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Att tänka om och ställa om har blivit vardag

När pandemin slog till 2020 ställdes
många branscher inför stora utmaningar
och speciellt besöksnäringen var en av
de som drabbades allra hårdast. Resor,
event, övernattningar och aktiviteter
ställdes in och den annars så välfyllda
evenemangskalendern för MunkforsRansäter blev i princip helt tom 2020.

Sandra Nilsson, turismsamordnare

Foto: Munkfors kommun

Sandra Nilsson, som arbetar
som turismsamordnare för Visit
Munkfors-Ransäter
-Vi sa redan då att det här vill vi
aldrig uppleva igen. Då trodde

vi nog inte att den här pandemin
skulle breda ut sig ännu mer och
att 2021 skulle bli av liknande
Forts. inne i tidningen

GARAGEPORT
MED MOTOR OCH INSTALLATION FR.
FR. 12.950:g
Vi bjuder på bortforslin
och extra handsändare!
Värde 1.000:-

Karlstad 054-52 53 33
www.fasadinvest.se . info@fasadinvest.se

Räntefri avbetalning
ader
fr. 1120 kr/mån i 12 mån
ad/aviavgift
Uppläggningskostn
rövning.
tillkommer. Kreditp

Gäller standardmått och vit kulör.
Priserna bygger på rot-avdrag.
Framdragning av el ingår ej.

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

Webbgudstjänster

På grund av rådande omständigheter har vi i klarälvsprojektet beslutat att gå
ihop och sända våra gudstjänster via webben.
Gudstjänsterna blir tillgängliga klockan 12.00 och framåt.
2Maj

Munkfors Equmeniakyrka

23Maj Sunnemo Equmeniakyrka

9Maj

Ekshärad Equmeniakyrka

30Maj Hagfors Equmeniakyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Sön 2/5 kl 11.00 Gudstjänst, A Rådström.
Gudstjänsten sänds digitalt, se länk hemsida.
www.svenskakyrkan.se/eksharad
Samt på Ekshärads Kabel-TV.

16Maj Ekshärad Filadelfiakyrka

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka
Välkomna att lyssna!
Du hittar oss genom att gå in på youtube.com och söka ”Klarälvsprojektet”
Projektet består av: Equmeniakyrkorna Ekshärad, Hagfors, Sunnemo och Munkfors. Samt Filadelﬁa
Ekshärad.
Kontakt: klaralvsprojektetvarmland@gmail.com

Jesus sade: ”Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig.”
Joh 14:1
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.
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Sön 2/5 efter kl 12.00 Gudstjänst från Equmeniaförsamlingen
i Munkfors.

Nº6
H

BEG

AGFORS

R AV N I N

FTR
G S BY R Å E

Om jag fick leva om mitt liv så skulle jag börja gå barfota tidigare på våren
och hålla på med det längre in på hösten. Jag skulle dansa oftare. Jag skulle
åka mer karusell. Jag v.17
skulle plocka
fler tusenskönor.
/Nadina Stair
Melodikrysset
- 1 maj

.
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Vår erfarenhet och kunskap
är din trygghet
Varje människa är unik. Låt det synas i ert
sista avsked. Vi på Erikssons Begravningsbyrå
hjälper till i alla steg att utforma en vacker
begravning, precis som ni vill ha den.
Välkommen in så berättar vi mer.
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Melodikrysset v. 17 - 1 maj
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Melodikrysset
v.17 - 1 maj
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Olle Thyr
Kundrådgivare

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

5

6

11

Ellinor Östlund
Kundrådgivare
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Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Namn:.....................................................................................................................................................
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Adress:...................................................................................................................................................
Namn:.....................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................

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

ANNONSSTOPP:
TORSDAGAR 16.00
för alla annonser

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

”

Om föräldrarna
bara säger okej
hela tiden så
bryr dom sig
ju inte.

Hjälp dina barn att säga nej. Köp inte ut
9 av 10 ungdomar tycker att det är bra
alkohol.
att föräldrar inte köper ut alkohol till sina barn.
Hjälp dina barn att säga nej.
Köp inte ut alkohol.

• Körkortsfoto • Inramningar • Klockor
• Batteribyte klockor
• Fotoramar • Fotoartiklar

Sugen på
vårnytt?
15% rabatt

på hela sortimentet
Gäller tisdag-fredag
Välkommen in
Kyrkogatan 2
HAGFORS
0563-101 93

REALTIDSAUKTION
Söndag 2/5
med start
kl 17.00 på nätet
Man kan endast
buda på nätet

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

Munkfors
Ransäter

Anders med personal!

Munkfors Kommun

Öppet:
mån-tors 10-17
lunch 12.30-13.30

0563-409 93 • 070-340 00 22

070-336 33 31 Dalbråtsv. 12

MARKISER

Allt inom VVS

070-580 19 06

Mobil 070-311 93 04

www.bergsangsror.se

PERSIENNER & VÄVBYTEN
Plissé-, lamell-, rullgardiner

Franks Måleri & Bygg

i Uddeholm
Hantverkare med tysk utbildning

Tapetsering, målning,
kakel, klinker

Vi gör allt inom byggnation på bästa sätt.
Tveka inte på att ringa oss för offert.
Självklart jobbar vi med rotavdrag.
Kontakta:

Roger Persson

070-696 59 99

Alla typer av golvläggning
0738-22 42 43
F-skattsedel Rot-avdrag

Kvinnojouren
Duvkullan
Välkomna till oss!

073-807 16 07, 073-807 22 69

Forts. från fram

Att tänka...

slag. Faktum blev ju att alla arrangörer som är beroende av
publiktäta evenemang, framför
allt på Ransäters hembygdsgård
redan i höstas insåg att det inte
skulle bli möjligt att samla det antal publik som krävs för att driva
runt arrangemangen. Spelmansoch dragspelsstämman bestämde
sig tidigt för att satsa på 2022 istället. Även Munkforsrevyn som
normalt sett har premiär för sina
föreställningar till påsk var tidigt
ute med sitt beslut. Skillnaden i
år, är alltså att alla ändå är bättre
förberedda på situationen. Förra
våren blev allt så plötsligt och
chockartat. Många hade ju redan
planerat sina evenemang sedan
hösten 2019. Besöksnäringens
”flaggskepp” i kommunen, Ransäters hembygdsgård har fått
uppleva ett oerhört tufft år, viket
också fått konsekvenser för andra aktörer inom besöksnäringen
i Munkfors-Ransäter. Framför
allt i handeln, restauranger och
speciellt de boendeanläggningar
som förser besökare till de stora
eventen på hembygdsgården med
övernattningsmöjligheter.
Trots allt vill Sandra ändå lyfta
hembygdsföreningen i Ransäter,
som för övrigt firar 100-årsjubileum i år, som ett gott exempel
på hur det går att tänka om och
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ställa om i verksamheten när allt
ser som mörkast ut och göra allt
som går för att finnas kvar efter
pandemin.
-De har verkligen kämpat hårt.
Sökt stöd för olika åtgärder, digital utveckling, utbildning och
samverkan trots begränsade personalresurser. Hittat nya idéer
och möjligheter som givetvis
inte fullt ut kan ersätta all ekonomisk förlust men de har utnyttjat
många av de möjligheter som
stått till buds i olika åtgärdsprogram från olika organisationer.
Möjligheter som aldrig funnits tidigare att ta del av och som är en
smart investering även för framtiden efter covid-19. Från Visit
Munkfors- Ransäters hoppas vi
att fler inom besöksnäringen tar
rygg på hembygdsgården och
ser fördelarna med de erbjudanden som finns nu. De kommer
inte finnas sedan, så det gäller
att fånga möjligheterna nu.. Det
är bra att del av den hjälp man
kan få som bygger på individuella behov och förutsättningar för
just sitt företag eller den förening
man är engagerad i.
Det finns så många olika sätt att
tänka om och ställa om på idag.
Idéer, hjälp och kunskap står
”serverade” och väntar, som kan
ge en mer hållbarhet och mer attraktivitet i verksamhet.
Personligen tycker jag att det
vore väldigt synd om den här
chansen till att utvecklas inte

nyttjas. Att samverka, gå ifrån
gamla invanda mönster, se utanför boxen är det som gäller för att
vara med ”på tåget”, så det gäller
att rusta nu för framtiden.
Sedan har vi en entreprenör
som med sitt företag lyckats göra
sitt bästa år någonsin och det är
Helen Berg som driver Kalvbergsåsens Islandshästar.
Det visar också att utomhusaktiviteter och naturupplevelser har
blivit något man kunnat ägna sig
åt på ett säkrare sätt i en rådande
pandemi.
Naturturismen ser ut att bli
populär även denna sommar
och semestersäsong vi står inför.
Klarälvsbanan, vandringsleder
och fiske har ytterligare ökat i
intresse. Munkfors har även inlett ett speciellt samarbete med
Sunne, Torsby och Hagfors inför
sommaren som vi arbetar med
just nu och kommer presenteras
inom kort.
Sedan jobbar vi på ytterligare
några nya spännande aktiviteter
och former för samverkan. De
kan jag inte avslöja just nu, innan
allt är helt klart. Tänka om och
ställa om är helt enkelt vardagen
numera, avslutar Sandra Nilsson.

Vill du ha bra
utskrifter?

Vi har pappret!
Kopierings
papper 80 g
Utmärkt till kopiatorer, dataskrivare och faxar (för ark)
A4 hålat/ohålat A3 ohålat
Kopieringspapper 500 ark
(minsta förpackning 500 st) Pris:

50:inkl. moms

Vid köp av kartong
med 2.500 ark

235:-

Pris:
Pris: 47:- per förp. inkl. moms

TEXTÅBILD

Välkommen till Görsjövägen 2C

Tel. 0563-618 99

Mikael Davidssons
Minnesfond
Ett stipendium ska delas ut till en
spelare från Hagfors Innebandysällskap.

Vill ni vara med och stödja denna
fond? Penninggåvor eller kondoleanser sätts in på Handelsbankens bankgiro: 701-3501. Ange
till vem, plats och datum samt
avsändare på kondoleansen.
Fam. Davidsson
HIBS
Handelsbanken

FYND & FÖRENINGSNYTT
Text och betalning oss tillhanda SENAST TORSDAG kl 16.00

Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning eller service, ej heller försäljning av djur!

INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!): Namn:
(Max 8 rader inkl. rubrik och telefonnummer)

Föreningsnytt

RUBRIK: ....................................................................................................................

Säljes

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

Köpes

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

Övrigt
Uthyres/Önskas hyra
Annonskostnad 60:-/st

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

Införd vecka

Bifogar

kr

kontant
via Swish 1230489690
via Plusgiro 457018-0

TEL.NR: .....................................................................................................................

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:

Tel:

Behöver du
PRESENTATIONSMATERIAL

såsom trottoarpratarställ, roll up, beachflagga,
led-ljustavlor, plåtskyltar m.m., m.m.?

Vänd Dig till oss!
Alla ställ finns
även i storlek
70x100 cm.
Ring för pris!

Wind sign 50x70 cm 1890:-

Delux sign
50x70 cm

Roll up standard

1295:-

Vi har även
Beachflaggor
samt Skyltar
i olika material.
Ring för info

2290:-

Easy sign
50x70 cm

1740:-

OBS! Moms tillkommer.

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, Hagfors • Tel. 0563-618 99
info@veckobladet.se • www.veckobladet.se

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% 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 :-)

j
”Sköna Ma
...”
välkommen
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072-23 24 138
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SETAB
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B SPÅNGBERG
Entreprenad & Transport AB
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Kalle 070-327 65 25
Björn 070-662 72 20
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0563-109 55

0563-615 89

TEXTÅBILD
0563-616 66

11

3
Peter 070-461 78 88
Jon 070-461 78 92

0563-126 00

0563-141 60

4

Sundell AB

6

5

NÄRA
DIG!

0563-54 02 40

Vill du att ditt företag också ska synas här en gång i månaden? Ring 0563-616 66 för info

Städ & Fönsterputs
Ett rent nöje!

ÖPPETTIDER VALBORG 2021

Hemstäd - Företagsstäd - Flyttstäd
Fönsterputs - Hushållsnära tjänster
Byggstäd - Sanering

HAGFORS STADSHUS

Vi köper även hela bohag & dödsbon
inkl. städning som komplett lösning
Med 100-tals nöjda kunder, satsar vi nu på att utöka vår
kundkrets med fler. Garanterat nöjda kunder!

Trevlig valborg önskar Hagfors kommun!

Välkommen att boka på: 076-100

info@solrosen-stad.se

77 11

www.solrosen-stad.se

KOMMUNVÄXEL / TURISTINFORMATION

Valborgsmässsoafton 30 /4 kl. 800 -1200
0563-185 00

hagfors.se

visithagfors.se

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Ishockey

Välmeriterade Edman förlänger

Han har gjort tre säsonger i allsvenskan med Troja-Ljungby, tre säsonger i
den danska högstaligan, spelat i juniorlandslaget och provat på SHL-spel med
både Färjestad och HV71. Nu är den
30-årige backen Niclas Edman klar för
en fortsättning i IFK Munkfors!
Efter många år på högre nivå valde
Niclas Edman spel i Hockeytvåan med
Munkfors säsongen 20/21. Backen
hann dock bara med en match, där han
noterades för ett mål och två assist,
innan säsongen avbröts på grund av
coronapandemin. Nu är Edman klar för
fortsatt spel i IFK-tröjan säsongen 21/22.
- Jag väljer att spela vidare i Munkfors
då jag trivs väldigt bra i laget och upplägget passar min livssituation bra. Sedan
kommer vi få ihop ett liknande lag som
förra säsongen och då vet jag att vi är
ett lag som har god chans att kunna gå
upp till Hockeyettan.
Den 30-årige backen, som är 191
cm lång och 95 kilo tung enligt eliteprospects.com, vet vad han själv vill
bidra med och tror på en framgångsrik
för laget.
- Jag kommer bidra med min rutin
och försöka hjälpa de yngre i laget att
utvecklas. Lagets chanser ser goda ut
och vi verkar få ihop ett gôtt gäng. Det
kommer bli en tuff serie då Grums ska
satsa och ta sig upp igen. Kommer bli
extra kul med ett till derby och jag ser
fram emot att förhoppningsvis spela inför
publik denna säsong.

Niclas Edman har Kil som moderklubb, men tillbringade junioråren i
Färjestad där han också noterades för
två SHL-matcher säsongen 10/11. Med
J18-laget vann han SM-guld 06/07 och
SM-silver 07/08. Han spelade J18-VM
08/09 och noterades för totalt 14 J18landskamper.
På seniornivå gick karriären sedan
vidare med två division 1-säsonger i
Skåre och tre allsvenska säsonger i
Troja-Ljungby. Under sin andra säsong
i Troja-Ljungby, 12/13, lånades han in till
HV71 och noterades för en SHL-match.
Därefter väntade två fina säsonger i
danska högstaligan med Unibet Stars
och Fredrikshavn innan den tredje, med
Sönderjyske, förstördes av en skada.
2017 till 2020 tillbringades i division
1-laget Forshaga. Den sista säsongen
där, 19/20, blev det 22 (9+13) poäng på
32 matcher.
Totalt i karriären har Niclas Edman
noterats för 12 (3+9) poäng på 143
allsvenska matcher, 48 (13+35) poäng
på 65 matcher i danska högstaligan, 71
(25+46) poäng på 137 division 1-matcher
samt tre SHL-matcher.
Munkfors lagbygge har fått en bra
start med tre viktiga pusselbitar på plats.
Förra veckan förlängdes kontrakten med
forwardsduon Jonas Johannesson och
Victor Augustsson.

Målvakten Westerlund förlänger

Jonas Westerlund har varit seriens
bästa burväktare sedan han kom till IFK
Munkfors säsongen 19/20. Nu är den
division 1-meriterade målvaktsgiganten
klar för fortsatt spel i IFK-tröjan! - Jag vill

bidra med rutin och ett målvaktspel som
ger laget chansen att vinna varje match,
säger 28-åringen.
Jonas Westerlund kom till Munkfors
säsongen 19/20 efter att ha tillbringat
hela seniorkarriären i division 1 med
Mariestad och moderklubben Forshaga.
Han imponerade stort under sin första
säsong och var seriens bäste målvakt
med en räddningsprocent på 91,6 på 19
spelade matcher. I kvalserien landade
han på fantastiska 97,2 på två spelade
matcher innan den avbröts på grund
av corona.
Förra säsongen blev det bara en
match, med en räddningsprocent på
90,5, innan pandemin gjorde att hela
säsongen ställdes in.
Nu är Jonas Westerlund alltså klar för
fortsatt spel i Munkfors säsongen 21/22!
- Jag trivs fantastiskt bra i laget och
kände att det inte var något att tveka på
när frågan kom. Och efter att förra säsongen blev som den blev känner jag att
vi inte fick chansen att visa vilket bra lag
vi faktiskt var, säger han och fortsätter:
- Jag vill bidra med rutin och ett målvaktspel som ger laget chansen att vinna
varje match. Jag tror vi har stora chanser att återigen vara med i toppen och
utmana om en plats i Hockeyettan fram
i vår. Tror vi kommer få ihop ett minst
lika bra lag om inte ännu bättre än ifjol!
Jonas Westerlund lämnade moderklubben Forshaga för hockeygymnasiet
i Mariestad där han blev kvar i fem
säsonger. Därefter återvände han till
Forshaga säsongen 13/14 och gjorde
sex säsonger där. Totalt har han noterats
för 147 division 1-matcher.
Munkfors har tidigare förlängt kontrakten med backen Niclas Edman och
forwardsduon Jonas Johannesson och
Victor Augustsson.

tröjan. - Ett självklart val, säger ”Vicka”.
Munkfors fortsätter med lagbygget
inför säsongen 21/22. Viktor ChraginHansson är den femte spelaren som på
kort tid förlängt sitt kontrakt med klubben.
- IFK var ett självklart val för mig. Jag
ska väl försöka bidra med någon kasse
och stabilt spel i båda zonerna. Sedan
har jag alltid som mål att göra ”Davva”
Henriksson glad med en historia eller två,
så hoppas han också kritar på för denna
säsong, säger ”Vicka” och fortsätter:
- Lagbygget ser redan lovande ut och
jag tror vi kommer vara med i toppen av
serien även denna säsong.
Den 25-årige centern/forwarden slog
personligt poängrekord när han gjorde
imponerande 32 (15+17) poäng på 32
matcher säsongen 19/20. Att jämföra
med 14 (10+4) poäng på 30 matcher
säsongen innan.
Förra säsongen blev det två assist på
två matcher innan coronapandemin satte
stopp för resten av säsongen.
Totalt i karriären har Viktor ChraginHansson noterats för 78 (29+49) poäng
på 190 division 2-matcher samt 102
(41+61) poäng på 93 division 3-matcher.
Munkfors har sedan tidigare förlängt
kontrakten med målvakten Jonas Westerlund, backen Niclas Edman samt
forwardsduon Jonas Johannesson och
Victor Augustsson.

Kimmy Skogland förlänger

Kimmy Skogland har spelat 300
matcher och producerat 209 poäng i
Hockeyettan. Förra säsongen gjorde
centern sex poäng på två matcher i IFK
Munkfors innan säsongen ställdes in.
Nu är 29-åringen klar för en fortsättning
i IFK-tröjan!

Chragin-Hansson förlänger

Viktor Chragin-Hansson smällde in 32
poäng på 32 matcher säsongen 19/20
och mer än dubblerade sitt poängrekord
i Hockeytvåan. Nu är den 25-årige egna
produkten klar för en fortsättning i IFK-
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Text och betalning oss tillhanda SENAST TORSDAG kl 16.00
INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!): Namn:
Annonstext:

Tummen upp

60:-

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

Vi gratulerar

100:-

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

Födda med ram max 31 mm 200:-

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

Tack med ram max 31 mm

200:-

.............................................................................................................
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Införd vecka
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kontant
via Swish 1230489690
via Plusgiro 457018-0



Kryssa valfri rubrik:

Tel:

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.

Välmeriterade Kimmy Skogland kom
till Munkfors från Forshaga inför förra
säsongen. Nyförvärvet hann bara spela
två matcher innan säsongen ställdes in,
men imponerade stort med två mål och
fyra assist. Han lånades också in till Forshaga och gjorde ett mål på tre matcher.
Nu är Skogland klar för fortsatt spel i
IFK säsongen 21/22!
- Det blev ju inget roligt slut förra säsongen med covid och allt. Därför vill jag
köra en ordentlig säsong med Munkfors.
Jag tror vi har bra chanser i år, vi verkar
få ihop ett riktigt bra gäng. Själv vill jag
bidra med rutin och offensiv styrka, säger
han och fortsätter:
- Ska bli väldigt roligt när säsongen
drar igång! Förhoppningsvis kanske vi
får lite ös på läktaren också.
Kimmy Skogland har Nor som moderklubb. På juniornivå representerade
han Färjestad och noterades för totalt 79
(31+48) poäng på 83 matcher i J18 och
J20. Han fick även chansen i juniorlandslaget (U17 och U18) och noterades för
4 (1+3) poäng på 9 landskamper samt
representerade Värmland i TV-pucken.
På seniornivå har Skogland spelat
för Forshaga, Skåre och Mjölby i Hockeyettan. Totalt har han noterats för 209
(53+156) poäng och 514 (!) utvisningsminuter på 300 matcher.
Munkfors har tidigare förlängt med
målvakten Jonas Westerlund samt
utespelarna Niclas Edman, Jonas Johannesson, Victor Augustsson och Viktor
Chragin-Hansson.

Innebandy

Två års skadehelvete över
för Marcus Hedlund - redo
för comeback i Hagfors IBS

Efter att ha missat de två senaste säsongerna på grund av en knäskada är nu
Marcus Hedlund, 26, redo för comeback
på innebandyplan och den kommer ske i
Hagfors IBS färger, klubben där han gjort
näst flest mål genom tiderna.
- Har aldrig varit så motiverad inför
en säsong förut, säger Marcus Hedlund.
Det var den 23 mars 2019 som olyckan var framme för Marcus Hedlund. I en
kvalmatch till Allsvenskan mot IBK Lockerud Mariestad skadade han sitt knä så
illa att både matchen och säsongen var
över. Efter en sommar av rehab siktade
han på comeback till seriepremiären för
säsongen 2019/20, men då inträffade en
ny skada under en träning. Det konstate-

rades då att ena korsbandet var och att
operation krävdes. Operationen genomfördes i januari 2020 och tanken var att
en comeback skulle ske ett år senare.
Men pandemi kom i vägen, säsongen
avbröts och comeback sköts upp. Men
nu är med fullt fokus på framtiden som
gäller för Hedlund och har svårt att sätta
ord på hur mycket han längtar efter att få
spela innebandy.
- Nej jag tror faktiskt det är omöjligt
att beskriva med ord. Har aldrig varit
så motiverad inför en säsong förut. Ser
fram emot allt! Träningsmatcher som
inte betyder något, långa borta matcher
i en svettig buss, sen avslagen match i
Göteborg utan musik på uppvärmning,
verkligen allt!
Efter ett så långt uppehåll kanske
man tro att det finns farhågor och tveksamheter hur det ska bli att spela igen
och om hur det knät ska klara av den
belastningen. Men Hedlund känner sig
trygg inför den kommande säsongen.
- Min fysiska status i dagsläget är
bra, det har varit mycket rehab med
mycket fokus på styrka. Det har gjort att
jag blivit mycket starkare i kroppen än
jag någonsin varit och inga känningar i
knät alls. Har en del att jobba på när det
gäller konditionen dock. Men det klart att
det alltid finns funderingar kring hur knät
kommer klara belastningen. Samtidigt
skulle jag aldrig skriva på om jag var det
minsta tveksam till att det skulle funka.
Under tiden Hedlund varit skadad
har Hibs både på och utanför planen
höjd ambitionsnivån och till både årets
inställda säsong och den kommande
har siktet från klubb och spelare allt mer
sats mot ett avancemang till Allsvenskan.
På frågan om vad som krävs för att Hibs
ska kunna ta det steget svarar Hedlund
följande.
- Vi har alla egenskaper för att gå upp.
Stöd från föreningen, bred men samtidigt
spetsig spelartrupp och rutinerad tränare
med en tydlig spelidé. Det är bara att
inse som grupp att det är möjligt. Bra
försäsong, fokus på varje pass och att
hela gruppen drar åt samma håll är det
helt klart ett realistiskt mål.
Från föreningens sida är det med
glädje som man välkomnar tillbaka
Marcus Hedlund till laguppställningen.
- Det känns först och främst riktigt
roligt att kunna konstatera att Marcus är
redo att börja spela innebandy igen. Han
har verkligen jobbat målmedvetet med
sin rehab sedan skadan och nu få se han
börja spela innebandy ska bli fantastiskt.
Marcus betydelse för oss innan skadan
kan inte underskattas, både det att han
gjort näst flest mål i klubben genom
tiderna, men också han mångsidighet.
Han bidrar i alla spelformer, är minst
lika bra utan som med boll, kan spela i
en förstafemma som ska producera och
göra ett lika bra jobb i en femma som ska
stänga ner motståndarnas bästa spelare.
Med andra ord han kommer bli viktig
för oss i vår satsning den kommande
säsongen, säger Fredrik Eriksson i Hibs
sportgrupp.
Kontraktet är skrivet på en säsong och
påskriften från Marcus Hedlund innebär
att totalt 18 spelare är klara för Hibs
A-trupp till den kommande säsongen.
Angående att Hedlund gjort näst flest mål
genom tiderna i Hagfors IBS så är hans
notering på 126 mål bara ett mål färre än
rekordinnehavarens Albin Englöws 127.

Sommarskidåkning
Svalka av dig med en kul
och annorlunda aktivitet i
sommar!
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Flagga
för din
förening/
företag
Prisex:

Beachflag
small 290 cm
Exkl. fot

1.160:/st

Finns även som rak modell
Vid köp av 5 st likadana
beachflag small 590:-/st
Priserna är exkl. moms
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TEXTÅBILD

AA-MÖTEN
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00
Öppet möte första
tisdagen i månaden.

Ditt budskap

SPORT • SPORT

info@veckobladet.se

LP-KONTAKTEN

Hagfors Blinkenbergskyrkan
Måndagar o onsdagar 10-12
070-396 87 44 (lokal)
070-645 65 20 (Kristina)
www.lp-verksamheten.se

Valborg – att grilla på Valborgsmässoafton hör till
om det så snöar på tvären

Kycklingspett – kryddgoda spett med paprika

Halloumispett med chili och mynta

Ingredienser
4 kycklingfiléer
1 röd paprika
1 gul paprika

Ingredienser
2 halloumi, ostar
1 röd chili, stora
1 kruka mynta
salt och peppar
olivolja

Marinad
1 msk neutral olja
1 msk sojasås
1 tsk balsamvinäger
1 vitlöksklyfta
1 msk pressad citronsaft
1 tsk honung, flytande
0.5 tsk salt
1 krm svartpeppar

Gör så här
Skär halloumin i bitar och trä upp på spett.
Hacka chili och mynta.
Gnid in osten i olivolja och kryddor.
Grilla hastigt så att halloumin får fin färg.
Servera genast!

Du behöver också
8 grillspett
Gör så här
Sätt ugnen på 225 grader eller tänd grillen.
Lägg spetten i blöt.
Skär kycklingen och paprikan i mindre bitar.
Marinad: Pressa citronen och blanda med olja, soja, honung och vinäger. Riv ner vitlöken och salta och peppra.
Lägg kycklingbitarna i en plastpåse och häll på marinaden. Krama
runt marinaden så den täcker all kyckling. Marinera i minst 2 timmar
eller över natten i kylskåp.
Trä spetten med kyckling och paprika.
Stek spetten i grillpanna eller på kolgrill tills kycklingen är genomstekta, cirka 10 minuter.

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

FYND & FÖRENINGSNYTT
60:-/annons
OBS! Mottages EJ per telefon!
Betalas kontant el. via swish.

Fyll i kupongen på annan plats i tidningen. Skall vara oss tillhanda senast torsdag kl 16.00.

FÖRENINGSNYTT
DHR BROSTUGAN HAGFORS
Nya öppettider fr.o.m. 6/4 mån-tors 8-15,
ingen lunchstängning, fre 8-11.45. Ring
gärna för kondoleans.
Tel. 0563-616 75

SÄLJES
Uthyres
Vi har lediga lägenheter på

SKOGVAKTAREN
TRYGGHETSBOENDET
1 rum och kök samt 2 rum
och kök. Ring 0563-189 81
Läs mer på hagforshem.se

OBS! Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa
samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning
eller service, ej heller försäljning av djur!

LÄGENHET RIKSBYGGEN
3 rum och kök på Rostbrännarevägen
18C. Hyra 4.113:- Bredband och kanaler
ingår. Pris 100.000:Tel. 076-297 48 00
********************************************

HÖRNLÄGENHET PÅ STORGATAN
3 r.o.k. på 1:a vån. m balkong i söderläge. Hyra 4.800 kr/mån. Vatten/ värme
igår. Badrummet är totalren. o fönstren
bytta. Fin tvättstuga i huset, förråd på
vind o i källare. Lägenh m bra läge o
potential. Prisidé 50.000 kr eller bud.
Tel. 070-220 75 16
********************************************
SOFFBORD MAHOGNY 250:TV-bord, svart m glasdörr 350:-. Matbord
(mahogny) + 2 iläggskivor + 6 stolar 850:Tel. 073-558 92 69
********************************************

VÄRMEPUMP
Sanyo, säljes för 1.500:- mot demontering. Tjock bäddmadrass, ca 7 cm,
(100x200), förr 1.900:- NU 900:Tel. 073-558 92 69

ÖVRIGT
ÄNKA 75 ÅR
med polsk bakgrund vill träffa en trevlig,
ensam man över 70 år för att tillbringa tid
tillsammans och stödja varandra.
Tel. 070-002 40 22 Erika
********************************************

www.veckobladet.se
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RESTAURANG INDIANEN

EKSHÄRAD 0563-406 22
och potatissallad
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Mån-fre 90:-

Pensionär 80:- Hämtlåda 69:-

VISITKORT
SKYLTAR

Alternativa
rätter finns
varje dag

Vi serverar
frukostbuffé 65:vard. 8.00-10.00

47x108

FOLDRAR
KUVERT

Vi gratulerar
MOA BERG

se

Välkommen in och se
vad vi kan erbjuda!

h se
a!

TEXTÅBILD

LD

tryck@veckobladet.se

Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66
www.veckobladet.se

VÄLKOMNA TILL FISKET I MALUNG

Pensionär 90:- Hämtlåda 69:-

www.mjonasdjurklinik.se

47x115

JÄNGTJÄRN. Fiskekort kan köpas hos Sundell AB, Frendo i Hagfors,
ifiske.se, swish 123 335 1798, men också hos ordinarie kortförsäljare
i Tyngsjö och Malung. Alla finns listade på vår hemsida,
malungs-fiske.se. På vår facebooksida, Fiske i Malungs fvof, kan ni
följa utsättningar och andra händelser inom området.
Nya fisketillsynsmän har utbildats och kontrollen blir tätare och de
kan dessutom bötfälla direkt på plats, vilket kostar 1 000 kr.
Inget familjekort på Jängtjärn och Mörttjärn men barn upp till 12 år
fiskar gratis på föräldrars kort och kvot.
Priset är 120:-/dag och person. Max 3 fiskar.

Lör-Sön 100:-

JOURÖPPET • Tel 0563-72 333

ORS

00

LUNCHBUFFÉ:

Mjönäs
MjönäsMjönäs
Djurklinik
Djurklinik
Djurklinik

LD

se

Fullst. rättigheter

Med res. för ev. ändringar

h se
a!

ORS

BUFFÉ &
A LA CARTE
öppet 11-15
alla dagar

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT FISKEÅR INOM MALUNGS FVOF

Torsdag den 29 april
fyller vår älskade
Moa 6 år! Hoppas
du får presenterna
du önskat dej och en
stor, god tårta. Grattiskramar i massor
från mamma, pappa
och storebror Oliver.
Välkommen
inmormor,
och semorHurra,
hurra, hurra från
far, mostrar
och
alla
kusiner!
vad vi kan erbjuda!

TEXTÅBILD

STINA CARMESTEN

Vi vill gratulera vår
solstråle
Stina CarGörsjövägen
2C, HAGFORS
mesten som0563-616
fyller 8 66
år den tryck@veckobladet.se
2 maj. Hipp
hipp hurra! Grattiswww.veckobladet.se
kramar
från mormor,
morfar, moster, Alex
& Niilo.

HAGFORS MUSIKKÅR

Ifjol fick den tradition som varit i bygden sedan 1913
brytas p.g.a. pandemin.
Dessvärre pågår pandemin ännu, så vi har beslutat
att ställa in våra spelningar på första maj även i år.
Men vi säger VÄLKOMMEN SKÖNA MAJ
till alla Hagforsbor och vi kommer igen!

FLYTTLOPPIS
Lördag 1 maj 11-16

Byn/Ekshärad
Björkbacken
Skyltat från korset Byn
073-838 91 06 Ingela Karlsson

LOPPIS

ÅRSMÖTE

Lördag 15 maj kl 10.00
Se hemsida för mer information.
Bindande anmälan krävs till
kansli@vikinghc.se senast 10
maj innehållande namn, personnummer och mailadress.
Välkomna!

(Munkfors) Höje

1 maj kl 10-15
Välkomna!

Apelsinträdet
Klockor ringer från en ö i
Mälaren.
Det glittrar i lilla Deglund.
Hon dansar på en nattklubb.
Till min gitarr,
till min gitarr.
Per Berglund, Bergsäng

OK Grane

NATURPASSET
är ute fr.o.m. 1 maj
Cykel på Klarälvbanan
Naturpass på Mjönäs

Rikard
070-693 77 19
Jan
070-693 77 18

www.rj-maleri.se
info@rj-maleri.se
Gilla oss på

SÄLJES
KLUVEN VED

Beställ nu, levereras
efter överensk.
Ove 070-203 24 62

ANNONSSTOPP TORSDAGAR KL 16.00 • 0563-616 66 • info@veckobladet.se

AKTUELLA

ERBJUDANDEN

27/4–2/5
HAGFORS

Perfek t för grilln ing
till Valborgshelgen!

HEJA
VÄRMLAND!

120k

/kasse

FLÄSKFILÉ

MAX 3 ST/HUSHÅLL

59)=
/kg

GRILLKASSE
FRÅN HEMGÅRDEN
Innehåller: Cheddar & Baconkorv,
Chili & Vitlökskorv, Chorizo,
Grillkorv, Grillisar. 1420 g.
Jfr-pris 84:50/kg.

FÄRSK FLÄSKFILÉ

Nederländerna/John’s Selection.
Noga utvald import, märkt med Animal Welfare. Ca 500 g.

1 KG

6-PACK

59)=
/st
KYCKLINGFILÉ

MEDLEMSPRIS

Sverige/Coop. Fryst. 1 kg.

20k/st
KORVBRÖD BRIOCHE 6-PACK

Coop. 270 g. Jfr-pris 74:07/kg.

HEJA
VÄRMLAND!

25k/st
GRILLSALLAD/POTATISSALLAD

20k/st
FÄRSKA BLÅBÄR/HALLON I ASK

Nästgårds. 400 g. Jfr-pris 62:50/kg.

Spanien/Portugal/Marocko. Klass 1. 125 g. Jfr-pris 160:-/kg

Ve
bröd:

s

20k/st
RÄKSALLAD

X-tra. 350 g. Jfr-pris 57:14/kg.

FRANSKBRÖD VALLMO

Bonjour. 480 g. Jfr-pris 20:83/kg.

10k/st

