen.

”Det går ju liksom inte att komma ifrån att Sundheden och området där-
omkring är väldigt mycket inspirerat av just Hagforsbygden”, berättar Lars.

Varje bok har också fått speciella historiska teman. Medan ”Skuggor un-
der ytan” knöt an till nordisk mytologi, så handlade ”Det röda halsbandet” 
en del om 1600-talets häxprocesser medan ”Fjärilsfältet” berör 1300-talets 
svenska historia.

.... som nu också blivit e-böcker
En fjärde bok i Sundhedenserien är även tänkt att utkomma under slutet 

av 2021.
I dagsläget finns kriminalromanserien om Sundheden hos flera bokhand-

Lars Svensson har sedan 
2018 gett ut tre deckare 
om Sundheden, en kri-
minalromanserie som 
idag finns på ett 50-tal 
svenska bibliotek.

forts.



LÅT DIN GATA BLOMMA
 I SOMMAR

Blomlådor på gatan är ett enkelt sätt 
att ge signaler till bilister att sänka 
hastigheten i ditt bostadsområde.  

Vill du ställa ut blomlådor? Då kan du ansöka om 
tillstånd mellan 15 maj och 15 september.

Hur går det till? 
Utse en person på gatan som ansvarar för 
skötseln av lådorna och tala om i ansökan 
vem som är ansvarig. Blomlådorna tillverkar, 
bekostar och sköter du själv. Efter din ansökan, 
då samhällsbyggnadsutskottet har godkänt den, 
skriver vi en överenskommelse med dig som 
gäller för innevarande år.

Jag vill ansöka, hur gör jag?
Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 30 
april. Ansökningsblanketter, regler och ritning 
på blomlådan hittar du på kommunens hemsida 
www.hagfors.se eller hos Ingela Axelsson 
0563-185 70, ingela.axelsson@hagfors.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Mejla gärna frågor och idéer till ollesblogg@fiskarheden.se

Fiskarhedens Trävaru AB   |   0280-59 30 00   |   fiskarheden.se

NYHETER OCH TANKAR FRÅN SKOGEN OCH SÅGEN

Tall blir trall

Trallvirke från Fiskarheden passar perfekt på uteplatsen.

Planerar du att fräscha upp en utomhustrappa 
eller en altan i sommar? Då kommer du säkert att 
behöva trallvirke, ett perfekt material för golv i 
utomhusmiljö. Visste du förresten att trallen du 
köper i bygghandeln kan komma från oss på 
Fiskarheden? 
 – Vi har stor efterfrågan på vår fina fururåvara 
från den svenska och norska trallindustrin. Vår 
största köpare av trallråvara är det norska företaget 
Talgö Möre Trä A/S. Av vårt virke producerar de allt 
från tryckimpregnerad trall till trätak, berättar 
Joakim Limberg, som är säljare hos Fiskarheden. 

Mer tips och råd om vad du kan bygga själv av 
trallvirke hittar du på fiskarheden.se/nyheter-blogg.lar. Den går också att låna på många bibliotek, 

från norra till södra Sverige. Sedan i början av 
mars finns de tre böckerna om Sundheden även i 
e-boksformat. Den som vill kan alltså  ladda ner 
böckerna och läsa dem från en vanlig dataskärm. 
Just e-boksbranchen tillhör de sektorer som växt 
under corona-krisen, i en tid då traditionella bok-
handlar haft det svårare. Även intresset för ljud-
böcker har växt under de senaste åren, men är ofta 
kostnadskrävande för små förlag.

”Själv föredrar jag absolut fortfarande pappers-
böcker, men med corona-epidemin och de effekter 
den har haft så är det förstås bra med alternativ - 
och då gärna på sikt också ljudböcker”, säger Lars.

”Fjärilsfältet” är den se-
naste i raden av böcker om 
det lilla samhället Sundhe-
den. Hela serien finns från 
och med i mars också som 
e-böcker.

forts.
Mycket Hagfors i böckerna...

KRIMINALROMANSERIE 
i glesbygdsmiljö!

Finns hos Hagfors Pappershandel, Adlibris 
och Bokus m.fl.

Nu också som e-böcker!

”Skuggor under ytan” (2018), 
”Det röda halsbandet” (2019), ”Fjärilsfältet” (2020)



Skärtorsdag    1/4 800-1200

Långfredag 2/4 stängt
Annandag Påsk 5/4 stängt

Glad Påsk önskar Hagfors kommun!

0563-185 00 hagfors.se visithagfors.se

ÖPPETTIDER I PÅSK
KOMMUNVÄXEL / TURISTINFORMATION

HAGFORS STADSHU S

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 

Tel. 0563-616 66
Fax 0563-109 79

info@veckobladet.se

Glad Påsk
  önskar vi alla våra
  kunder och läsare

Annonsstopp 
inför v 14:

Skärtorsdag 
1/4  kl 12.00

Skärtorsdag 1/4 
stänger vi

kl 14.00

Vecka 14 
utkommer VB på 

TORSDAG 8/4

Tel. 0563-616 66
Fax 0563-109 79

info@veckobladet.se

Nyetablerad
STÄDFIRMA

i Hagfors
FÖNSTERPUTS • FLYTTSTÄD  

STÄDNING
Tel. 076-820 30 71

danielbrosius@hotmail.com



SÄLJES
Torr björkved

till spis och kamin
40 liters säck. Hagfors 

Tel. 070-524 25 20

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

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

Rikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

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

Gilla oss på 

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

070-336 33 31  Dalbråtsv. 12

• Körkortsfoto • Inram-
      ningar • Klockor
• Batteribyte klockor
• Fotoramar • Fotoartiklar

Öppet: 
mån-tors 10-18 

lunch 12.30-13.30

Alt: Pannbiff

ONSDAG 31/3  kl 10.30-15.00 
Fläskytterfilé 

med potatisgratäng   90:-
––   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!

OBS 
DAG!

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.

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
********************************************

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

KÖPES

HAGFORS HEMBYGDSFÖRENING
Vill ni skänka prylar till vår Loppis? Möb-
ler kan hämtas.
Tel. 0563-257 55 vardagar
********************************************
DHR BROSTUGAN HAGFORS
Nya öppettider fr.o.m. 6/4 mån-tors 8-15, 
ingen lunchstängning, fre 8-11.45. Ring 
gärna för kondoleans.
Tel. 0563-616 75
********************************************
NORRA RÅDA  HEMBYGDS-
FÖRENING
Årsmötet är framflyttat pga rådande om-
ständigheter. Vi återkommer om datum. 
Styrelsen
********************************************

FÖRENINGSNYTT

SÄLJES

KATTUNGE ÖNSKAS KÖPAS
Bara seriösa svar mottages.
Tel. 073-815 28 24
********************************************

ÅRSMÖTE
Årsmöte i Björklångens FVOF, långfre-
dag 2/4 kl 15.00. Hålles utomhus vid 
Hamra jaktgård. Styrelsen.

LÄGENHET SÄLJES
Norrings väg 7, Hagfors. 2 rum o kök, 
ca 57 m2. Våning 9. Bästa utsikten i 
Hagfors. Hyra 4.216:- inkl. TV-box. 
Prisidé 30.000:-
Tel. 070-299 65 21
********************************************
2 ST SKINNSOFFOR
3-sits, ljusbruna. Nypris 20.000 kr. Nu 
5.000 kr.
Tel. 070-356 77 42

0563-722 10, 070-635 80 75
www.vedugnsbageriet.se

Åter öppet
Påskveckan 

ons-fre 9-16 lör 9-15
därefter tors-lör

Välkomna!

 LOPPIS
Höje (Munkfors)

Långfredag 2/4, 
Påskafton 3/4, 
Påskdagen 4/4, 

Annandag påsk 5/4 
kl 10-15

Uddeholms
Jaktskytteklubb

ÅRSMÖTE
Sön 18/4 kl 15.00  
vid Klubbstugan

Dagordningen och verk-
samhetsberättelsen finns 

på klubbens hemsida.
Coronaanpassat utomhus

Välkomna!  Styrelsen

Jag lagar dinaJag lagar dina
HÄSTTÄCKENHÄSTTÄCKEN

till ett bra pristill ett bra pris
Jag bor i Ransäter. Hör gärna Jag bor i Ransäter. Hör gärna 

av dig så hjälper jag dig.av dig så hjälper jag dig.
07238203480723820348 Sumalee Sumalee

REALTIDS-
AUKTION

Måndag 5/4
 Annandag påsk

 med start 
kl 17.00 på nätet

Man kan endast 
buda på nätet

Se villkor, info och annonser på 
www.danielssonsauktioner.se

Anders med personal!

0563-409 93 • 070-340 00 22

För 25 ägg Ingredienser 
100 g vit choklad
25 Nonstop, i gult eller orange 
Gör så här:
Temperera chokladen: Finhacka 
eller riv den vita chokladen. 
Smält hälften av chokladen på 
låg värme i vattenbad. Ta bort 
chokladen från värmen och rör 

GodisäggGodisägg
tilltill

PåskPåsk
Recept på enkla godisägg. Bara två ingredienser behövs till dessa små Recept på enkla godisägg. Bara två ingredienser behövs till dessa små 
godsaker. De passar mycket bra att göra tillsammans med barn.godsaker. De passar mycket bra att göra tillsammans med barn.

ner resten av chokladen. 
Droppa den varma chokladen 
teskedsvis på bakplåtspapper 
och garnera med en nonstop som 
äggula. Forma eventuellt chok-
laden så att den liknar ett stekt 
ägg. Låt stelna.

Källa: alltommat.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

Hagfors Stjärnsnäsvägen 41, 
Stjärnsnäs Hagfors
Utgångspris 775 000 kr Rum 6 rum, varav 5 sovrum 
Boarea 125/30 kvm Tomt 954 kvm Byggt 1962 
Energiprestanda 58 kWh/kvm år Visas Ons 7/4 16.00 
(digital visning) 16.30-17.15 (ordinarie visning)
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025

Hagfors Vällarevägen 9 A,
Sättra Hagfors
Utgångspris 725 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum 
Boarea 111 kvm Tomt 400 kvm Byggt 1967 Energi-
klass B Visas Kontakta mäklaren för visning
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025

Hagfors Vintervägen 21

Utgångspris  645 000 kr Rum 3 rum, varav 2 sovrum 
Boarea 95/95 kvm Tomt 1 089 kvm Byggt 1967 Visas 
Tors 8/4 16.00 (digital visning) 16.30 – 17.00 (ordinarie 
visning)
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

Hagfors Hagforsvägen 20

Utgångspris 1 195 000 kr Rum 6 rum, varav 4 - 5 
sovrum Boarea 115/35 kvm Tomt 665 kvm Byggt 
1965 Energiklass  D Visas Kontakta mäklaren för 
visning
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

Hagfors Granitvägen 18
Kallkälldalen Hagfors
Utgångspris 175 000 kr Rum  4 rum, varav 3 sovrum 
Boarea 70/70 kvm Tomt 960 kvm Byggt  1944 Visas 
Ons 7/4 16.00 (digital visning) 16.30 – 17.10 (ordinarie 
visning)
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

Ekshärad Byn 102

Utgångspris  850 000 kr Rum 5 rum, varav 3-4 sov-
rum Boarea 121/91 kvm Tomt  3 988 kvm Byggt 1954
Energiklass B Visas Tis 6/4 16.00 (digital visning) 
16.30 – 17.10 (ordinarie visning)
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

Ekshärad Grinnemovägen 35

Utgångspris  550 000 kr Rum 4 rum, varav 2-3 sov-
rumBoarea  94 kvm Tomt 1 226 kvm Byggt 1962
Energiklass  D Visas  Kontakta mäklaren för visning
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025
 

Vi är oerhört stolta över att ha fått utmärkelsen 
”Nöjdast köpare i hela Sverige” 

enligt NKI-undersökning.
Letar du bostad, eller funderar du på att sälja? 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi vill även önska alla 
en Glad Påsk!
Rebecca, Julie, Hans, 

Lena och Victoria
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