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GÖRSJÖVÄGEN 2, HAGFORS
Tel 0563-54 02 40 
www.colorama.se

Öppet: mån-fre 07.00-18.00, 
lördag 10.00-14.00

Alcro Uteplats
4 liter

299:- ord 435:-

Nitor Altantvätt

50% rabatt

Nitor Träskydd 
Altan

50% rabatt-

Gäller så långt lagret räcker

DAGS ATT MÖTA VÅREN
VI HJÄLPER DIG KOMMA IGÅNG
Vattenburen olja för årlig behandling av tryck-
impregnerat trä. Gör terrassen fräsch och vatten-
avvisande. Skyddar mot uttorkning och sprickor.

*Gäller 8/5–13/5 2018. Lokala avvikelser kan förekomma. 

ALCRO 
TRÄOLJA

KÖP 4 L
BETALA 
 FÖR 3*

- Jag vill verkligen att 
butiken ska finnas kvar och det 
är ju faktiskt inte första gången 
jag satsar på eget företag. På 
80-talet grundade jag och min 
man Body Shop i Karlstad som 
vi drev en bit in på 90-talet, så 
jag är väl medveten om att bra 
service och ”det där lilla ex-
tra”, är oerhört viktigt. Kanske 
ännu viktigare på mindre orter, 
precis som Lerins också varit 
känt för i alla tider. Det märks 
på alla kunder som kommer hit 
till butiken från alla möjliga 
orter,  säger Anneli. Lerins i 

Ny ägare till Lerins Klädbutik
I närmare ett halvår 
har det varit ovisst, 
vad som skulle hända 
med ett av Munkfors 
äldsta företag och väl-
kända butik, efter då-
varande ägarens has-
tiga bortgång. Anneli 
Agnemyr som arbetat 
i butiken i 3 år, tog till 
sist det glädjande be-
slutet att ta över af-
färsverksamheten. Anneli och David Agnemyr



  

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig,
så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1 Joh 1:9

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 11/4 från kl 12.00 Gudstjänst från Filadelfiaförsamlingen 
Ekshärad.

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

Omsorgsfull hjälp vid 
dödsfall.

Även behjälplig med 
begravning i Hagfors 

med omnejd.
www.ekshäradsbegravningsbyrå.com

DAN 
ISAKSSON

EKSHÄRADS
BEGRAVNINGSBYRÅ

0563-400 66
Klarälvsvägen 19   

JOUR DYGNET RUNT!

 
Till minne av

Per Franke
Göran Brodin

Karl-Otto Jansson
Saknade av Vännerna

Scanna för att 
komma direkt till 
hemsidan!

Inspelad gudstjänst från 
Forshaga kyrka. 
Per Mathisen och 
Anna-Lena Högman.
svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Sön 11/4 kl. 11.00

DIGITAL 
GUDSTJÄNST

FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ

Stort TACK till Åhströms Livs 
Råda, för den värdefulla servicen 
under pandemin! Har verkligen 
underlättat för oss som är i risk-
grupp.

Roger och Monica

Tummen upp

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 11/4 kl 11.00 Gudstjänst, L-P Hjärpe.
Gudstjänsten sänds digitalt, se länk hemsida.
www.svenskakyrkan.se/eksharad
Samt på Ekshärads Kabel-TV.

Vårdikt
Välkommen väntade vår
åter till vår bygd.
Redo är vi 
att vakna till ljusare tid
Åter igen.
Vintern ger vika.
Rodnande kinder
värmda av solen.
Snart sår vi, rädisor.

”En hen”

Vi gratulerarVi gratulerar

GABRIEL ENGLUND
Stort grattis älskling 
på din 5-årsdag den 
8 april. Många pus-
sar och kramar från 
mamma, pappa och 
Emanuel Y

FILIPPA LUNDIN
Vi vill gratulera vårt 
fina barnbarn som 
fyller 8 år den 8 april. 
Det bästa hon vet är 
när hon får åka till 
Sun Dance Ranch 
och rida. Hoppas du 
får en toppendag med 
många presenter. Grattiskramar i mas-
sor från farmor o farfar.

ALICE BIRGERSSON-FRÖJEL
Ett stort grattis till 
Alice som fyller 9 år 
på lördag den 10/4. 
Ha en bra födelsedag. 
Kramar i massor från 
farmor och farfar.

LIAM ROULETTE
Måndag den 12 april 
fyller vår stora kille 
Liam 6 år! Hoppas du 
får massor med paket 
och fika med glass 
och gosaker. Många 
grattiskramar på din 
födelsedag från mam-
ma, pappa, mormor, 
morfar, mostrar och alla kusiner. Hipp 
hipp hurra för Liam! 
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Öppettider Veckobladet/Textåbild
Mån 8-12, Tis 8-14, Ons 8-14,

Tors 8-16, Fre 8-14

Veckobladets framsida
är nästan fullbokad

före semestern.
Endast ett fåtal finns 

lediga och närmast lediga 
är vecka 23

Först till kvarn...

Hipp Hipp Hurra 

idag är d
et ingen 

vanlig da
g...



Kontaktuppgifter
Församlingsexp.telefonväxel: 0563-54 05 30 

Telefontider: mån & ons kl.10.00-12.00 tors 13.00-15.00 
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

Välkommen till Hagfors pastorat
Gudstjänst på Facebook 

och Youtube
Söndag 11/4 kl 11.00 

Gudstjänst 
Thomas Pfitzinger-Drewes och Tina Sundbäck

Söndag 18/4 kl 11.00 
 Gudstjänst 

Åsa Bergsten och Eva Verde 
Öppen kyrka 

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

eller en tyst stund. Präst finns på plats. 

Digitala filosofiska rummet  
13/4 kl 17.00: Tema:”Makt”

Intresseanmälan till det digitala ”Filosofiska rummet” görs på 
biblioteket: 0563-18770 eller biblioteket@edu.hagfors.se

Där får du också mer information. 
samarr. med Hagfors komun

”Herren är min herde,  
ingenting skall fattas mig.”  

Psaltaren 23:1

Vi möts på Facebook och Youtube
Tisdagar kl 12.30: Live-bön

Onsdagar kl 18: Veckans psalm
Fredagar kl 14: Veckans andakt

------------------

Måndag 19/4 kl 18.00
Allsångsstund med vårsånger

Tina Sundbäck och Åsa Bergsten
Vill man sjunga med kan man hämta ett allsångshäfte 

utanför expeditionen.
------------------

För barn, ungdom, familj
Tisdag 13/4: ”Barnens bästa samling”

Beställ din pysselpåse med material som hör till 
barnsamlingen på nätet Sms till: 072-746 25 16. 

skriv ditt för- och efternamn
Tisdag 13/4 kl 18.30: Liveträff f. barn 6-12 år 

Anmäl genom Sms till: 072-746 25 16,  
skriv ditt för-och efternamn 

Tisdag 20/4: Babyrytmik 
Torsdagar kl 19-21:  Ungdomsträff Live

Anmäl genom Sms till: 070-5145225,
skriv ditt för- och efternamn 

Hej företagare,
vi behöver träffas och vi gör det på det vis som 
möjligt just nu – digitalt. Lyssna på hur fl era 
lokala företagare i din närhet tänkt och agerat  
i coronapandemin. Kommer också fi nnas tid att 
diskutera i smågrupper om det ena och det andra.
Häng med och låt dig inspireras! Vi bjuder på 
frukostfralla med utkörning.

Tid: Tisdag 13 april 08:30
Plats: Digitalt
Anmälan: Direkt via hemsidan 
eller petra.hedlund@hagfors.se, eller 0563-187 52
Sista anmälningsdag: Fredag 9 april

Företagsträffarna arrangeras av näringslivsrådet och 
Hagfors kommun för att du som företagare ska få fl er 

mötesplatser att hitta nya samarbeten på. 

DIGITAL FÖRETAGSFRUKOST
INBJUDAN 
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Munkforsbostäder har lediga 
lägenheter som väntar på dig.  

Välkommen hem!

Munkfors
Ransäter
 Munkforsbostäder AB

Sunnmans väg 25-29
Tillgänglighetsanpassade lägenheter, avsedda för dig som är 
+65. Tvättmaskin och torktumlare ingår, hiss finns i huset.

Smedsgatan 1-9. 
Nyrenoverade lägenheter med nya kök och badrum. 
Ny tvättstuga finns i området.

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Munkforsbostäder, 
telefon: 0563-54 10 18



Forts. från fram 

Ny ägare...

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 

Munkfors har alltid stått för 
kvalitet och bra service och så 
ska det förbli, fortsätter hon.

God hjälp i butiken får 
Anneli också av sonen David 
och Jan Hylland som faktiskt 
arbetade på Lerins en tid på 
70-talet innan han gick vidare 
i arbetslivet. Numera är Jan 
pensionerad men ställer gärna 
upp och hjälper till när det 
behövs. 

Paret Agnemyr flyttade 
från Skåre och Karlstad, till 
Höje för över 30 år sedan 
och tack vare ett gemensamt 
hästintresse blev Jörgen Falk, 
Lerins före detta ägare, deras 
första vän på orten. Så det 
är klart, att för Anneli och 
hennes familj känns det extra 
fint att fortsätta i hans spår av 
entreprenörskap och att anrika 
Lerins Kläder får leva vidare. 
Butiken kommer fortsätta att 
drivas i samma anda, med 
sortiment och märken som 
kunderna känner igen. Även 
försäljningen av arbetskläder 
och möjligheterna till tryck 
kommer finnas kvar, likaså 
återinförs servicen för 
kemtvätt, där man samarbetar 

med ett annat företag i 
grannkommunen.

Företaget Lerins Herrkon-
fektion som egentligen är det 
korrekta namnet, har histo-
riskt sett funnits sedan 1868, 
då under namnet Reiners 
Herrkläder. Företaget grunda-
des av skräddarmästare Sven 
Olsson som var en av pionjä-
rerna i klädbranschen och som 
då jobbade mest med skräd-
deri i hemvävt vadmalstyg. 
På 1890-talet var butiken den 
största på den värmländska 
landsbygden. Svens tre söner 
Oscar, Gustav och Herman 
kom också att utbilda sig till 
skräddarmästare och blev 
delaktiga i företaget, i takt med 
att verksamheten växte. Vid 
sidan av sitt skrädderi hade 
Sven Olsson även en lantgård. 
1926 övertogs ledningen av 
sonen Oscar Reiner som då 
inriktade sig främst på att 
driva konfektionsrörelse.

1939 övertogs rörelsen av 
Hjalmar Öhlund som under 
8 år drev Reiners Herrkläder. 
1947 kom familjen Lerin in 
i bilden John Lerin som ny 
innehavare, där också hans fru 
Härdis och sonen Jonny Lerin 
fanns med och det utvecklades 
också till ett familjeföretag, då 
med kläder för både dam och 

herr. Företagsnamnet ändrades 
sedan till Lerins. I ett urklipp 
från lokalpressen, i samband 
med att klädesfirman fyllde 
80 år kan man läsa följande 
” Lerinska familjen har un-
der den tid de ägt firman, ökat 
omsättningen över förväntan. 
Firman är ett belysande be-
vis på fri företagsamhet och 
initiativ”. Sedemera övertog 
Jonny Lerin också känd som 
pappa till konstnären Lars Le-
rin, själv verksamheten och de 
sista 10 åren som Jonny drev 
Lerins, klev Jörgen Falk in 
som delägare. Jörgen hade då 
jobbat i butiken sedan 20-års-
åldern och var i det närmaste 
´”fostrad” i den Lerinska an-
dan av servicetagande och 
känsla för mode och kvalitet.
Nu blir butiken åter igen 
ett familjeföretag, tack vare 
Anneli och hennes familj och 
det känns liksom att cirkeln 
är sluten för det 153 åriga 
företaget!

Hälsning från 
skogen

Hoo-å Hoo-å

Bubo bubo, berguven, är 
Sveriges största uggla. Från 
att ha varit så gott som helt 
utrotad i Sverige fick jag sen 
sen kväll i början av mars, 
för första gången höra den 
mytomspunna berguven. Det 
mycket karaktäristiska lätet, 
ett djupt tvåstavigt, hoo-å 
ljuder över värmländska 
skogar och branta berg! Det 
är magiskt och fantastiskt!

Glad vår 
önskar Lenn Olle



SKOG • SPORT • FRITIDSKOG • SPORT • FRITID
Munkerudsvägen 23 Munkfors Munkerudsvägen 23 Munkfors 

0563-500 300563-500 30
Från 10 april har vi LÖRDAGSÖPPET mellan kl 10.00-13.00Från 10 april har vi LÖRDAGSÖPPET mellan kl 10.00-13.00

Välkomna!

NUNU ÄR DEN PÅ GÅNG -  VÅREN!
Nu är lagret fyllt med

och          sortiment av:
planteringsjord, naturgödsel, urnjord, 
täckbark, kalk, gödning, gräsfrö, 
såjord, gödsel m.m

Behöver du hjälp 
med din trädgård?
Kontakta Jan tel 070-580 70 67

Vi utför:
klippning, trimning, ogräsrensning
ansning träd, buskar och häckar
trädfällning, städning m.m.
  2021 års cykelmodellerCYCLEUROPE.s kvalitetcyklarCRESENT, MONARK & SJÖSALA

Barn och vuxencyklar i olika modellerEx. Elcyklar  NYHET!
ELMO herr 7 vx med navmotorCa. pris 27495:-         NU! 19900:-E.EMMA dam 7 vx           16995:-Vuxencyklar               från 4595:-

ELINA 7-VXL

”Köptrogen i Munkfors”  Du glömmer väl inte att spara dina kvitton!
Handla i 10 av de deltagande butikerna/företagen, spara kvittona (minst 50:-/per kvitto) mellan 7/1 - 17/5 2021
Du kan vinna 10.000:- i presentkort att handla för i deltagande butiker/företag: 
Lerins, Mia´s, Blomsterboden, Loppisstationen, Hårshopen, OKQ8, RT Foto, MECA-LM Bil, Harmoni, Munkfors Trädgårdstjänst, 
Bilelektriska, Lillängens Bil & Däck, Frendo, Turistbyrån, Amorinen, Bil & Maskin, Cappuccino, Wood Jo, Gummiverksta’n Munkfors, 
Bittans Konditori, Alla Sinnen, Söt och Flitig, Lundby Hemslöjd.

-SHOPPING GRUPPEN Munkfors i samarbete 
med Munkfors Ransäter Näringslivsforum

Lämna in dina sparade kvitton för att delta i tävlingen senast 19/5 2021
till Turistbyrån i Munkfors. Observera att det endast är kvitton från 

deltagande butiker/företag som räknas.

Vi kan dela ut över Veckobladets utgivningsområde, 
Munkfors och Hagfors kommuner med Ekshärad, 

Stöllet, Likenäs, Lesjöfors och Olsäter. 

Har Ni oadresserad reklam, 
föreningsinformation,  

frågeformulär etc. 
som Ni vill ha utdelad?

info@veckobladet.se       www.veckobladet.se
Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors

Ring 0563-616 66 
och tala med Patrik för
 information och priser

Vi kan dela ut över Veckobladets utgivningsområde, Munkfors och Hagfors 
kommuner med Ekshärad, Stöllet, Likenäs, Lesjöfors och Olsäter. 

Har Ni oadresserad reklam, föreningsinformation,  
frågeformulär etc. som Ni vill ha utdelad?

info@veckobladet.se       www.veckobladet.se
Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors

Ring 0563-616 66 
och tala med Patrik för
 information och priser

100x125

205x85



www.veckobladet.se 
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Innebandy

Norsk juniorlandslagsback 
stannar kvar i Hagfors IBS

Hagfors IBS har kommit överens om 
ett nytt kontrakt med den 18-årige norske 
juniorlandslagsbacken Dennis Larsen 
som gäller till och med april 2023. 

- Jag trivs bra i laget och känner att 
det är bra förutsättningar för att fortsätta 
utvecklas i Hibs. 

Dennis Larsen kommer ursprungligen 
från Sarpsborg i Norge och flyttade till 
Hagfors för att studera på innebandy-
gymnasiet sommaren 2018. Till som-
maren väntar studenten, men det blir 
ingen hemflytt till Norge utan bostads-
orten kommer fortsatt vara Hagfors och 
klubbtillhörigheten kommer fortsatt vara 
Hagfors IBS och han ser framemot kom-
mande säsong.

- Jag trivs bra i laget och känner att 
det är bra förutsättningar för att fortsätta 
utvecklas i Hibs. För min egen del så 

vill jag fortsätta utvecklas och hjälpa 
laget att vinna matcher. Som lag har vi 
samma målsättning som vi hade inför 
denna säsongen och det är att vi ska 
ta oss till och gå upp till Allsvenskan, 
säger Larsen. 

Seriespelet är planerat att inledas 
under andra halvan av september, men 
för Larsens del kan tävlingssäsongen 
inledas tidigare än så. För under sista 
veckan i augusti är det planerat att U19-
VM ska genomföras i Brno, Tjeckien. 
Under årets säsong har alla läger fått 
ställas in och VM i sig skulle egentligen 
genomförts i slutet av april men blev 
flyttat p.g.a. coronapandemin.

- Har inte tänkt så mycket på det men 
jag hoppas ju såklart att jag blir uttagen. 
Lite svårt att jämföra sig med dom an-
dra som är aktuella med tanke på att vi 
knappt har haft några samlingar, men 
jag tror och hoppas jag har en bra chans 
att bli uttagen. 

Hibs är förstås nöjda med att den unga 
och lovande backen valt att stanna kvar 
i klubben de kommande säsongerna.

- Vi ser en stor potential i Dennis och 
är förstås jätteglada över att han stannar 
kvar hos oss. Trots att årets säsong blev 
väldigt kort så hann han visa upp mycket 
att det vi gillar med hans spel på match-
erna, aggressiviteten i defensiven, vilja 
att fylla på i anfallen och hans fins skott. 
Framförallt var det kul att se att han inte 
visade någon respekt för att motståndet 
var tuffare utan spelade sitt spel och 
gjorde det med framgång. Hoppas och 
tror att han kommer få inleda säsongen 
med VM-spel, skulle han inte bli uttagen 
måste Norge ha sin bästa backuppsätt-
ning på U19-nivå någonsin, säger Jenny 
Johansson i klubbens sportgrupp. 

Totalt är nu 14 spelare klara för spel i 
Hibs A-lag till den kommande säsongen. 
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Melodikrysset v.14 - 10 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. 14 - 10 april

Ung forward förlänger med 
Hagfors IBS

Truppen till nästa säsong i Hagfors 
IBS fortsätter växa och idag blev det klart 
att 20-årige forwarden David ”Space” 
Andersson skrivit på ett nytt kontrakt 
som gäller för den kommande säsongen.

- Målet är att vi ska ta oss till Allsvens-
kan, säger Andersson.

David Andersson, som har GS 86 AIF 
som moderklubb, anslöt till Hagfors IBS 
inför säsongen 2016/17 när han började 
studera på ortens innebandygymnasium. 
Inför det tredje och sista året på gymna-
siet plockades han upp i A-truppen och 
har sedan dess blivit en bofast spelare i 
matchtruppen. Framförallt tog han stora 
kliv förra säsongen när han gjorde 16 
poäng på 22 matcher. Under höstens 
fyra matcher fortsatte på samma spår 
när det blev totalt sex poäng.

- När det kommer till mig personligen 
var det nog att jag körde min bästa för-
säsongsträning och kom så förberedd 
som möjligt till säsongen som gjorde att 
det gick så bra som det gjorde i höstas, 
säger Andersson.

Redan nu finns tankarna på den kom-
mande säsongen och vad man kan för-
vänta sig av den och vilka förhoppningar 
som finns. För Anderssons del är målet 
lika tydligt som enkelt när det kommer 
till seriespelet.

- Målet är såklart att ta oss till Allsvens-
kan! För mig som spelare är målet att 
fortsätta utvecklas och bidra så mycket 
som möjligt till laget. Sen även fortsätta 
på samma spår som i höstas.

Från klubbens är man givetvis nöjda 
med att ännu en av truppen yngre och 
lovande spelare valt att stanna kvar yt-
terligare en säsong.

- Det har varit riktigt häftigt att följa 
hans utveckling sedan han kom till 
klubben för fem år sedan. Först när han 
under juniortiden tog steget från HJ17 
via Edebäck upp till A-laget. Men sedan 
framförallt de två senaste säsongerna 
när han verkligen etablerat sig i match-
truppen och division 1. ”Space” är en 
spelare som har en enorm arbetskapa-
citet och oavsett vilken roll han får bidrar 
till laget, när han sedan förra säsongen 
har kunnat kombinera det med att även 
få till mer utdelning i det offensiva spelet 
har han blivit en spelare som vi har stor 
nytta av, säger Fredrik Eriksson i Hibs 
sportgrupp.

Kontraktet är på ett år och Hibs har 
nu 15 spelare klara till den kommande 
säsongen.

Hagfors IBS förlänger med 
tongivande back

Trots att Håkon Bråten Groth fyllde 21 
år så sent som i november har han redan 
gjort fyra säsonger i Hagfors IBS A-lag i 
division 1 och idag meddelar klubben att 
det blir en femte säsong då de kommit 
överens med Bråten Groth om ett nytt 
ettårskontrakt.

- Den främsta orsaken till att jag 
stannar är att vi som grupp har något 
oavslutat, säger Håkon Bråten Groth.

Håkon Bråten Groth flyttade till Hag-
fors 2015 från norska Fredrikstad och 
moderklubben Sarpsborgs IBK. Efter 
två säsonger i klubbens juniorlag och 
samarbetsförening Edebäck IBF flyt-
tades han upp till A-laget inför säsongen 
2017/18. Där han sedan blivit bofast och 
nu alltså även bestämt sig för att spela 
kvar en säsong till.

- Den främsta orsaken är att vi som 
grupp har något oavslutat, eftersom det 
inte har blivit något kval de två senaste 
säsongerna och vi har som mål att gå 
upp till Allsvenskan. Samtidigt som jag 
trivs bra i laget och med grabbarna i 
minibussen, säger Håkon Bråten Groth, 
som är en av spelarna i Hibs som pendlar 
upp till Hagfors från Karlstad.

Precis som Bråten Groth nämner så är 
siktet inställt på Allsvenskan, en division 
som Hibs aldrig spelat i. Men vad krävs 
för att kunna ta det steget?

- Att alla lägger ner tiden på försäsong-
en. Vi vet vilken högstanivå som finns, 
och är inte roliga att möta när orken är 
på plats! Samtidigt som att man kanske 
får den lilla extra gnisten nu som Niclas 
har kommit in.

Fredrik Eriksson, i Hibs sportgrupp, 
är nöjd över att de kunnat behålla sin 
norske back en säsong till klubben.

- Det råder ingen tvekan om att Håkon 
är en viktig spelare för oss. Han kanske 
inte den som syns och märks mest i 
spelet med boll, men han är otroligt nyt-
tig för oss i defensiven med sitt lugna 
och trygga spel. Sedan tror jag det finns 
mer att ta ut av honom i offensiven, men 
gäller både att få rollen för det och våga 
spela lite mer rött.

I och med att Bråten Groth skrivit på 
är 16 spelare klara för Hibs inför den 
kommande säsongen.



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

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

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

Mobil 070-311 93 04

PERSIENNER & VÄVBYTEN
Plissé-, lamell-, rullgardiner

MARKISER

Veckans 
Jobbmeny

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny 

gå in på 
arbetsformedlingen.se

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

Det finns möjlighet till vikariat som undersköterska, 
personlig assistent, vårdare och vårdbiträde för dig 
som har fyllt 18 år. Även du som fyller 18 år under juni 
eller juli kan söka vikariat del av sommarperioden.

Det är meriterande om du har vårdutbildning eller 
erfarenhet inom området.  

Om intresse finns eller om du önskar ytterligare 
information, kontakta oss via 0563-185 55.

Läs mer och ansök på hagfors.se/jobbahososs  
 
Välkommen med din ansökan senast 30 april 2021!



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

Vispoeten och möbel-
snickaren Benny Gran-
berg i Motjärnshyttan 
har en egen musikalisk 
dag uppkallad efter sig; 
Benny Dagen. Han har 
också tillverkat en stol 
som självaste Drott-
ning Silvia suttit på. 
Men Benny tar det hela 
med ro, för honom är 
det enkla i livet det allra 
viktigaste, i samspråk 
med naturen förstås. 

-  Kärleken till naturen är ett 
ett heligt återkommande tema 
hos mig, både i levernet och 

Vispoeten skapar egna melodier och kungliga stolar
i mina låttexter, och det har 
även resulterat i ett politiskt 
engagemang för Miljöpartiet, 
inleder Benny Granberg. Han 
älskar även att skapa och gick 
på möbelskolan Stenebysko-
lan i Dals Långed, där han er-
höll sitt gesällprov och snick-
randet resulterade i många 
sålda möbler i egen regi. Han 
har levererat möbler från norr 
till söder i Sveriges avlånga 
land och de egentillverkade 
stolarna finns även i bl.a Ja-
pan, USA, Finland och Frank-
rike. 
- Under ett symposium i Ut-
terbyn på Sahlströmsgården 
skapade jag en fällstol och 
idén föddes i ottan. Redan ef-
ter lunch samma dag hade jag 

en färdig konstruktion, utfor-
mad och klar. Benny avslöjar 
att konstruktionen är mycket 
finurlig, man behöver varken 
skruvar eller lim, stolen hålls 
istället ihop av att delarna 
pressas mot varandra när den 
belastas. Vid återskapandet 
av sjöslaget mellan Monitor 
och Merrimac vid Hampton 
Roads, vilket under många år 
framfördes i Filipstad i Kyrkvi-
ken, hade skådespelet vid ett 
tillfälle celebert besök i form 
av Kung Carl XVI Gustaf och 
Drottning Silvia.
-  Jag fick då i uppdrag att till-
verka stolar till det Kungliga 
följet, såväl Kungaparet som 
alla säpovakter skulle ha nå-
got bekvämt att sitta på och 
det var onekligen ett udda och 

Vispoeten Benny Granberg i Motjärnshyttan. Foto: Pernilla 
Möllberg

I det intilliggande Missionshuset skapar Benny sina fantastiska 
möbler. Här är det en sirlig hylla som är under uppbyggnad. Foto: 
Pernilla Möllberg

lite speciellt uppdrag, medger 
han. IKEA visade faktiskt in-
tresse för stolen, men Benny 
behöll den i egen regi. 

Musiken betyder mycket för 
trubaduren, både musiken och 
musicerandet i sig, men även 
de nära vänskapsband han 
knutit med andra musiker.
-  Texterna är oerhört viktiga 
för mig, själva berättandet. 
Man ska ha något att berätta, 
annars kan det kvitta, anser 
vispoeten. Han har gett ut al-
bumen  “Budskap från Visdo-
mens källa”,“Ordjord”, “Över 
gränsen” samt  “Händer”. Från 
det sistnämnda albumet finns 
visan “Vid tallen uti skogen” 
och den är nog en av hans 

forts.



“Solstolen”, det här exem-
plaret har självaste Drottning 
Silvia suttit på. Foto: Janne 
“Konstnären” Samuelsson

Forts. 
Vispoeten skapar 
egna...

starkaste melodier och kom-
positioner. Vispoetens sär-
präglade och genuina röst 
sjunger sig inte bara genom 
de egna kompositionerna, 
utan de tolkas verkligen på ett 
djupt, sentimentalt och inner-
ligt sätt. 
Benny Dagen, vilken tyvärr 
inte kunde hållas som vanligt 
i somras, får förhoppningsvis 
en ny chans i sommar, bero-
ende på hur landet ligger då. 

PERNILLA MÖLLBERG

Enkelt &

säkert!

Allt inom
bygg-

verksamhet
och försäkrings-

skador
Ring för prisförslag 
till just ditt projekt!

0563-406 00
070-364 44 36

Återförsäljare 
för markskruv

Myrvägen 10
Ekshärad

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

Mjönäs Djurklinik

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!

HAGFORS HEMBYGDSFÖRENING
Vill ni skänka prylar till vår Loppis? Möb-
ler kan hämtas.
Tel. 0563-257 55 vardagar
********************************************
HARASJÖVÄGENS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Årsmöte tisdagen den 27 april klockan 
19.00 ute hos Emma och David på Lång-
mon. Handlingar finns hos sekreteraren. 
Välkomna!
Tel. 0563-190 60
********************************************

FÖRENINGSNYTT

SÄLJES

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

SPF RANSÄTER-MUNKFORS
Månadsmöten i april och maj är inställda 
pga corona. Hoppas på en frisk höst, och 
ha en skön sommar. Styrelsen.

Investor letar efter 
fastigheter 

(villa och lägenheter)
SNABBT BESLUT

SNABB BETALNING
Kontakta oss 072-5462785

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

Tala inte om för mig hur hårt du 
arbetar.
Tala om för mig vad du har gjort.

J. Ling

Små hönor ska inte försöka 
lägga stora ägg för då blir dom 
slarviga i ändan.

Fritiof Nilsson Piraten

Män har inget tålamod. Det var 
därför de uppfann blixtlåset.

Senta Berger

Alla djur, utom människan, vet 
att livets huvudsakliga mening är 
att njuta av det.

Samuel Butler



Skogsmaskinsförare 
till Ekshärad 

Vi söker nu en skogsmaskinförare till Ekshärad.
Du kommer att arbeta i ett självständigt i lag där huvuduppgiften består 
av att köra skördare och skotare, eller skotare i ett skotarlag. Miljön och 
kontrollsystem du arbetar med är IT-baserad.
På Stora Enso Skog erbjuder vi stimulerande arbete i en öppen, prestige-
lös och kreativ miljö där möjligheterna till personlig utveckling är stora. 
Vi tror att du som har förmågan att starkt engagera dig och är positivt 
inställd till utmaningar passar väl in i vår organisation.
Placeringsort- Ekshärad
Kvalifikationer
Du har 3-årig naturbruksgymnasieutbildning eller motsvarande kompe-
tens, erfarenhet från liknande roll är meriterande.
Du har grundläggande datorvana, behärskar god svenska i tal och skrift, 
samt har B-körkort. Det är meriterande om du dessutom behärskar engel-
ska. Då arbetet består av teamarbete krävs god samarbetsförmåga, sam-
tidigt som du också arbetar självständigt och har förmåga att ta initiativ.
Du värderar säkerhet och är noggrann, jobbar utifrån sunt förnuft och föl-
jer alltid maskinens säkerhetsrutiner. Som person är du systematisk och 
produktiv och har drivet att leverera bra resultat.
Rollen innebär skiftgång.
Övrig information
Vill du ha ytterligare information kring tjänsten är du välkommen att kon-
takta rekryterande chef Lisa Halvardsson, lisa.halvardsson@storaenso.
com, +46 730663749.
Övriga frågor ställs till rekryteringsspecialist Madeleine.Leo.ext@stora-
enso.com. 
Facklig representant: GS-facket - Marcus Schelin, +46 72 236 62 63.
Välkommen med din ansökan via Stora Ensos online-system, https://
www.storaenso.com/en/careers!
Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande, så ansök så snart som möj-
ligt, dock senast den 18 April 2021. Intervjuer sker löpande och tjänsterna 
kan kommas att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Din ansökan skall 
innehålla CV samt ett personligt brev. I det personliga brevet vill vi att 
du motiverar varför du är lämpad för denna tjänst. Vi accepterar endast 
ansökningar som lämnats in via vårt rekryteringssystem.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre be-
slutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att ut-
forska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt 
för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika 
bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer 
icke-diskriminerande metoder. 
Baserat på geografiskt läge och nivå för positionen kan den normala re-
kryteringsprocessen dessutom innebära videointervju, lämplighetstester 
och övriga åtgärder inför anställning, såsom bakgrundskontroller, refe-
renser, hälsokontroll och drogtest, som en del av slutskedet i processen.  
Divisionen Forest skapar mervärde genom hållbart skogsbruk, konkur-
renskraftig virkesanskaffning och innovation, vilket utgör förutsättningen 
för Stora Ensos förnybara erbjudanden. Divisionen förvaltar Stora Ensos 
skogstillgångar i Sverige och den 41-procentiga andelen i Tornator, vars 
skogstillgångar i första hand finns i Finland. Divisionen ansvarar även 
för virkesanskaffningen för Stora Ensos verksamhet i Norden, Baltikum 
och Ryssland samt för B2B-kunder. Stora Enso är en av världens största 
privata skogsägare.
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom 
förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del 
av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning 
i över 50 länder. År 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. 
Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och 
Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). 
Våra fiberbaserade material är förnybara, återvinningsbara och fossil-
fria. Våra lösningar erbjuder koldioxidsnåla alternativ till 
produkter baserade på icke förnybara resurser. Vi menar 
att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan 
tillverkas av träd imorgon. 
Se vår film: https://www.youtube.com/
watch?v=rUElPYaxgqs&t 

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

Tors 8/4 Korvsoppa

 Alt. Pannkakor, sylt o grädde

Fre 9/4 Fläskfilé serveras med potatisgratäng 

och kantarellsås

Lör 10/4 Köttfärslimpa serveras med gräddsås 

och kokt potatis

Sön 11/4 Helstekt laxsida med kall citronsås

Mån 12/4 Laxgratäng

Tis 13/4 Stekt rimmat sidfläsk serveras med 

 alt. raggmunk, löksås el. bruna bönor

Ons 14/4 Levergryta serveras med ris och

 kokt potatis

I söndagens avsnitt av TV3s Duellen fick vi se Hagfors-
dottern, tillika höjdhoppsproffset, Sofie Skoog tävla 
mot stavhoppsproffset Mikaela Meijer i att hoppa högst 
på tid. 
Mikaela Meijer vann duellen.

AFFISCHER i alla storlekar
FOLDRAR  A4 A5

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

100x60

Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

ANNONSSTOPP
TORSDAG KL 16.00

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

VISITKORT
SKYLTAR

47x115

Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

ANNONSSTOPP
TORSDAG KL 16.00

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

FOLDRAR
KUVERT

47x108

PROGRAMBLAD
BÖCKER med fyrkantsrygg

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Lars-Ove 
är en av 

våra 
trogna

utdelare

Brevbäraren ringde 
förgäves på dörren 
till villan. Slutligen 
frågade han den 
lille pojken som 
lekte i trädgården.

- Är din mamma hemma?
- Ja, det är hon. Men om du 
ringer på dörrklockan så öppnar 
hon inte. Du måste skramla med 
locket på brevlådan och ropa: 
Jag måste gå på toa!



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

Alt: Pannbiff

TORSDAG 8/4  kl 10.30-15.00 
Rårakor m fläsk   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!

 

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!
FLYTTLOPPIS

Vallvägen 12 Råda
Fredag-Söndag 9-11 april

kl 10.00-17.00
070-53 60 347

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 :-)

Syns man inte, 
finns man inte...

ANNONSSTOPP
TORSDAGAR KL 16.00

0563-616 66
info@veckobladet.se

Vi hjälper dig med 
annonslayouten Välkommen!

FALBYGDENS LANTPRODUKTER  
070-298 39 40 • www.potatisbilarna.se

MAT- OCH SÄTTPOTATIS
Matpotatis King Edward m.fl. sorter. 
Sättpotatis 10-tal sorter. Morötter, 
lök, rödbetor, solrosfrö, fodermoröt-
ter. Nykokt sylt flera sorter (60-70% 
bärhalt). 

Säljes från lastbil. 

LÖRDAG 10/4: Lesjöfors värdshus 
10.45, Hagfors stn 11.45, Uddeholm 
12.15, Ekshärad mittemot kyrkan 13.00,  
Stöllet OK/Q8 13.45, Ambjörby Folkets 
hus 14.30, Likenäs macken 15.00.
SÖNDAG 11/4: Munkfors systembol 
9.30, Olsäter skola 10.30.

Ej kort. Nästa tur om 4 veckor.



H A G F O R S  A I R P O R T

Book your 

tickets at 

amapola.nu

Flyget startar upp igen 26 april

Hagfors Airport hälsar alla resenärer varmt 
välkomna tillbaka!

Flight Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

PNX651 
Hagfors – Arlanda
06.40 – 07.30

Avgår Avgår Ingen avgång Ingen avgång Ingen avgång

PNX652 
Arlanda – Hagfors
09.15 – 10.05

Avgår Avgår Ingen avgång Ingen avgång Ingen avgång

PNX663 
Hagfors – Arlanda
17.00 – 17.50

Ingen avgång Ingen avgång Avgår Avgår Avgår

PNX664 
Arlanda – Hagfors
18.15 – 19.05

Ingen avgång Ingen avgång Avgår Avgår Avgår

Tidtabellen gäller från 26 april och fram till 
sommaruppehållet 28 juni. 

Vi reserverar oss för ändringar på grund av 
den pågående pandemin och eventuella nya 
direktiv från Folkhälsomyndigheten gällande 
resande. 

Boka din biljett på amapola.nu eller på telefon 
0770-790 700.

Ve� � s bröd:

NÖTFÄRS
500 G

29)=�  29)=29)=�  29)=
NÖTFÄRS

500 G

29)=49k�  

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

FALUKORV I RING
Sverige/Coop. 800 g. 
Jfr-pris 25:-/kg.

20k�  

49)=�  

OST FAMILJEFAVORITER
Arla. 23-33%. I bit. Välj mellan olika 
sorter. Ca 375-2500 g.

TREHÖRNING, ROSENBRÖD, 
OSTFRANSKA Bonjour. 
60-100 g. Jfr-pris 30-50:-/kg.

GRÖNA VINDRUVOR I ASK
Indien/Coop. Klass 1. Kärnfria. 
500 g. Jfr-pris 39:80/kg.

500 G

19)=/ask

TREHÖRNING, ROSENBRÖD, 

5 FÖR

15k

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

6/4–11/4
HAGFORS

GRILLADE SPARERIBS
Sverige. Butiksgrillade.

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 
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