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ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

Forts. inne i tidningen

2021

Vi har PRESENTKORT

Vi har flyttat!

Välkomna!
Skolgatan 2 

Hagfors
0563-125 70

Nu har vi öppnat vår nya butik på

Skolgatan 2 Hagfors
(Gamla Posten, Family House)

P.g.a rådande omständigheter 
väljer vi 

att inte ha 
någon invigning 

just nu.

Paret blev helt förälskade i det gamla huset 
och för konstnärinnan Mia kändes hela huset 
så rätt. Övervåningen skulle passa perfekt 
för hennes hemma-ateljé, då det fanns ett 
gammalt, helt intakt kök kvar. Att få plats för 
ateljé, var en förutsättning för ett husköp och 
så blev det. De bestämde sig för huset.
I samband med flytten till Munkfors blev 
Mia antagen på en jurybedömd utställning i 
Ransäter-Munkfors konstförenings regi, så 

Mia fann sitt paradis i Munkfors av en slump
Det var 2018 som Mia Älegård och hennes man av en slump gick på en 
husvisning i Munkfors. De hyrde ett torp i närheten av Karlstad och hade 
bestämt sig för att köpa ett eget hus med kortare pendlingsavstånd till 
Karlstad där de båda jobbade. Så det låg lite för långt bort, än de egentligen 
hade tänkt sig, huset i Munkerud som de valde att titta på men det var 
där och då på husvisningen, det sa klick på en gång, när de klev innanför 
dörren.

det kunde inte ha börjat bättre på den nya 
orten. Genom gemenskapen i konstföreningen 
fick Mia snart många nya bekantskaper och 
vänner.
- Överhuvudtaget har alla i Munkfors 
varit inkluderande och välkomnande hela ti-
den.
Området runt Munkfors, alla gamla historiska 
byggnader, naturen och allt vatten.



V  eräk rå

H sna  F  grebdir
* 8 s rebmetpe  1 639   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

H srofga  17 f iraurbe  2  120
S  ,arteP ,ennasu
M  treboR ,aira
m  rejlimaf de

Ö tkäls girv   hco v  rennä

B  i mur regä negninvarge
H  akryk srofga

f netkA .00.41.lk sram 91 gader  
s  .etsamrän ed va nesterk i rek

Scanna för att 
komma direkt till 
hemsidan!

Inspelad gudstjänst från 
Ransäters kyrka. 
Kajs-Mari Engström, 
Robert Axelsson, Jonas 
Wärja, orgel, och Linnéa 
Andersson Kurko, flöjt. 
svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Sön 7/3 kl. 11.00

DIGITAL 
GUDSTJÄNST

Vänsterpartiet Hagfors kallar alla medlemmar till  

ÅRSMÖTE onsdag 24 mars kl 18.00 

Anmäl ditt intresse till oss så kommer du bjudas in 
till ett digitalt möte. Kontakta oss med anmälan 
och nomineringar till styrelse: 
kristoffer.ejnermark@vansterpartiethagfors.se

ANNONSSTOPP: 
TORSDAGAR 16.00
för alla annonser 

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

Tel. 0563-616 66 • Fax 0563-109 79
VECKOBLADET, Görsjöv. 2C, 683 33 Hagfors 
E-mail: info@veckobladet.se    www.veckobladet.se   

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

Annonsredaktör: Patrik Lindgren
Ansvarig utgivare: Patrik Lindgren
Ägare: Textåbild i Hagfors AB
Tryck: Pressgrannar AB, Linköping
Miljömärkt trycksak Svanen 3041 0174
Distribution: Textåbild/Veckobladet
Vid utebliven tidning ring 0563-616 66
Plusgiro 45 70 18-0   Swish 1230489690

Hagfors Lokalavdelning

DIGITALT ÅRSMÖTE
för Lärarförbundet 

i HAGFORS 
Ons 10/3 kl 19.00

Teknisk incheckning från 18.30
Vi kommer att använda oss av 

Google Meet och skickar länk till 
Er efter anmälan.

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

priser under kvällen.
Anmälan senast tis 8/3 till

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

VARMT VÄLKOMNA! 
Styrelsen

Munkfors Equmenia församling. 

Kontaktperson: Pastorskandidat Frida Blomqvist 076-6323321

5Mar Predikan: Frida Blomqvist    Musik: Mathilda & Håkan Röjdemo 

6Mar Predikan: Ebba Svensson    Musik: Billyz 

7Mar Predikan: Josef Sjöberg    Musik: Josef & Maria Sjöberg  

Välkomna att lyssna! 
Du hittar oss genom att gå in på youtube.com och söka ”Klarälvsprojektet”

    ”Gud är nära”   
På grund av rådande omständigheter har vi beslutat att sända vår möteshelg ”Gud är 

nära” via webben. Gudstjänsterna blir tillgängliga klockan 12.00 och framåt. 

Med stor sorg får vi meddela
att en avhållen styrelsemedlem 

och kassör har lämnat oss

Ingemar Ekelund
Vi saknar dig,

du finns i våra hjärtan.
Tack för allt du gjort för oss.

Vila o frid.
PRO Sunnemo

till min älskade fru Kate som 
gjorde min 50-årsdag till ett oför-
glömligt minne. Finns det änglar 
på jorden så är du en av dom.

Per-Arne

och tack till min kompis Jonas 
för de fina presenterna jag fick på 
min 50-årsdag. Det var en stor 
överraskning!

Per-Arne

Tummen upp

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 7/3 kl 11.00 Gudstjänst, A Rådström.
Gudstjänsten sänds digitalt, se länk hemsida.
www.svenskakyrkan.se/eksharad
Samt på Ekshärads Kabel-TV.

  

Salig är den som håller ut då han prövas...
Jak 1:12

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.

Fre 5/3-sön 7/3  Möteshelg Equmeniaförsamlingen Munkfors.
Lör 6/3 från kl 12.00  Bibelstudium ”Gud kallar dig”.

Veckobladet firar 30 år!!!
NOSTALGITRIPP! Läs vårt första nummer på hemsidan www.veckobladet.se

Extrabladet Nr 1 1992 Årgång 1



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

Skolg. 2      
Mån-fre  09.00-18.00
Lördag   09.00-14.00

Torget 2 (bredvid Apoteket) 
Mån-fre  endast tidsbokning
                    Boka via sms! 
Lör-sön  Drop in 14.30-17.30

Rima Salong  Rima Salong  HERRFRISÖRHERRFRISÖR    DROP INDROP IN

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

Vid ditt besök 
använder 

vi visir och 
munskydd.
Du får ett 

gratis mun-
skydd.

073-788 84 35
HAGFORSHAGFORS

MUNKFORSMUNKFORS

Vi gör även 
hembesök

Vi har 
bonuskort

Smart köksrenovering
En enklare väg 
till ditt drömkök

Nytt kök?
Byt luckor och 

lådor och få ett nytt 
fräscht kök från

ICA Spara Våxnäs 
och 

Konsum Norrstrand
lördag 11-13, 

måndag och tisdag 
kl. 11-13, 15-16.30

PASSAR ALLA KÖK!
Krister 0708-39 42 92
Kent 0706-40 20 31

www.ask-kok.se

Svensktillverkat

ICA Spara Våxnäs 

NU 
15% rabatt

Pekås Hagfors
Torsdag 15/8 12.00-13.00

15.00-16.00
Fredag 16/8 10.00-12.00
Lördag 17/8 finns vi på
Ransäters marknad
Passar alla kök!

Krister 0708-39 42 92
Kent 0706-40 20 31

www.ask-kok.se

NU
15% rabatt+ rotavdrag

Räntefri finansiering
Robin 070-577 69 97
PASSAR ALLA KÖK
www.norddesign.se

Pekås Hagfors
Tors 4/3 11-13, 15-16.30

Fre 5/3 11-13

Svensktillverkat

Ring för kostnadsfritt hembesök! 
Patrik 0706-40 20 31  |  Robin 0705-77 69 97 

PASSAR ALLA KÖK!  www.norddesign.se

Byt luckor och lådor och få ett nytt 
fräscht kök från

Hösterbjudande:

2.000:- rabatt
per 10.000:- som du beställer för. 

Handtag på köpet! 
Gäller endast vid beställning v. 36-37.

Svensktillverkat

Just nu
20%
RABATT

Passa 
på!

Gäller tom 7/3

070-336 33 31  Dalbråtsv. 12

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

Öppet: 
mån-tors 10-18 

lunch 12.30-13.30

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

072-215 05 66
M v h Johan

Gäller t o m 30/4 2021

Vårkampanj!
HÄNGRÄNNOR 
JUST NU 15% rabatt 
på hängrännor + montering

Vi jobbar 

självklart med 

ROT-avdrag

Erbjuder dig som är född 2004/2005

SOMMARJOBB 
KYRKOGÅRDSARBETARE
Gillar du att vara ute i friska luften, att arbeta med dina händer och 
göra fint? Då kanske du vill hjälpa oss att sköta om någon av våra 
fem vackra kyrkogårdar i sommar.

Läs mer om jobbet som kyrkogårdsarbetare på
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Skicka in din ansökan via formuläret på hemsidan.

Sista ansökningsdag: 2021-03-31

Kyrkogatan 2
HAGFORS   

0563-101 93

BHBH-dagar-dagar
5050 kr rabatt kr rabatt

FYNDAFYNDA
REAPLAGGREAPLAGG
NU NU 50 - 25050 - 250 kr kr

Välkommen 
in hälsar 
Kerstin 
& Lena

REALTIDS-
AUKTION
Sön 7/3 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



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 

På onsdagen var kommunalråd Mathias Lindquist (s) inbju-
den till ett digitalt möte med kronprinsessan Victoria och 
prins Daniel. En stor del av samtalet handlade om covid-19, 
hur pandemin har påverkat Munkfors kommuns invånare, 
näringsliv och verksamheter.

Kronprinsessparet gör digitala besök i flera av landets 
kommuner under den pågående pandemin. Idag kom turen 
till Munkfors kommun.

– Vi hade ett mycket trevligt och avslappnat samtal. Jag 
tycker det är oerhört positivt att kronprinsessan Victoria 
och prins Daniel visar sitt engagemang för kommunerna i 
dessa tider, säger Mathias Lindquist, kommunalråd.

Det som diskuterades under mötet var:
Hur pandemin har påverkat vår kommun och vilka åtgär-

der som vi har vidtagit.
Kommunens starka föreningsliv och de satsningar som 

görs på folkhälsan i Munkfors.
Pandemins effekt på barn och ungdomar diskuterades 

mycket under samtalet. Sommarens idrottsskola i Munk-
fors där barn och unga ska få testa på olika sporter under en 
vecka togs upp som ett positivt exempel på hur kommunen 
ska främja rörelse under pandemin

Näringslivet och hur det går för våra företagare i pande-
min. Många företagare har det otroligt tufft medan andra 
går för högtryck.

Kommunalrådet i digitalt möte med Kronprinsessparet

Besöksnäringen har påverkats mycket hårt av pandemin.
2020-års upplaga av sång- och folklustspelet Värmlänning-
arna ställdes in på grund av pandemin. SVT valde istället 
att göra en kortversion av spelet som visades i Sommaröp-
pet.

Fiberutbyggnaden och att kommunen kan erbjuda alla in-
vånare fiber.

Den pågående renoveringen av Forsnässkolan.

Hälsning till alla medarbetare
Samtalet avslutades med ett varmt tack och en hälsning till 
alla medarbetare i Munkfors kommun.

Veckobladet firar 30 år!!!
NOSTALGITRIPP! Läs vårt första nummer på hemsidan www.veckobladet.se

Extrabladet Nr 1 1992 Årgång 1



INDIANEN, EKSHÄRAD

ÖPPET ALLA DAGAR 

8-22

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   

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

Nu kan 
du handla
i vår butik 
på nätet!

Klipp ur och posta lösningen till Veckobladet, 
Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors. 
Märk kuvertet ”Tårtbitar”. 
Lösningen ska vara oss tillhanda senast 
torsdag 11 mars 2021. 
Vinnarna presenteras i VB 17/3 vecka 11.

Så här ser tårtbitarna ut som du letar efter. 
De kan även vara till hälften gömda... 
(Denna tårtbit räknas inte).  

"

Jag hittade ........... stycken tårtbitar

Namn  ......................................................................................................

Adress  ....................................................................................................

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

Två vinnare erhåller varsitt 
presentkort värde 100 kr som 

gäller i hela Hagfors kommun.

Hur många tårtbitar kan du hitta i Veckobladet?

Veckobladet fyller 30 år!!!

Tävling!!

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

Trädgårdsarbeten
Röjsågsarbeten

Hushållsnära tjänster

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

Karl.Leino@slutagrav.se   070-371 28 48

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

Före semestern 

finns det bara 

ett fåtal 
annonsplatser 

lediga på 
framsidan.

Hallå där!

Först till 
kvarn...

Våra 
öppettider
Måndag 8-12
Tisdag 8-14
Onsdag 8-14
Torsdag 8-16
Fredag 8-14

Textåbild/Veckobladet



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

Veckobladet firar 30 år!!!



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
Vi gratulerarVi gratulerar

BENJAMIN BERGSTRÖM
Vi vill gratulera Ben-
jamin Bergström i 
Munkfors som fyllde 
13 år tisdagen den 
2/3. Hoppas dagen 
bjöd på massa paket 
och tårta. Stort grattis önskar mamma, 
pappa och lillebror Gabriel samt kat-
terna Musse och Missy.

HILMA JOHANSSON
Vi vill fira denna 
härliga flicka i Gei-
jersholm som heter 
Hilma Johansson, 
hon fyller 5 år den 
3/3. Grattis önskar 
gammelmormor Sol-
veig, mormor, mor-
far, moster Ida, Ro-
ger, Ester, Elsa, morbror Linus, Felicia 
samt alla dogsen.

ALMA
Onsdagen den 10 
mars fyller vårt goa 
barnbarn Alma i Bo-
gerud 5 år. Grattiskra-
mar och pussar från 
farmor och farfar.

FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ

Mikael Davidssons 
Minnesfond

Ett stipendium ska delas ut till en 
spelare från Hagfors Innebandy-
sällskap. 
Vill ni vara med och stödja denna 
fond? Penninggåvor eller kondo-
leanser sätts in på Handelsban-
kens bankgiro: 701-3501. Ange 
till vem, plats och datum samt 
avsändare på kondoleansen.

Fam. Davidsson       HIBS        
Handelsbanken

för Hemtjänsten, grupp 1 i 
Hagfors. Jag vill tacka er hur 
väl ni tog hand om min mamma 
Inga-Lill in i det sista. Ni är guld 
värda!

Kramar från dottern

Tummen upp

Kastreringskampanj katt

0563-72333
Jour dygnet runt
www.mjonasdjurklinik.se

Kastreringska
mpanj	  

Honkatt 750:-
Ordinarie pris 1210:-

Hankatt 350:-
Ordinarie pris 605:-

Everclean kattsand 6 L värde 129:-
Orijen mat 340 g  värde  95:-
ID märkning tatuering värde 176:-

Till ett värde av: 400:-

I kampanjen ingår även dessa 
produkter

AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 

AA-MÖTEN 
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

070-396 87 44 (lokal)
070-645 65 20 (Kristina)
www.lp-verksamheten.se

Kvinnojouren 
Duvkullan

Välkomna till oss!
073-807 16 07, 073-807 22 69

Vi gratulerarVi gratulerarVi gratulerarVi gratulerar

BENJAMIN BERGSTRÖM
Vi vill gratulera Ben-
jamin Bergström i 
Munkfors som fyllde 
13 år tisdagen den 
2/3. Hoppas dagen 
bjöd på massa paket 
och tårta. Stort grattis önskar mamma, 
pappa och lillebror Gabriel samt kat-
terna Musse och Missy.

HILMA JOHANSSON
Vi vill fira denna 
härliga flicka i Gei-
jersholm som heter 
Hilma Johansson, 
hon fyller 5 år den 
3/3. Grattis önskar 
gammelmormor Sol-
veig, mormor, mor-
far, moster Ida, Ro-
ger, Ester, Elsa, morbror Linus, Felicia 
samt alla dogsen.

ALMA
Onsdagen den 10 
mars fyller vårt goa 
barnbarn Alma i Bo-
gerud 5 år. Grattiskra-
mar och pussar från 
farmor och farfar.



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

Forts. från fram 

Mia fann sitt paradis... 

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

Ja, allt inspirerade mig att måla 
mer landskap. När jag publice-
rade mina konstverk på
sociala medier och Munkfors-
gruppen, så fick jag helt fantas-
tisk respons.
Okända människor kommer nu-
mera fram till mig på gatan och 
frågar om det är jag som målar, 
säger Mia och fortsätter
- Med mina färgglada 
kläder och ofta rosa hår, så kan 
det hända att jag sticker ut, även 
om ingen någonsin sagt något om 
detta, mer än att det visat sig göra 
folk glada.
Att vara ”lokal”, är något jag är 
väldigt stolt över och jag fick ju 
motta kommunens kulturstipen-
dium förra året, viket var en yn-
nest efter att ha bott här så kort 
tid.

Att teckna och måla var något 
av en självklart för Mia som barn.
- Mina första akvarellfär-
ger och pennor köpte min mor åt 
mig när jag gick i högstadiet men 
då tyckte jag det var för svårt 
och plockade ner dem i en låda. I 
gymnasiet hade jag estetiskt som 
tillval och ville verkligen söka 
mig vidare på den banan, kanske 
bli modetecknare, som fanns på 
den tiden eller dekoratör. Tyvärr 
så föll det på att läraren inte tyck-
te jag var bra nog och inte ville 
hjälpa mig med arbetsproverna. 
Detta fick mig att lägga alla pla-
ner på måleri på hyllan och jag 
fokuserade istället på jobb och 

familj, berättar Mia.
Fast hon kunde inte riktigt släppa 
det där kreativa i sig. Det blev 
istället renovering, inredning och 
att göra om gamla, lite tråkiga 
möbler till nya. Förkärleken till 
det lite slitna och gamla med en 
historia har alltid intresserat Mia.

Efter en period där Mia gick 
in i den så kallade väggen tog 
hon upp måleriet igen. Det blev 
ett sätt att hitta tillbaka. Hon 
testade Mindful Art, övningar 
som fokuserar på att njuta av 
den kreativa processen, inte 
på slutprodukten, på ett icke 
dömande sätt. Att vara i nuet och 
inte tänka på annat,
måla som meditation, utan 
prestation och bara gå på känslan 
som infinner sig.
Musiken har också varit till stor 
glädje, säger Mia
- Min man och jag bruka-
de åka på konserter flera gånger 
om året innan pandemin, numera 
får vi helt enkelt bättra på vår vi-
nylsamling och ha egna spelkväl-
lar hemmavid, så länge.
Mia pratar varmt om att vara 
lokalt engagerad och hon 
samarbetar gärna med andra 
entreprenörer på olika sätt. Bland 
annat kan man se hennes tavlor 
på det nyöppnade konditoriet 
Bittans, på centrum i Munkfors.                                                                                                                                        
         - SaBe design som gjort 
min nya logga kommer jag 
också ha ett samarbete med 
tryck/illustrationer framöver.                                                                                                                                        

Så har hon en del planer 
tillsammans med en annan Mia, 
nämligen Mia´s Livsdesign.
- Där går jag på yoga ock-
så, vilket är underbart för kropp 
och själ, inflikar hon.
Turistbyrån har också köpt 
in en del av mina produkter 
med konsttryck, vilket jag är 
jätteglad för. Jag får också många 
beställningar från fastighetsägare 
som vill att jag målar av deras hus 
och det är så roligt, tycker jag.

Hur ser det då ut, så här i 
pandemin? Konstnärer har ju 
drabbats av inställda vernissage 
och utställningar under året.  Mia 
säger:
- Viss ovisshet är det ju 
nu också. Jag har i dagsläget 4 
utställningar inbokade men det 
är högst oklart om eller hur de 
blir av. Den enda som är säker 
om inte hela Sverige stängs ner, 
är temautställning med närmare 
30 olika utställare på Laxholmen 
Kulturhus i sommar.

Det ska bli så kul. En av mina 
stora musikidoler Petter, ställer ut 
konst där samtidigt.
Det som ändå känns bra är att 
alla goa kunder verkar hitta mig 
genom den digitala vägen nu. 
Jag har flera sidor med konst på 
nätet, konst.se bland annat och 
jag försöker vara aktiv på mina 
sociala medier med ateljeparadi-
set på Facebook och Instagram. 
Det senaste är att jag nyligen fått 
upp min webbshop och så går jag 
distanskurs genom Kyrkerud och 
lär mig oljemåleri av den otroligt 
duktiga konstnärinnan Marie Le-
vin.
En utmaning och något helt annat 
än jag gjort hittills. Om jag blick-
ar framåt så hoppas jag såklart att 
det är konsten i någon form, som 
blir mitt levebröd på heltid, vilket 
det inte riktigt är just idag, säger 
Mia Älegård Ateljé Paradiset, 
numera egen företagare, avslut-
ningsvis.



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.

3 RUM OCH KÖK
Lägenhet i Munkfors säljes på Smeds-
gatan 17B. 70 kvm, 1:a våningen. Hyra 
5.450:-. Högstbjudande.
Tel. 070-659 20 96
********************************************
2 R.O.K. FILAREVÄGEN, HAGFORS
Hyra 4.194:-/mån inkl värme och TV. 
Fiber finns. 2:a våningen, balkong, bad-
rum nytt 2016.
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

ÅRSMÖTE BYALAGET UDDEHOLM
Söndag 14/3 kl 17.00 blir digitalt. För 
information kontakta Bibbi Engesäth på 
072-7264103
********************************************
ÅRSMÖTE SKOGA SK
Skoga SK inbjuder till årsmöte söndag 
21/3 kl 15.30 utomhus vid vattenboden 
vid Skoga bygdegård. Sedvanliga års-
möteshandlingar.
********************************************
ÅRSMÖTE SKILDRA 28/3 16.00
Anmälan på skildra.nygard@gmail.com 
eller 079-0190955. Årsmötet kommer 
genomföras via poströstning.
********************************************
IFK EDEBÄCK-UDDEHOLM 
Årsmöte söndagen den 21/3 kl 16.00 i 
Bystugan Uddeholm. Kontakta Fredrik 
Villman på tel. 070-2177768 via sms 
för anmälan.
********************************************

FÖRENINGSNYTT SÄLJES

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA

FUNGERANDE DUSCHSTOL
med hjul.
Tel. 070-469 27 82
********************************************

LOKALER OCH PARK UTHYRES!
För fester, sammanträden, konferenser, 
kurser, försäljning, teater etc. Sunnemo 
Folkets Hus och Park
Tel. 070-230 76 62 Eva-Lena
********************************************

SKOGA BYGDEGÅRDSFÖRENING
skulle ha hållit årsmöte i början av 
mars men skjuter upp det på grund av 
pandemin till senare. Håll i och håll ut. 
Mvh Styrelsen.
********************************************
PRO EKSHÄRAD
håller årsmötet i höst eller så snart det 
går bra pga pandemin. Alla uppdrag 
löper vidare till årsmötet. När vi kan ha 
någon verksamhet igen, annonseras 
detta i Veckobladet och på hemsidan: 
www.pro.se/eksharad. Ta hand om er 
tills vi ses! Med vänlig hälsning Styrelsen.
********************************************
ÅRSMÖTE BASTERUDS BYALAG
Söndag 21 mars kl 13.00. Mötet blir 
utomhus. Välkomna! Byalaget

Investor letar efter 
fastigheter 

(villa och lägenheter)
SNABBT BESLUT

SNABB BETALNING
Kontakta oss 072-5462785

UTHYRES
Stor 3:a i Munkfors

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

Parhus Ransäter
2 rum & kök 61 m2, 

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

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

TORR VED
Inomhuslagrad meterved 

säljes. Ransäter.
Hämtpris 250:-/m3

Tel. 070-394 49 83

OBS! Annonsstopp: TORSDAGAR kl 16.00 för alla annonser
Görsjövägen 2 C           
683 33  HAGFORS

Telefon 0563-616 66
Fax 0563-109 79

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

Plusgiro 45 70 18-0
Swish 1230489690

”Största” 

annonsbladet i 

Klarälvdalen

UTKOMMER VARJE ONSDAG 
och utges i drygt 13.600 ex. 
till alla hushåll och företag i 

Munkfors- och Hagfors kommuner 
med Ekshärad, Stöllet, Likenäs, 

Olsäter och Lesjöfors.

Alla får den

även de som valt bort reklam!Vi hjälper dig med annonslayouten utan extra kostnad.
Rabatt utgår alltid vid annonsering flera veckor.



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

2021

Det vill vi fira med Dig genom att erbjuda 

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

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

Nostalgitripp! 
Läs vårt första nummer på vår hemsida :-)

***
TV-repara-

tören kommer 
hem till gamla 
fru Selma och 
hennes man 
Fridolf. Han 

möts i dörren av frun som 
glatt säger:

“TV:n fungerar som den ska 
nu.”

“Jaså?”
“Ja, vi kom på att vi bara 

råkat byta glasögon med 
varandra.”

***
Tre män är strandade på en 

öde ö. De finner en magisk 
lampa som de gnider på och 
fram träder en ande. Anden 
ger männen en önskning var.

Den förste mannen önskar 
att han var hemma hos sin fa-
milj igen. Den andre mannen 
önskar samma sak.

När den tredje mannen ska 
få sin önskning säger han 
”Jag saknar mina kompisar 
och önskar att de kom tillbaka 
hit.

***
En brunett och en blondin 

var ute och promenerade när 
brunetten plötsligt utbrister:

“Åhh, titta en död fågel!”
Varvid blondinen stannar 

och stirrar upp i luften.
“Var då?”

***
Är det inte bra konstigt med 

arbete ändå? Har ni tänkt på 
hur oviktig er syssla är när ni 
begär löneförhöjning och hur 
viktig den är när ni ber att få 
ledigt några timmar?

***
Hjärtspecialisten till sjuk-

sköterskan under en opera-
tion:

- Syster, vill ni hålla klaffen 
medan jag gör ett snitt här!

***
Läraren till eleven:
- Kan du säga mig namnet 

på en stad i England?
- Gärna, vilken stad ska det 

vara?



UKM Hagfors 2021
Brinner du för att stå på scen 
eller vill du visa dina alster i 
en utställning? Jonglera, göra 
konster med jojo, rappa eller 
dansa K-pop? Vad är din grej? 

Inspelningsdag
8 april 2021

Livesändning
1 maj 2021

Kontakt
Emelie Sjöström, lokal samordnare
emelie.sjostrom@edu.hagfors.se

I år blir festivalen digital. 
Alla bidrag spelas in 8 april 
och sänds 1 maj. Läs mer 
och anmäl dig på ukm.se! 
Anmäl dig senast 25 mars. 

UKM är en mötesplats och 
festival för kreativa unga 
mellan 13 och 25 år.  
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Melodikrysset v.9 - 6 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. 9 - 6 mars

Torsdag 4/3  kl 10.30-15.00 
Nävgröt med fläsk   90:- 

Alternativ: Lasagne  
––   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!

ÅRSMÖTE 
SOCIALDEMOKRATERNA 
MUNKFORS-RANSÄTER 

Söndagen 7 mars kl 16.00 Digitalt
På grund av rådande omständigheter 

är årsmötet för i år enbart digitalt.
För att delta eller vid frågor skicka e-postadress till 
Nicklas Hartwig (nicklas.hartwig@munkfors.se) 

eller ring 073-812 20 21.
                                     Välkomna/Styrelsen

7 RESTAURANG INDIANEN

Vi serverar 
frukostbuffé 65:- 
vard. 8.00-10.00

EKSHÄRAD

LUNCHBUFFÉ:
Mån-fre 90:- 

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

Pensionär 90:- Hämtlåda 69:-

Alternativa 
rätter finns 
varje dag

Fullst. rättigheter

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

Med res. för ev. ändringar

Ons 3/3 Biff Stroganoff serveras med ris, 

 bambuskott och kastanjer 

Tors 4/3 Kasslergratäng serveras med ris

Fre 5/3 Fläskytterfilé serveras med stekt pota-

tis och dragonsås

Lör 6/3 Kyckling och nudelwok serveras med 

vitlöksdressing

Sön 7/3 Köttgryta serveras med potatis

Mån 8/3 Rödspätta serveras med mos och 

remouladsås

Tis 9/3 Stekt rimmat sidfläsk serveras med 

 alt. raggmunk, löksås el. bruna bönor

Ons 10/3 Levergryta serveras med ris och kokt 

potatis

SPORTSPORT
Bowling

Pensionärsbowling - 
BK Rullan
WBs Klot - ind. hk-tävling
Resultat omg. 5 17/2 -21
1. Ulla Lindh 954 p.
2. Torbjörn Nilsson 930 p.
3. Leif Frödin 868 p.
4. Rolf Karlsson 844 p.
5. Lars Höglin 828 p.
6. Peter Stålberg 807 p.
7. Helena Frödin 804 p.
8. Werner Biehl 795 p.

IK Vikings OK
Onsdag 24 mars kl 18.00

Mötet blir digitalt.  Mer info på www.ikviking.se
Välkomna!

ÅRSMÖTEÅRSMÖTE



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

BF3

HENRIK

Student 
2020-06-12

E
K
3

G
R
A
T
T
I
S

Linnéa

Student 
2020-06-12

E
K
3

Student 2020
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Annie
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5k�  

39)=S

25k�  10k�  

15k�  

SMAKFULLA 
SPARTIPS

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

2/3–7/3
HAGFORS

POTATISSALLAD
Nästgårds. 400 g. Jfr-pris 62:50/kg.

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

VÄRMLÄNDSK POTATIS
Bodaholms Gård Säffle. 
King Edward. I lösvikt.

PIZZAKIT
Coop. 600 g.

VALNÖTSBRÖD
Bonjour. 525 g. Jfr-pris 19:05/kg.

Flagga
för din
förening/
företag
Prisex: 

Beachflag 
small 290 cm 
Exkl. fot 1.170:-

TEXTÅBILD( 0563-616 66 info@veckobladet.se

/st

Ring för info

/offert!

D
it

t
 b

u
d
s
k
a
p

Finns även som rak modell

Vid köp av 5 st likadana
beachflag small 630:-/st

Priserna är exkl. moms
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