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Byte till 
sommardäck
Fråga oss om pris

När du lämnar din bil hos oss kan du lita på att vi tar hand 
om den på bästa sätt. Vi servar din bil med bibehållen 
nybilsgaranti, om sådan finns, och du får utan extra 
kostnad en 12-månaders assistansförsäkring vid service.

Dags för 
vårservice?

CW’s Bilservice
Rådavägen 26, Råda
0563-605 11

Ronnys intresse för serietidningar resulterade i unik butik!
Alldeles nyligen öppnades Värmlands 
enda renodlade serietidningsbutiki Munk-
fors. Ronny Stenbäck började redan som 
barn att samla på serietidningar, när han 
prenumererade på Bamse och Kalle Anka 
och ja, det har blivit en hel del sedan dess. 
Troligen oräkneliga sådana, det går inte 
att ta miste på, när man kliver innanför 
dörrarna till Seriemagasinet på Bliavägen, 
där han nu har en hel skatt av serietidning-
ar med titlar från 1950-talet till nutid, i sin 
stora affärslokal.
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Scanna för att 
komma direkt till 
hemsidan!

Inspelad gudstjänst från 
Munkfors kyrka med 
Mats Johansson Flygg och 
Birgitta Andersson.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Sön 18/4 kl. 11.00

DIGITAL 
GUDSTJÄNST

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/FORSHAGA-MUNKFORS

WWW.FACEBOOK.SE/FORSHAGAMUNKFORSFORSAMLING

MÅNADENS KONSERT 
SÖNDAG 18 APRIL KL. 18.00 

Konserten sänds live från Övre Ulleruds kyrka
på Facebook-sidan: Forshaga-Munkfors församling
Ingen inloggning krävs. Se den live eller i efterhand.

KONSERTEN 

SÄNDS LIVE PÅ 

FACEBOOK!

FRÅN SKOG & FJÄRD
Anders Lagerqvist, violin 
och Daniel Larsson, piano 
spelar musik av Erik 
Åkerberg, Gustaf Nordqvist 
och Elfrida Andrée.
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Klarälvsvägen 30, Ekshärad | 0563-406 71
www.nordlundsbegravningsbyra.se

Vår erfarenhet och kunskap
är din trygghet

Varje människa är unik. Låt det synas i ert 
sista avsked. Vi på Nordlunds 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

Anna Skog 
Kundrådgivare

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

  

Den som tror på Guds son har tagit emot budskapet i sitt inre.
1 Joh 5:10

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.

Sön 18/4 från kl 12.00 Gudstjänst från Equmeniaförsamlingen 
Sunnemo.

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 18/4 kl 11.00 Gudstjänst, A Rådström.
Gudstjänsten sänds digitalt, se länk hemsida.
www.svenskakyrkan.se/eksharad
Samt på Ekshärads Kabel-TV.

och stort tack till min kära svä-
gerska Ingrid som ställde upp 
helhjärtat för mig när jag blev 
hastigt sjuk på kvällen 1 mars. 
Du räddade livet på mig som 
larmade ambulansen när jag fick 
hjärtstopp hemma hos dig och tog 
emot mig när jag kom hem till 
dig från sjukhuset 23 mars. Du är 
guld värd.

Gun-Britt

Tummen upp



KLUVEN VED
Beställ nu, levereras 

efter överensk.
Ove 070-203 24 62

SÄLJES

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

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+ rotavdragHagfors Pekås tors 15/4 11.00-13.00, 15.00-16.30

 fre 16/4 11.00-13.00
Ekshärad ICA tors 15/4 11.00-13.00, 15.00-16.30
Munkfors OKQ8 fre 16/4 11.00-13.00

Ring för kostnadsfritt hembesök!  
Robin 070-577 69 97         Linda 076-160 83 76
PASSAR ALLA KÖK!         www.norddesign.se

PASSA PÅ!
Nu 500 kr rabatt per lucka!

Mobil 070-311 93 04

PERSIENNER & VÄVBYTEN
Plissé-, lamell-, rullgardiner

MARKISER

REALTIDS-
AUKTION

Söndag 18/4 
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

SNART GÅR FLYTTEN TILL EKSHÄRAD!
Måndag 3 maj öppnar den nya salongen

på Klarälvsvägen 17.
OBS! NYTT telefonnummer 070-314 66 22

Varmt välkommen hälsar
Therese, Rebecca & Christina

NU SÖKER VI NYA KOLLEGOR
till våra butiker i Ekshärad och Sunne

Vi letar efter dig som har erfarenhet av bygg
samt butiksvana. 

Skicka din ansökan till:
ricki.kjelkenes@handelsgruppen.se

Vid Rådakorset Rv 62 • Tel. 0563-600 65

Öppettider: Mån-Fre 8-19, Lör 9-17, Sön 11-17

Åhströms i Råda

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

Billigast på jorden? 

Toppdress, 
täckbark, 
naturgödsel, 
barkmull, 
ekologisk plantjord

3 för3 för
100:-100:-

Grillkol/briketter 
3 för 99:-99:-

100:-100:-
4 påsar4 påsar

à 40 liter
PlantjordPlantjord

à 40 liter

VALBORG & FÖRSTA MAJ!VALBORG & FÖRSTA MAJ!
Kom ihåg att annons om det Kom ihåg att annons om det 

i Veckobladet!i Veckobladet!
Munkfors  Hagfors  Ekshärads

info@veckobladet.seinfo@veckobladet.se
0563-616 660563-616 66

Vad händer hos er Vad händer hos er 

under Valborg och 
under Valborg och 

1:a maj?1:a maj?

Annonsstopp: Annonsstopp: TORSDAGARTORSDAGAR kl 16.00 kl 16.00



Forts. från fram 

Ronnys 
intresse...
- Jag startade företaget 
redan 2005 och sålde serier 
på marknader och mässor runt 
om i Sverige samt på senare 
år även sålt en del på nätet. 
Min första marknad, var Åsele 
marknad. Företaget har hela 
tiden funnits vid sidan av mitt 
ordinarie arbete, så när jag av 
en slump hittade den lediga 
affärslokalen, var planen från 
början att endast använda den 
som lager, berättar Ronny.

Butikslokalen var ju väldigt 
fin, så varför inte göra något 
mer av den, tänkte Ronny.
Pandemin har ju också satt 

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

stopp för alla stora fysiska 
marknader, mässor och andra 
evenemang 
samt att det är färre som säljer 
och förra året stängdes ett an-
tal seriebutiker i landet, säkert 
också som följd av detta, vil-
ket är synd.
- Därför är det både 
spännande och kul att gå mot 
strömmen, även om jag i start 
öppnat upp lite smått och har 
endast begränsade öppettider, 
sen får vi se vad som händer, 
Pojkdrömmen är ju att få job-
ba med detta på heltid. 
Näthandeln har ju också ökat i 
webshopen, så man vet ju ald-
rig, säger Ronny.
Det är också som Ronny själv 
säger, många av de som är ge-
nuint intresserade av det nos-
talgiska som ändå följer se-
rietidningar från 50-tal till da-

gens, är mer analoga och gillar 
att plocka, bläddra och köpa 
direkt över disk. Det är lite av 
charmen i den här branschen. 
Det följer så många minnen 
med och det är väl därför det 
lockat många att komma på 
marknader och mässor.
- På öppningsdagen 
kom många inbitna serietid-
ningsintresserade från olika 
orter till Munkfors. Det är kul 
att de redan hittat hit förstås. 
Det lär sprida sig med tiden 
också.
Att vandra omkring i butiken 
med över 7000 amerikanska 
titlar, både importer av det 
senaste samt äldre obläddrade 
serier, gör vilken 60-talist som 
helst ofrånkomligt nostalgisk. 
Lägg därtill att det finns i prin-
cip lika många tusen svenska 
serie- titlar, album och pocket.                                                                                        

Vad klassar Ronny som riktiga 
rariteter han kommit över?
- Bland annat har jag 
gamla arkivexemplar av tid-
ningen Serievärlden från 
1950-talet, och sen givetvis 
äldre förstanummer, så som 
första 91:an från 1956.
Vilka är det då som kommer 
till Seriemagasinet i Munk-
fors?
- Det har verkligen va-
rit en positiv respons. Allt från 
föräldrar med små och större 
barn till äldre som vill hitta 
serier de läste som barn eller 
ungdom. Serietidningar väck-
er som sagt var, många min-
nen till liv och det finns något 
för alla smaker och i olika 
prisklasser, avslutar Ronny.

Godis med nötter och frukt
Recept på lite nyttigare godis med nötter och frukt. Blanda 
kokos med hushållsfärg och låt torka till dekoration, hur 
 enkelt som helst!
För 20 bollar
Ingredienser
1 1/2 dl kokosflingor
1 tsk  hushållsfärg, gul
2 dl  nötter, t ex hassel-  nötter och sötmandel
100 g  torkade aprikoser
100 g  vit choklad
1-2 msk vatten, ev

Gör så här:
Blanda kokos 
och hus-
hållsfärg. 
Låt torka på ett 
fat ca 1 timme, 
gärna längre.
Mixa nötter, 
aprikos och choklad i matberedare till en massa. 
Tillsätt ev vatten om massan känns för torr.
Rulla smeten till bollar och  doppa i kokosen.
Lägg bollarna på ett fat och låt stelna i kylen minst 30 
min.

Källa: alltommat.se



angående sökande av stipendier ur följande stipendiefonder:

1. Direktör Petrus Hedlunds studiefond
2. Överingenjör Gustaf Janssons  Munkforsfond

Fond 1: Avser studier vid högre läroanstalt eller praktiska studier 
i Sverige eller utlandet. Företräde för personer med anknytning 
till Munkfors kommun.

Fond 2: Avser utbildning för verksamhet inom järnhanteringen 
eller annat relevant för näringen inom teknik-/ingenjörsyrke 
och gäller för studerande ”antingen födda i Munkfors eller 
vars föräldrar är eller har varit anställda vid Munkfors Bruk”. 
Stipendierna är avsedda för eftergymnasiala studier.

Jag vill söka
Ansökningar till fond 1 skickas till: Munkfors kommun, Box 13, 
684 21 Munkfors. Upplysningar lämnas av AnnKatrien Jansson, 
0563-54 11 08. Ansökningstid 3 maj-15 juli 2021. 

Ansökningar till fond 2 skickas till: voestalpine Precision 
Strip AB, Personalavdelningen, Box 503, 684 28 Munkfors. 
Upplysningar lämnas av Leif-Anders Andersson, 0563-160 00 
(växel). Ansökningstid 3 maj-15 juli 2021. 

Ansökningsblankett finns på munkfors.se men kan också 
erhållas hos kommunkontoret och hos personalavdelningen vid 
voestalpine Precision Strip AB.

Kungörelse

Munkfors kommun        voestalpine Precision Strip AB

Kontakta oss om du vill ha rådgivning och hjälp med dina 
skogsbruksåtgärder. Vi hjälper dig till ett lönsamt 

och långsiktigt skogsägande.

Vår i skogen!

Fiskarheden är ett familjeägt företag i Dalarna med sågverk och skogstjänster under samma tak. 
Företaget grundades 1923 och har cirka 140 anställda. Läs mer om våra tjänster 

och högteknologiska lösningar på fiskarheden.se.

Pär Johnsson
Klarälvdalen

072-222 62 51
par.johnsson@fiskarheden.se

Peter Jonsson
Klarälvdalen

070-658 01 57
peter.jonsson@fiskarheden.se

Att göra affärer utan att 
annonsera är som att stå i 
mörkret och blinka åt en 
flicka. Du vet vad du gör, 
men det gör ingen annan.

Stewart H Britt

Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se

Öppet mån 08.00-12.00, tis-ons 8.00-14.00, 
tor 08.00-16.00, fre 08.00-14.00

Att göra affärer utan att 
annonsera är som att stå i 
mörkret och blinka åt en 
flicka. Du vet vad du gör, 
men det gör ingen annan.

Stewart H Britt

Tel. 0563-616 66 • info@veckobladet.se
Öppet mån 08.00-12.00, 

tis-ons 8.00-14.00, 
tor 08.00-16.00, fre 08.00-14.00

Flagga
för din
förening/
företag
Prisex: 

Beachflag 
small 290 cm 
Exkl. fot 1.160:-

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 590:-/st

Priserna är exkl. moms



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



   DU HAR MÖJLIGHET 
  DU HAR MÖJLIGHET ATT VÄLJA OM 

ATT VÄLJA OM GYMNASIEPROGRAM
GYMNASIEPROGRAM  15 april - 14 maj 
15 april - 14 maj 

Stjerneskolans nationella Stjerneskolans nationella 
program inkl. inriktningarprogram inkl. inriktningar  

Bygg & anläggningsprogrammet
l	Husbyggnad.
l	Mark & anläggning. 

Ekonomiprogrammet
l	Ekonomi.

Fordons- & transportprogrammet
l	Personbil.
l	Profil tävlingsmekaniker.

Industritekniskaprogrammet
l	Svetsteknik.

Naturvetenskapsprogrammet
l	Naturvetenskap.
l	Naturvetenskap & samhälle.

Samhällsvetenskapsprogrammet
l	Samhällsvetenskap.
l	Beteendevetenskap.
l	Medier, info & kommunikation.

Teknikprogrammet
l	Design & produktutveckling.

Vård- & omsorgsprogrammet

Vill du veta mer?
Titta in på www.stjerneskolan.se eller kontakta vår studie- 
och yrkesvägledare på e-post stjerneskolan@edu.torsby.se 
eller ring oss på 0560-163 60.

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

MAJBLOMMAN
Inga gröna väskor i år

Gör som Barn- och bildningschefen Jenny 
Dahlin, köp din majblomma digitalt.

Beställ i barnens webbshop och blommorna 
skickas direkt hem till köparen.

Du kan betala med Swish eller betalkort.
Säljstart 15 april.

AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 

Veckans 
Jobbmeny

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny 

gå in på 
arbetsformedlingen.se



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 

Friluftsutövaren Peter Ste-
fanson och eldsjälen Annika 
Lundell är säsongens var-
dagshjältar.

Säsongens vardagshjältar utsedda i Munkfors

Peter Stefanson
Peter är en inspirerande, flitig och van friluftsutövare som 

värnar om naturen och kommunens vandringsleder. 2021 är Fri-
luftslivets år i Sverige och han var den första att anmäla sig som 
”friluftskompis” i projektet ”Luften är fri”. Han följer gärna med 
de mer ovana, som en trygghet, ut på promenad eller vandring, 
delar med sig av sina erfarenheter, har stor kunskap om natur, 
människor som levt och verkat på historiska platser. Dessutom är 
han en välkänd teaterprofil i Värmland.

Annika Lundell
Annika har haft ett stort, ideellt brinnande intresse för Munk-

fors IBK och aktivt bidragit på många olika sätt sedan förening-
en bildades 1991. Hennes fantastiska engagemang i föreningens 
30-åriga historia, gör henne till en vardagshjälte.

Tre gånger om året utser 
gruppen Profilera Munkfors 
säsongens vardagshjältar där 
en man och en kvinna upp-

märksammas för sina ideella 
insatser, ofta behjärtansvärda 
sådana. Syftet med utmärkel-

Motiveringarna lyder:

sen är att lyfta privatpersoner 
som har gjort en viktig insats 
för Munkfors kommun.



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

LinnéaLinnéa

Student 
2021-06-11

E
K
3

AnnieAnnie
Ek3Ek3

Grattis!
Grattis!

2021

S
T
U
D
E
N
T 

RobertRobert

Student 2021-06-11

E
K 
3

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.

Kihlberg Antik AB
0709-32 00 02     www.kihlbergantik.se

20 kr guld .......................3200 kr
10 kr guld .......................1600 kr 
5 kr guld ...........................850 kr
50 kr 1975 - 76 .................120 kr
10 kr 1972  .........................72 kr
5 kr före 1972  ....................35 kr
2 kr före 1942  ....................60 kr 
2 kr före 1968  ....................28 kr  
1 kr före 1942  ....................30 kr 
1 kr före 1968  ....................14 kr
50 öre före 1962 ...................9 kr
25 öre före 1962 ................4,5 kr 
10 öre före 1962 ................2,5 kr

Guldsmycken ........................... 380 kr/g, guld
Silverbestick (ejNS) ........................3600 kr/kg
Silvertackor ...................................5400 kr/kg 
Herrfickur 14/18k ......................2500/4500 kr
Armbandsur h. 14/18k ..............1100/2600 kr
Sedlar, Plåtmynt/Riksdaler, Tandguld, 
Medaljer, Utländska mynt, Silversmycken

Över 30 år i branschen.
Priserna gäller fr.o.m. 6 april 2021. Reservation för prisändringar.

Guld, Silver, Mynt 
KÖPES

Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors
Måndag 19/4 kl. 14.30-16.00

Hagfors kommun har beslutat enligt KS2019/359, att inleda 
granskning av den nya Naturvårds- och Friluftsplanen, 
som ett kommunstrategiskt dokument.

Granskningstid
Granskningstiden pågår från 2021-04-19 till och med 
2021-05-31. Granskningshandlingarna finns under denna 
tid tillgängliga på följande platser:

   •  Stadshuset i Hagfors, Dalavägen 10
   •  Hagfors kommuns hemsida, www.hagfors.se

Du som har synpunkter på förslaget ska framföra det 
skriftligen till Hagfors kommun på nedanstående e-post 
eller postadress så att synpunkten är Hagfors kommun 
tillhanda senast 31 maj 2021.

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

Granskning av förslag till  
Naturvårds- och Friluftsplan 



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.

FÖNSTER
Felköp. Nytt, står på pall. Träfönster Båg-
post 12x13, 3-glas, vridfönster. Karmdjup 
105 mm. Nypris 4.990:- Pris 3.000:-
Tel. 072-720 02 46
********************************************
MATBORD
90x180 cm + 6 stolar, 2.800 kr.
Tel. 076-391 32 25
********************************************

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

RÅDA KULTUR OCH UTVECKLING
Årsmöte söndag den 25 april kl 18.00 
vid Församlingshemmet Råda. För ett 
coronasäkert möte vill vi att ni föranmäler 
er på mobilnr 070-2506309 alt mejl anna-
karin.tornqvist@hotmail.com. Välkomna! 
Styrelsen.
********************************************

FÖRENINGSNYTT SÄLJES
ELCYKEL MARVILL
ca 10 år, nyservad hos cykel-Anders. Fint 
skick . 4.000:-
Tel. 0563-146 35, 070-541 46 35
********************************************
HSB 2 R.O.K.
Hyra 3.454:-. Högstbjudande.
Tel.  076-811 79 95
********************************************
 

Vi gratulerarVi gratulerar

NILS MÖRKING
Grattis Nils på 7-års-
dagen! Hela släkten 
i Hagfors skickar en 
stor grattiskram på 
födelsedagen 16/4! 
Grattis önskar mor-
mor o morfar.

NELLIE LARSSON
i Höje. Den 17/4 fyl-
ler vår älskade tös 1 
år! Grattis på din för-
sta födelsedag gum-
man! Vi älskar dig. 
Kram från mamma, 
pappa & storebror 
Noah Y

FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ

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
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Melodikrysset v.15 - 17 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. 15 - 17 april

och tack till ambulanspersonal 
som räddade livet på mig när jag 
fick hjärtstopp och blev kvävd 
av sköldkörteln den 1 mars vid 
Bergsgårdsvägen 23, Munkerud. 
Samt till ambulanshelikoptern 
med läkare och sjuksköterska. 
Ni gjorde ett enormt arbete. En 
mycket tacksam patient.

Gun-Britt Andersson
Ransäter

Tummen upp

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

AA-MÖTEN 
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00

Kvinnojouren 
Duvkullan

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

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

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

Pengar uppfanns för att vi ska 
kunna veta exakt hur mycket vi 
är skyldiga.

Okänd

Om du inte tar några risker, 
riskerar du allt.

Eric Jong

Ju äldre jag blir dess mer tvivlar 
jag på att ålder ger visdom.

H. L. Mencken



Boksläpp!Boksläpp!
”Från Fjällvallen ”Från Fjällvallen 
till Valla”till Valla”
Lördagen den 17 april Lördagen den 17 april 
kl. 13-15kl. 13-15
har du möjlighet att införskaffa har du möjlighet att införskaffa 
den nya boken i bokens centrum - Uvanå.den nya boken i bokens centrum - Uvanå.
Evenemanget sker utomhus, Evenemanget sker utomhus, 
men vi håller naturligtvis avstånd ändå.  men vi håller naturligtvis avstånd ändå.  
Kontaktperson: Ann-Britt mobilnr. 070-2466552Kontaktperson: Ann-Britt mobilnr. 070-2466552

Alt: Pannbiff

TORSDAG 15/4  kl 10.30-15.00 
KOLBULLAR   90:-
Alt: Nävgröt m fläsk

––   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!

Rikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

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

Gilla oss på 

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

7 RESTAURANG INDIANEN

Vi serverar 
frukostbuffé 65:- 
vard. 8.00-10.00

EKSHÄRAD  0563-406 22

LUNCHBUFFÉ:
Mån-fre 90:- 

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

Pensionär 90:- Hämtlåda 69:-

Alternativa 
rätter finns 
varje dag

Fullst. rättigheter

BUFFÉ & 
A LA CARTE  
öppet 11-15
alla dagar

Med res. för ev. ändringar

Ons 14/4 Levergryta serveras med ris och

 kokt potatis 

Tors 15/4 Kalops serveras med kokt potatis

Fre 16/4 Gräddbrässerade kotletter serveras 

med klyftpotatis

Lör 17/4 Lasagne

Sön 18/4 Revbensspjäll serveras med stekt 

potatis

Mån 19/4 Sprödbakad Alaska Pollock serveras 

med mos

Tis 20/4 Stekt rimmat sidfläsk serveras med 

 alt. raggmunk, löksås el. bruna bönor

Ons 21/4 Kallskuret, sallad och potatissallad

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

Trädgårdsarbeten
Röjsågsarbeten

Hushållsnära tjänster

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

Öppettider 
Veckobladet/Textåbild
Mån 8-12, Tis 8-14, Ons 8-14,

Tors 8-16, Fre 8-14

SerietidningarSerietidningar  
på svenska och på svenska och 

engelska för alla åldrarengelska för alla åldrar

Bliavägen 45, MunkforsBliavägen 45, Munkfors
Öppettider: onsd. & fred. 17:00-19:00 sönd. 13:30-17:30Öppettider: onsd. & fred. 17:00-19:00 sönd. 13:30-17:30

seriemagasinet.se         ronny@seriemagasinet.seseriemagasinet.se         ronny@seriemagasinet.se
070-210 96 02070-210 96 02

info@veckobladet.seinfo@veckobladet.se
0563-616 660563-616 66

Munkfors  Hagfors  Ekshärads

VALBORG & FÖRSTA MAJ!VALBORG & FÖRSTA MAJ!

Vad händer hos er underVad händer hos er under
Valborg och 1:a maj?Valborg och 1:a maj?

Kom ihåg att annonsera om detKom ihåg att annonsera om det
i Veckobladet!i Veckobladet!

Annonsstopp torsdagar Annonsstopp torsdagar 
kl 16.00kl 16.00



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

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.
över Munkfors- och Hagfors kommuner med 
Ekshärad, Stöllet, Likenäs och Lesjöfors.

Radannons 60:-
Tummen upp 60:-
Grattis 100:-

Mottages ej per telefon.
Endast kontantbetalning, eller via plusgiro 

eller Swish nr 1230489690.
Skall vara oss tillhanda senast 
torsdag kl 16.00 veckan före.

PRIVATANNONSER
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