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www.fasadinvest.se . info@fasadinvest.se

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

Framdragning av el ingår ej.

Räntefri avbetalning  

fr. 1120 kr/mån i 12 månader

Uppläggningskostnad/aviavgift  

tillkommer. Kreditprövning.

Vi bjuder på bortforsling  

och extra handsändare! 

Värde 1.000:-

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

Vi har varit aktiva i Hagfors kommun sedan 
2018 och nu utökar vi även till Munkfors 
kommun i en fortsättning.

- Vi gillar nya arbetsmodellen där 
Innovation Park jobbar efter behovet och 
förutsättningarna på respektive ort, når 
människor där de befinner sig och att de 
kan känna sig trygga med att bolla idéer och 
tankar. Att jobba individuellt eller tillsam-
mans, att våga, växa och skapa, oavsett om 
det leder till företagande eller till arbete, är 
alltid en vinst på många sätt. Är säker på att 
det bubblar av idéer hos många “där ute” 
men det gäller att fånga upp dem och där 
ser vi Maria och Cherin på Innovation Park 

Hagfors/Munkfors Innovation Park
Är du en “sån där” som 
tycker om att filosofera, 
tänka stort, uppfinna eller 
utveckla saker så snart 
andan faller på? Då är 
du varmt välkommen 
till oss på Innovation 
Parks Hagfors/Munkfors-
nod. Eller ja, åtminstone 
digitalt för en avsevärd tid 
framöver om vi tolkar sta-
tistiken rätt. 



Kommunfullmäktige 
Munkfors kommunfullmäktige sammanträder 
digitalt på tisdag 27 april klockan 18.30. 

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

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten, men 
på grund av den rådande situationen med covid-19 ser vi 
gärna att allmänheten endast tar del av kommunfullmäktiges 
sammanträde digitalt. 

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

Pia Falk, ordförande 

Digitalt

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträder måndag 26 april kl.19.00 

i aulan i Älvstranden Bildningscentrum.  
Ärendelista finns på hagfors.se/kommunfullmaktige     Mötet är öppet för allmänheten.   

Med hänvisning till rådande coronapandemi och för att minska 
smittspridningen ber vi er att avstå från att besöka mötet. 

 
Peter Åkerström (OR) 

Kommunfullmäktiges ordförande

ANNONSSTOPP: 
TORSDAGAR 16.00
för alla annonser 

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

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

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

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

MINNESSTUND
På grund av rådande 
omständigheter flyttas 
HANS MALLWITZ 

minnesstund till augusti.
Vidare information om datum 

kommer framåt sommaren.

Familjen Mallwitz

Scanna för att 
komma direkt till 
hemsidan!

Inspelad gudstjänst från 
Forshaga kyrka med Mats 
Johansson Flygg, Helena 
Andersson, Maja Björklin, 
fiol, & Fredrik Hedberg, fiol.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Sön 25/4 kl. 11.00

DIGITAL 
GUDSTJÄNST

  

”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren”
Joh 10:11

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 25/4 från kl 12.00 Gudstjänst från Equmeniaförsamlingen 
i Hagfors.

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 25/4 kl 11.00 Gudstjänst, L-P Hjärpe.
Gudstjänsten sänds digitalt, se länk hemsida.
www.svenskakyrkan.se/eksharad
Samt på Ekshärads Kabel-TV.

Öppettider
Måndag  8-12
Tisdag  8-14 
Onsdag  8-14
Torsdag 8-16
Fredag  8-14

Välkomna till 

Veckobladet/

Textåbild

Syns man inte - 

finns man inte...



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
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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 25/4 kl 11.00 

Gudstjänst 
Jonna Karlsson och Tina Sundbäck

Söndag 2/5 kl 11.00 
 Gudstjänst 

Bo-Göran Boström och Tina Sundbäck 
Öppen kyrka 

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

eller en tyst stund. Präst/predikant finns på plats. 

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

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

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

Måndag 26/4 kl 12.12
Kuddkonsert från Hagfors kyrka

med Eva-Lotta Karlsson Bäcker
------------------

För barn, ungdom, familj
Tisdag 27/4: ”Barnens bästa samling”

Anmäl dig och beställ din pysselpåse med material  
som hör till barnsamlingen på nätet.  

Sms till: 072-746 25 16 - skriv ditt för- och efternamn
Tisdag 20/4 och 4/5: Babyrytmik 

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

skriv ditt för- och efternamn 

”Jag är Vägen 
 utan slut, 

jag är Sanningen 
 som inget kan tysta,

jag är Livet 
 som aldrig dör,

som i kärlek  
ger nytt liv.” 

En keltisk tolkining  
av Johannesevangeliet 14:6

 från den scotska ön Iona

SKÅDESPELARE & STATISTER SÖKES TILL 
KORTFILMSDRAMAT “KRIGSFLYGFÄLT 16”! 
 
Skådespelare och statister sökes till kortfilmsdramat “Krigsflygfält 16”. 
Filmen beskriver arbetet på Krigsflygfält 16 i Värmland under en dag då ett brådskande 
flygspaningsuppdrag ska genomföras. 
 
Vi söker 25 män i åldrarna 20-40år för roller som befäl, mekaniker, piloter, motorcykelordonnans etc. 
Vi söker 2 kvinnor i åldrarna 20-30 år för roller som Lottor. 
 
Kategori av film: Kortfilm, drama, 360-video. 
Kostymprovningsdatum: 25 maj 2021 på Krigsflygfält 16, Brattforsheden. 
Inspelningsdatum: 1 sept 2021 - 3 sept 2021 
Plats: Krigsflygfält 16, Brattforsheden, Värmland. 
Beställare: Krigsflygfält 16 
Ersättning: Betalt 
Sista ansökningsdatum: 18 april 2021 
 
Ansökan sker genom ansökningsformuläret nedan. 
Det ska bland annat innehålla kroppsmått, CV, nytagna foton samt en kort nyfilmad personlig 
presentation som kan filmas med mobiltelefon.  
 
- Vi har tyvärr bara möjlighet att svara på frågor och ta kontakt med de som går vidare i 
castingprocessen. 
 
Använd endast detta web-formulär för att skicka in er ansökan.  
https://tinyurl.com/2s5rcvh 
 
Vänliga hälsningar 
Krigsflygfält 16 
krigsflygfält16.se 
casting.kff16@gmail.com 
 

 

SKÅDESPELARE & STATISTER SÖKES 
TILL KORTFILMSDRAMAT 

“KRIGSFLYGFÄLT 16”!
Skådespelare och statister sökes till kortfilmsdramat “Krigsflygfält 
16”. Filmen beskriver arbetet på Krigsflygfält 16 i Värmland under 
en dag då ett brådskande flygspaningsuppdrag ska genomföras.
Vi söker 25 män i åldrarna 20-40 år för roller som befäl, mekani-
ker, piloter, motorcykelordonnans etc.
Vi söker 2 kvinnor i åldrarna 20-30 år för roller som Lottor.
Kategori av film: Kortfilm, drama, 360-video.
Kostymprovningsdatum: 25 maj 2021 på Krigsflygfält 16, Bratt-
forsheden.
Inspelningsdatum: 1 sept 2021 - 3 sept 2021
Plats: Krigsflygfält 16, Brattforsheden, Värmland.
Beställare: Krigsflygfält 16
Ersättning: Betalt
Sista ansökningsdatum: 25 april 2021
Ansökan sker genom ansökningsformuläret nedan.
Det ska bland annat innehålla kroppsmått, CV, nytagna foton samt 
en kort nyfilmad personlig presentation som kan filmas med mobil-
telefon.
- Vi har tyvärr bara möjlighet att svara på frågor och ta kontakt 
med de som går vidare i castingprocessen.
Använd endast detta web-formulär för att skicka in er ansökan: 
https://tinyurl.com/2s5rcvh
Vänliga hälsningar
Krigsflygfält 16
krigsflygfält16.se
casting.kff16@gmail.com



Forts. från fram 

Hagfors/
Munkfors...

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

som en tillgång, säger Birgitta 
Svensson, turism- och närings-
livschef i Munkfors kommun:

- Syftet och målet i stort 
för det Innovation Park vi tillhör 
och som verkar i hela Värmland 
är “att arbeta för ett mer inno-
vativt, diversifierat och digitalt 
Värmland”. Själva brukar vi, 
Maria och Cherin, hävda att vi 
i Hagfors/Munkfors kommer att 
vilja arbeta med människor som 
är nyfikna på att skapa saker 
tillsammans med andra, lära sig 
nya saker och intresserar sig för 
omvärlden - resten kommer av 
sig självt oavsett om det är ett 
digitalt resultat eller ej. 

Tidigare har vi som sagt arbetat 
i Hagfors kommun med saker 
som några av er kanske känner 
till: “Diamanter & Järnviljor”, 
ett projekt som drogs igång för 
att be er invånare från olika 
branscher och sektorer att tycka 
till om vad en innovationspark 
på landsbygden behöver vara 
(i dagsläget finns innovations-

parker enbart nära universitet 
och akademier i större städer). 
Resultatet blev massor av idé-
er som sedan ställdes ut i den 
Testival som presenterades 
på “Hagforsyran 2019”, samt 
också resulterade i “Snøfølk”, 
en förening och ett nätverk som 
just nu ställer om till det digi-
tala och en ny affärsmodell för 
att matcha förutsättningarna 
som ändrats radikalt det senaste 
året. Ett av dessa initiativ var 
till exempel den andelsodling 
“CoPlant” som vi snabbt drog 
igång tillsammans med Torfolk 
Gård för att erbjuda en hållbar 
mötesplats trots rådande pan-
demi, samt kunskapande om 
odling och matförsörjning över 
generationer. Inom kort kom-
mer vi också att tillkännage 
nästa steg i form av en ny work-
shopserie. 

- Den här workshop-
serien kommer att lyfta saker 
inom ett oerhört viktigt område 
som berör de flesta i någon form 
och som dessutom förenar våra 
kommuner. Vi behöver tänka 
nytt och ta oss ur utmaningar på 
andra sätt än de som tog oss in i 
det - säger Maria Kvarnström & 
Cherin Nilsson.

Ett parallellt projekt till “Dia-
manter & Järnviljor” som vi 
också processledde, i Munkfors, 
var “GRÄV - Gruvindustrin 
ändrar värden”. Här var syftet 
att se vilka osynliga regler som 
finns både i samhället och dess 
industri, för att på så sätt avgöra 
gemensamt vilka man ville ha 
kvar. Vissa av dessa är nämli-
gen antingen hämmande eller 
upplyftande för nytänkande. 

Andra sammanhang där ni kan 
ha stött på oss alldeles nyli-
gen är också i de workshops 
som gått under namnet “Hela 
Hagfors - Dialogprocesser om 
framtiden” som anordnats av 
Hagfors kommuns utvecklings-
enhet under vintern/våren 2020 
och 2021. Under flera månader 
möttes vi i både digitala och 
fysiska dialoger om de fem 
socknarna i Hagfors kommun 
för att prata framtid för respek-
tive plats. Snacka om att hitta 
styrkor i att vara diversifierade 
och olika som bygder & platser. 
Inom kort kommer denna sam-
manställning att delas med all-
mänheten.

- När vi började arbetet 
med våra dialogmöten hade vi 
bilden av att det fanns ett stort 

engagemang och mycket idéer 
ute nära där folk bor och lever. 
Vi var också medvetna om att 
förutsättningarna och kulturen/
historien i våra kommundelar 
ser olika ut. Mycket av detta 
har vi fått bekräftat men också 
mötts av en vilja av att vi ska se 
och använda våra olikheter för 
att tillsammans bli ett mycket 
starkare VI i Hela Hagfors. 
Maria och Cherin på Innova-
tion Park har genom att driva 
denna process på ett spännande 
och nytänkande sätt varit en 
nödvändig del i att vi på rela-
tivt kort tid nått så långt som vi 
gjort, säger Lars Sätterberg, ut-
vecklingchef Hagfors kommun.

Framgent hoppas vi att fler av 
er inte bara vill starta och driva 
fler och mer hållbara företag 
med vår hjälp, som vårt upp-
drag också innehåller i rollen 
som Innovation Park, utan ock-
så att ni vill vara med på träffar 
eller söker upp oss för att utbyta 
idéer och tankar framöver. Vi 
vet att båda våra kommuner har 
så mycket outforskad potential. 
Var gärna med och hjälp oss 
vaska fram den: Det är vi invå-
nare som är guldet!



SUPERSTARKA AVFALLSPÅSAR 
FRYSPÅSAR •  BULLFORMAR MM

FÖR MER 
INFO: 073-502 92 50 eller 070-742 65 40

Vi står på

TORGET HAGFORS
Onsdag 21/4 från kl 09.00

Torget Munkfors
Torsdag 22/4 från kl 09.00

Öppettider: 
mån-fre 12-18 • lör 10-13

070-682 56 10

Mörkblå
KOSTYM 

+ skjorta + slips 
eller fluga

Student-
erbjudande

4.500:- ord 6.195:-

TACK 
för all uppvaktning 
i samband med vårt 

övertagande av butiken!
Anneli

VÅRVISNING
Tors-fre 22-23 april 

9.00-18.00

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

Med massor av fina erbjudanden!

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

Mjönäs Djurklinik
Mjönäs

DjurklinikMjönäs Djurklinik

Åhströms i Råda

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

Vid Rådakorset Rv 62 • Tel. 0563-600 65

3-pack
Glasspinnar

Detta ingår:
Grillisar
Grillkorv
Utvalda korvar
Korvbröd
Grillskivor
Bea-sås
Pot.-sallad
Halloumi
Majskolvar och
Grillkol

Facebook-Bokning 
Boka 20/4-23/4
Hämta tis-ons 27-28/4
VALBORGS-
KASSEN
 299:- ord. 377:-

   

 

141490
  ord. 24.90

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

Rådasjöns
Måleri

Allt inom ut- 
och  invändig 
målning samt

fönster-
renovering
Ring för offert!

Tel. 070-939 36 90 / Henrik

VALBORG & FÖRSTA MAJ!VALBORG & FÖRSTA MAJ!
Kom ihåg att annonsera Kom ihåg att annonsera 

om det 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



Vi gratulerarVi gratulerar

MALTE ENVIK
Ett stort grattis till 
Malte som fyllde 1 år 
den 17 april! Hoppas 
du hade en rolig dag 
med många paket och 
god tårta. Grattiskra-
mar från mamma och 
pappa.

EDVIN BYH
Ett stort grattis till 
Edvin som fyller 11 
år den 21/4. Kramar 
från mormor o mor-
far.

GUSTAV EMILSSON
Stort  grat t is  och 
mängder med kramar 
till världens goaste 
Gustav Emilsson i 
Linköping som fyl-
ler 8 år den 22 april. 
Längtar efter att få 
kramas på riktigt. 
Hoppas du får en bra dag med mängder 
av presenter. Vi som grattar är mormor 
och morfar.

FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ

för min hjälp av tre olika läkare 
på Hagfors Vårdcentral under 
veckorna 14 och 15 och ett spe-
ciellt tack till Konstantinos Ana-
stasiadis som remitterade mig till 
CSK i Karlstad för vidare vård.

Rune Gräsberg

Tummen upp

Hälsning från 
Skogsmyren
Grus grus, tranan, återvänder nu 
till ensliga myrar i de värm-
ländska skogarna. De kommer 
flygande i V-formation och det 
karaktäristiska trumpetande 
ljudet hörs högt upp i skyn från 
de mycket stora fåglarna.
De följer oftast samma flygrutt 
är från år. På sensommaren i 
fjol såg jag ett stiligt par på den 
ensliga skogsmyren tillsammans 
med sin årsunge. Nu har de tre 
kommit på vårbesök.

Vårhälsning
Lenn Olle

Under vecka 15 har Värm-
lands Museum haft Hagfors 
kommun i fokus. Museet har 
bland annat samlat in fakta 
om kommunen, sänt live från 
Kvarnåsen och filmat en digi-
tal kommunvandring. Besöket 
har gett mersmak och kultur- 
och bibliotekschefen ser gärna 
ett utökat framtida samarbete 
med Värmlands Museum.

- Värmlands Museum har på 
ett mycket generöst sätt delat 
med sig av material till oss 
från sitt arkiv och sina sam-
lingar för Hagfors kommun. 
Det är jättekul och stärker och 
synliggör den kulturhistoriska 
kunskap som finns om vår 
kommun. Samtidigt har vi i 
Hagfors kommun under veck-
an fått möjlighet att bidra med 
samtidsdokumentation till 
Värmlands Museum som de 
i sin tur har nytta av, berättar 

Besöket av Värmlands Museum innebär 
framtida samarbete

kultur- och bibliotekschefen 
Tina Bergenbrink.

Hon ser också positivt på ett 
framtida utbyte med Värm-
lands Museum.

- Det hade varit spännande 
att finna någon form av samar-
bete mellan vår skolverksam-
het och museet. Tillsammans 
med Värmlands Museum 
planeras det för möten både 
med kommunledningen och 
ledningsgruppen för skolan. 
Då kan vi tillsammans sam-
tala om idéer och förslag på 
framtida samarbeten, säger 

Fynd av kärnor, avslag och spån. 
Hittade 1993 på Kvarnåsen, Norra 
Råda. Bland fynden återfinns spån av 
sydskandinavisk flinta, mikrospån-
skärna av kambrisk flinta och kvarts. 
Bland fynden syns också avslag av 
hälleflinta. Materialen avspeglar 
människornas kontakter med såväl 
södra Sverige, Västergötland som 
Bergslagen.

Skafthålsyxa. Inkom till Värmlands 
Museum 1893. Hittad i en myr i 
Sälje, Ekshärad. 

kommunens kultur- och bib-
liotekschef Tina Bergenbrink.

Även Värmlands Museum 
är nöjda och hoppas få kom-
ma tillbaka till Hagfors. Att 
få träffa kommuninvånarna 
fysiskt är något man ser fram 
emot.

- Vi hade bland annat pla-
ner på en utställning på plats 
i Hagfors och hoppades kunna 
besöka såväl privatpersoner 
som hembygdsföreningar och 
företagare i kommunen. Pan-
demin gjorde att det inte ge-
nomföras på det sätt som var 
tänkt från början men i fram-
tiden är det förhoppningsvis 
möjligt att följa upp några av 
de trådar vi har ute.

- Det finns en stor poäng 
med att träffas fysiskt och 
komma närmre kommunin-
vånarna med denna typ av 
projekt. Tänk en utställning 
i det levande rummet mitt i 
”centrum” av Hagfors eller 
Ekshärad med möjlighet till 
interaktion. Det hade varit 
riktigt kul och givande, men 
detta känns som ett alternativ 
som blivit väldigt lyckat, trots 
allt säger Christopher Grahn, 
programkoordinator på Värm-
lands Museum.

Under veckan filmas en di-
gital kommunvandring där 
man kan följa arbetet och se 
resultatet via Värmlands Mu-
seums Instagram, @varm-
landsmuseum.Dubbeleggad yxa av porfyr. Inkom 

till Värmlands Museum före 1914. 
Hittad vid östra stranden av Sågt-
järn å Byns utskog, Ekshärad. 

Veckans 
Jobbmeny

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny 

gå in på 
arbetsformedlingen.se

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

AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 

Kvinnojouren 
Duvkullan

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



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

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

UTHYRES
Parhus Ransäter
2 rum & kök 61 m2, 

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

Munkfors Hea
2 rum & kök 55 m2, 

övre plan. 3.877:- + hushållsel
Inga betalningsanmärkningar.

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

BORTSKÄNKES
Björk på rot

i Munkfors
bortskänkes

Gunnar 070-362 72 71

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.

LÄGENHET SÄLJES
Norrings väg 7, Hagfors. 2 rum o kök, 
ca 57 m2. Våning 9. Bästa utsikten i 
Hagfors. Hyra 4.216:- inkl. TV-box. 
Prisidé 30.000:-
Tel. 070-299 65 21
********************************************

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

RÅDA 2000 ÅRSMÖTE
Inställt tills vidare. Styrelsen.
********************************************
UDDEHOLMS GK
Uppstartsmöte H50/D50 torsdag 29 april 
kl 18.00. Plats: Klubbhuset utomhus.
Tel. 070-637 12 20
********************************************
HAGFORS MOTORCYKELKLUBB
håller årsmöte på Tallhult onsdagen den 
12 maj kl 18.00. Styrelsen.

FÖRENINGSNYTT

SÄLJES

KRAKERUDS KRAFTSTATION
Vill gärna komma i kontakt med någon 
som arbetade på Krakeruds Kraftstation 
i Myra när den renoverades ca 1980, 
eller nån som kan berätta lite om dess 
historia. Mvh Kjell Bäckström, Lakene.
Tel. 070-229 95 96
********************************************

ÖVRIGT

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA

KÖPES
MINDRE SKOGSFASTIGHET
sökes runt Ekshärad. Kontakta Mathias.
Tel. 070-286 97 43

LÄGENHET EKSHÄRAD
Centralt på Kyrkheden. Lägenhet 2 rum 
o kök, stor hall 77 m2. Tvättmaskin o 
tumlare. Kabel-TV fiber. 2:a våningen. 
Stor balkong.
Tel. 070-234 96 00 Edgren
********************************************
LÄGENHET EKSHÄRAD
Mindre lägenhet 1 rum o kök, 50 m2. 
Tvättmaskin, tumlare, kabel-TV, fiber. 
Nedre plan.
Tel.  070-234 96 00 Edgren
********************************************
3 RUM & KÖK HAGFORS
Rostbrännarevägen 18 C. Hyra 4.113 
kr, bredband och TV-kanaler ingår. Pris: 
120.000 kr eller bud.
Tel. 076-397 48 00 
********************************************
BOSTADSRÄTT
2 rum o kök, 62 kvm. HSB Hagfors, hyra 
3.454:-. 50.000:- eller högstbjudande.
Tel. 076-811 79 95
********************************************

UTHYRES: JAKTARRENDE I NORRA 
VÄRMLAND fr o m 2021-07-01:
Ordinarie älgjakt samt jakt på björn, varg 
och lodjur enligt Länsstyrelsens beslut. 
Årsavgift: 1.500 kr. Upplysningar och 
svar via 
Tel. 073-043 79 44/08-89 48 85 och 
e-post b.olsson1954@gmail.com



SPORT • SPORT • SPORT • SPORTSPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Affischer 
i alla storlekar

Bla unikt 
format 

33x70 cm
(som gamla 

filmaffischer)

Såklart även
A3
A4
50x70
70x100
... som du 
önskar

Visitkort 
fakturor, 
kvittenser 

Allt som ditt företag 
behöver fixar vi! 

Görsjövägen 2C, HAGFORS 
0563-616 66

info@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen till

TEXTÅBILDTEXTÅBILD
Vi hjälper dig,
 från idé till 

färdig produkt

Innebandy
17-ÅRIG BACK FLYTTAS 
UPP TILL HAGFORS IBS 
A-LAG

Hagfors IBS kan idag meddela att den 

17-årige backen Jesper Jansson flyttas 
upp från klubbens juniorlag till A-laget in-
för den kommande säsongen i division 1.

- Jag blev chockad men såklart väldigt 
glad. Att få vara med i A-truppen är något 
man alltid velat vara, säger Jansson.

Jesper Jansson, som är född 2004 och 
fyllde 17 år för bara två månader sedan, 
kommer ursprungligen från Storfors och 
har Storfors IBF som moderklubb. Efter 
ett stopp i Filipstad IBK flyttade han upp 
till Hagfors för att börja på innebandy-
gymnasiet på orten, och bytte då även 
över till Hagfors IBS. 

- Eftersom jag varit i Hibs under en så 
kort tid så blev jag chockad men såklart 
väldigt glad. Att få vara med i A-truppen 
är något man alltid velat vara, säger 
Jansson.

Under den korta del som årets säsong 
på gick spelade Jansson i Juniorall-
svenskan och HJ17 i Hibs. Men som 
bekant blev säsongen väldigt märklig 
på många sätt, och så även förstås för 
Jesper Jansson. Förutom att seriespelet 
blev avbröts i början av november så 

hann Jansson bli uttagen till Värmlands-
laget som skulle spela distrikts-SM i 
januari, men även det fick ställas in och 
flyttades till oktober istället.

- Väldigt tråkigt att inte fått spela 
innebandy lika mycket som man trott, 
men allt annat med flytt och ny klubb 
har gått jättebra.

Niclas Andersson är ny som tränare 
för Hagfors IBS, men har bra koll på 
sin nye spelare eftersom Andersson är 
instruktör för Jansson på innebandy-
gymnasiet.

- Jesper har varit ett föredöme i spelet 
redan i årskurs ett på gymnasiet. Vi får 
in en vetgirig och alert kille som haft 
en imponerande hög lägstanivå redan 
under sitt första riktiga juniorår. Han tar 
plats och är fysiskt rejäl i närkamper och 
har ett bra skott. Samtidigt behåller han 
ofta lugnet och kan utnyttja sina tekniska 
kvalitéer även när han möter press. 
En superintressant spelare att få upp i 
A-truppen redan nu, säger Andersson.

Jansson kommer tillhöra A-truppen de 
två kommande säsongerna och han blev 
den 17:e spelaren att bli kvar för Hibs 
A-trupp inför den kommande säsongen.

Ishockey
Johannesson förlänger!

Han har gjort hela 94 (39+55) poäng 
på 78 matcher i IFK Munkfors. Nu är 
Jonas Johannesson klar för fortsatt spel 
i IFK-tröjan säsongen 21/22! - Ett enkelt 
val. Finns bara ett lag för mig, säger den 
29-årige forwarden.

Munkfors är igång med lagbygget 
inför kommande säsong har fått en viktig 
pusselbit på plats. Nyckelspelaren Jonas 
Johannesson spelar vidare i klubben.

- Det var ett enkelt val. Finns bara ett 
lag för mig och efter säsongen som aldrig 
blev av i fjol så var det absolut inget att 
tveka på än att skriva på för ett nytt år 
med IFK.

Den 29-årige forwarden bidrar alltid 
med mycket poäng. I IFK-tröjan har det 
alltså blivit totalt 94 (39+55) poäng på 78 
matcher i division 2 samt kvalspel. Sam-
tidigt jobbar han stenhårt över hela isen.

- Jag vill vara en ledande spelare och 

bidra åt båda håll på isen. Lika väl som 
att kunna leverera mål och poäng framåt, 
ska jag se till att täcka en hel del skott i 
egen zon också.

Johannesson tror på en ny framgångs-
rik säsong för IFK.

- Jag tror på goda chanser och att vi 
kommer få ett minst lika slagkraftigt lag 
som vi hade inför förra säsongen. Vi ska 
vara med när det ska avgöras nästa vår.

Totalt i karriären har Jonas Johannes-
son noterats för 213 (89+124) poäng på 
174 division 2-matcher samt 53 (19+34) 
poäng på 137 division 1-matcher. Utöver 
moderklubben Sunne och Munkfors har 
han även representerat Arvika, Ham-
marö och Forshaga.

Augustsson förlänger
Han har öst in poäng på juniornivå, 

imponerat i division 2 och provat på divi-
sion 1. I sin första säsong i IFK Munkfors 
blev det tre poäng på två matcher innan 
coronapandemin satte stopp. Nu är den 
22-årige forwarden Victor Augustsson 
klar för fortsatt spel i IFK-tröjan säsongen 
21/22!

Munkfors lagbygge är igång. Ytterli-
gare en viktig pusselbit är på plats då 
talangfulle forwarden Victor Augustsson 
förlängt sitt kontrakt.

- Valet var väldigt enkelt. Jag stortriv-
des i IFK den korta säsongen som blev. 
Jag vill bidra i både anfall och försvar 
och hänga dit nån balja. Jag tror vi har 
väldigt goda chanser att vara med högt 
upp i tabellen, säger han. 

Victor Augustsson imponerade under 
flera säsonger i moderklubben Vikings 
A-lag och juniorlag. Det gjorde att Grums 
fick upp ögonen för den högerfattade 
forwarden. I en mer defensiv roll note-
rades han för två poäng på 22 division 
1-matcher säsongen 19/20.

Förra säsongen valde Augustsson att 
ta ny sats i division 2 med Munkfors och 
fick en flygande start med två mål och 
en assist på två matcher. Sedan satte 
coronapandemin som bekant stopp för 
fortsatt spel.

Totalt i karriären har Victor Augusts-
son noterats för 2 (1+1) poäng på 22 
division 1-matcher, 62 (27+35) poäng 
på 95 division 2-matcher samt hela 177 
(95+82) poäng på 117 matcher i U16, 
J18 och J20.

Munkfors har hittills förlängt kontrak-
ten med forwardsduon Jonas Johannes-
son och Victor Augustsson.
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Melodikrysset v.16 - 24 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. 16 - 24 april

 

Förändra din framtid.
Hos oss kan du läsa in behörigheter på 
grundskole- och gymnasienivå. Vi finns i 
Sunne, Stöllet och Hagfors.  

Läs mer på klaralv.se

gridmall 2.indd   2gridmall 2.indd   2 2021-04-13   11:34:262021-04-13   11:34:26

Flyg till Arlanda

Avg. Avg. Ank.
Torsby Hagfors Arlanda

måndag-tisdag 
06.05 06.40 07.30

onsdag-fredag
16.30 17.00 17.50

Flyg från Arlanda

Avg. Avg. Ank.
Arlanda Hagfors Torsby

måndag-tisdag
09.15 10.05 10.35

onsdag-fredag
18.15 19.05 19.35

Följ oss i sociala medier:  

Vi reserverar oss för ändrade restriktioner på grund av den pågående pandemin.

Nu kan du flyga till och från 
Hagfors Airport igen!

Boka biljett
Boka din biljett på amapola.nu eller ring Amapolas 
callcenter 0770-790 700. 

Tidtabellen nedan gäller från 26 april till 28 juni.

Smittskyddåtgärder på Hagfors Airport så att du får 
en säker flygresa

Vi följer Europeiska flygsäkerhetsmyndigheten (EASA), 
Transportstyrelsen och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

• Munskydd ska användas inom terminal och ombord
• Handsprit finns utanför entren till vår terminal, inne 

i terminalen samt ombord på flyget
• Plexiglasskydd finns vid incheckningsdisk
• Håll avstånd till andra passagerare och personal



Nu öppnar 

vi vår nya 

golfshop!

Kom och prata nybörjarkurs (grönt kort) med Fredrik!                     0563-605 64

GRAND OPENING 
GOLFSTORE

Lördag-Söndag 24-25/4 kl 10-14

Massor av erbjudanden!                  Nya bollar på rangen!

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 

Både golfshopen och driving rangen har blivit uppfräscha-
de inför den kommande golfsäsongen. Golfklubben kom-
mer från och med i år att driva rangen i egen regi där det 
kommande helg fylls på med nya och fräscha bollar i sam-
band med Grand Opening. Vi har även fått nya hinkar av 
Golfstar AB. 

Om vädrets makter är på vår sida har vi en liten förhopp-
ning om att kunna öppna banan för spel under helgen.

I golfshopen är det nymålade väggar och en ny timrad 
disk från Holebergs timmerhus.

Golfshopen kommer i år att drivas i ett samarbete mellan 
klubben och Golfstore på Karlstad GK. 

Shopen kommer att vara öppen 7 dagar i veckan maj-
september där ni välkomnas av vår receptionist Mikaela 
Sandqvist.

Något vi är glada för är att vår egen Fredrik Gustavs-
son som spelat professionell golf sedan 2010 kommer att 
kombinera sin tävlingssäsong och vara vår pro på klubben. 
Han kommer att ansvara för nybörjarkurser och juniorträ-
ning.

Det kommer även finnas möjlighet att boka privatlektio-
ner eller gruppträningar med Fredrik.

Det händer saker på Uddeholms Golfklubb



Mobil 070-311 93 04

PERSIENNER & VÄVBYTEN
Plissé-, lamell-, rullgardiner

MARKISER

 

Tesnim   Café & Mat
Vårdcentralen Hagfors                    

Hamburgare med bröd 
eller strips inkl. 33 cl läsk
90 g ............................................... 78:-
150 g  ............................................ 88:-
200 g  ............................................ 98:-
Glutenfri, 90 g  ............................. 85:-
Fiskburgare  .................................. 85:-
Vegetarisk burgare  100 g  ............ 78:-

Kyckling  ..................inkl. 33 cl läsk
Kycklingburgare  .......................... 85:-
Kycklingtallrik  ............................. 99:-

Kebab  .......................inkl. 33 cl läsk
Kebabtallrik  ................................. 95:-
Kebabrulle  ................................... 95:-
Kebab i bröd  ................................ 85:-

Falafel  .......................inkl. 33 cl läsk
Falafeltallrik  ................................. 88:-
Falafelrulle  ................................... 88:-
Falafel i bröd  ................................ 88:-

Sallader
Räksallad  ...................................... 75:-
Kycklingsallad .............................. 75:-
Tonfisksallad  ................................ 75:-

Korvmeny
Kokt / Grillad med bröd  .............. 20:-
Kokt / Grillad med strips  ............ 55:-
Kokt / Grillad special med mos  ... 55:-
Tjockkorv med bröd  .................... 35:-
Tjockkorv med strips  .................. 65:-
Tunnbrödsrulle med grillkorv  ..... 65:-

Pommes strips liten  ...................... 25:-
Pommes strips stor  ....................... 35:-

Läsk 33 cl ... 15:-       Läsk 50 cl  ... 20:-

Öppet 08.00-17.00
Även avhämtning 070-289 61 24

Övriga rätter  ..............inkl. 33 cl läsk
Köttbullar m mos  .......................  78:-
Oxpytt ..........................................  78:-
Rödspätta  ....................................  99:-
Lövbit  ..........................................  99:-
Chicken Nuggets med strips  .......  98:-

KOM & ÄT ELLER FIKA HÄR!         ALLA VÄLKOMNA!

7 RESTAURANG INDIANEN

Vi serverar 
frukostbuffé 65:- 
vard. 8.00-10.00

EKSHÄRAD  0563-406 22

LUNCHBUFFÉ:
Mån-fre 90:- 

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

Pensionär 90:- Hämtlåda 69:-

Alternativa 
rätter finns 
varje dag

Fullst. rättigheter

BUFFÉ & 
A LA CARTE  
öppet 11-15
alla dagar

Med res. för ev. ändringar

Ons 21/4 Kallskuret, sallad och potatissallad 

Tors 22/4 Rimmat sidfläsk och rotmos

Fre 23/4 Skomakarlåda

Lör 24/4 Skinkstek serveras med 

 potatisgratäng

Sön 25/4 Kotletter serveras med klyftpotatis 

och kantarellsås

Mån 26/4 Pankopanerad torsk serveras med 

mos och gräddstuvad spenat

Tis 27/4 Stekt rimmat sidfläsk serveras med 

 alt. raggmunk, löksås el. bruna bönor

Ons 28/4 Grillat, sallad och potatissallad
INDIANEN     EKSHÄRAD

Öppet alla dagar 
8-22 VÄLKOMMEN 

TILL

Super-
klipp!!!

Plantjord
40 liter. ICA Garden

5 för 100:-
Rosor, 

Kalanchoe, 
Plättar i luften

4 för 100:-

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

Titta in på vår hemsida
www.veckobladet.se

Där kan du se vad vi bl.a. har att erbjuda,  få
information om hur du annonserar i bladet  och 

du kan läsa några av våra senaste nummer.

Alt: Pannbiff

TORSDAG 22/4  
STÄNGT

pga misstänkt 
coronasmitta

Tel. 0563-257 55

Skolgatan 4, Hagfors • Tel 0563-101 56
hagfors.pappershandel@direkten.se

BOKSLÄPP 
28 april kl 14.00

HAGFORS PAPPERSHANDEL
Välkomna

Ninni finns på plats och 
signerar sin bok. 
Vi planerar att ha 
signeringen utomhus 
utanför butiken.
Viktigt är dock att alla 
tar ansvar och håller 
avstånd.
Du som absolut inte 
kan/vill komma kan 
beställa boken och få 
den signerad.

Sjunde och sista delen i  Hagforsserien av 
Ninni Schulman ”Dagen är kommen”.



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

Tel. 070-366 69 64, 070-537 29 25Tel. 070-366 69 64, 070-537 29 25
Görsjövägen 6, mot HagforsvallenGörsjövägen 6, mot Hagforsvallen

Vi utför:Vi utför:
Träd- och Träd- och 

buskbeskärning buskbeskärning 
gräsklippning gräsklippning 
trädfällning trädfällning 

stubbfräsning stubbfräsning 
samt övrigt inom samt övrigt inom 
trädgårdsarbetenträdgårdsarbeten

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

www.maklarhuset.se/hagfors

Bäckelidsvägen - Hagfors
Utgångspris:  525 000:- 
Denna charmiga och välvårdade villa har 
ett lugnt läge nära naturen och är per-
fekt för både barnfamilj och äldre par 
som också vill ha närhet till affärer, skola 
och sjukvård. Villan inrymmer 3 rum och 
kök samt delvis källarvåning. Med sö-
der- och österläge finns både en altan 
under tak och en öppen altan i vinkel. 
Redskapsbod. Stor trädgårdstomt invid 
Örbäcken.

Gästisvägen - Råda
Utgångspris:  750 000:- 
Välvårdade villa, centralt belägen med närhet till kommunikation, skola och mataf-
fär. 120 kvm boarea, fördelat på 5 rum varav 3-4 sovrum, ett stort och luftigt kök,  
med bl a vedspis med spiskåpa. Helkaklat badrum med golvvärme. Fiber finns 
installerat. Luftvärmepump. Friggebod. Förrådsbyggnad.

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

Blåklintsvägen - Hagfors

Denna 1½ - plans villa inrymmer ett ljust 
kök med arbetsytor och separat matdel. 
Ljust luftigt vardagsrum med utgång till 
husets inglasade altan i västerläge. Wc 
med dusch, två sovrum på övervåningen.
Källaren inrymmer: hall, matkällare, 
tvättstuga, pannrum och garage.

Våren närmar sig 
med stormsteg, 

så funderar du på att 
sälja ditt fritidshus är 
det rätt tidpunkt att 

kontakta oss.

För kunders räkning 
söker vi även andra 
typer av fastigheter.

Hör av dig 
för en fri värdering
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