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Onsdag 5 maj 2021

Sommaridrottsskola
Sommaren 2020 genomfördes för första gången en
Sommaridrottsskola där alla elever i årskurs 4-6 inbjöds att
delta. Genom ett samarbete mellan Svenska kyrkan Hagfors
pastorat, RF-SISU Värmland, Fritidsbanken, Hagfors kommun
och framförallt ett antal lokala föreningar fick man möjlighet
till en rolig och lärorik upplevelse. Deltagarna erbjöds en vecka
av aktiviteter där man med hjälp av lokala idrottsföreningar och
feriearbetare fick möjlighet att prova på olika idrotter. Ingen
förkunskap behövdes och det kostade inget att delta. Intresset
var stort och alla platser var fyllda, på grund av Covid-19 läget
begränsades antalet platser till 35 istället för 50 som var tanken
från början.
Då fjolåret blev lyckat kom man ganska tidigt fram till att man
vill försöka erbjuda Sommaridrottsskola även under sommaren
2021. Upplägget blir mer eller mindre som föregående år och
barnen kommer att få prova på Discgolf, Scouting, Golf, Pingis,
Bangolf, Innebandy, Fotboll, Friidrott, Speedway och andra
Forts. inne i tidningen

Nu drar
sommarennsg
projekt igå

Extra ÖPPET 13 maj e Fina
rbjudand
9.00-14.00
en

20% på allt i butiken
(10% på maskiner)

(Gäller ej presentkort, kampanjer,
redan nedsatta priser)

10% på

Tryckimpregnerat

UTLOTTNING
av skruvdragare
till alla som
handlar över
1000 kr!

UTLOTTN

av lekställn ING
in
barnen från g till
JABO.
En lott kosta
r
eller valfri su 20 kr
mma där
allt går till
Barncancerf
onden!

Det bjuds på korv med
bröd under dagen!

Hoppas vi ses
och kom ihåg att hålla avstånd!

Snickarvägen 1
EKSHÄRAD
010-471 97 00

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

EKSHÄRADS
BEGRAVNINGSBYRÅ
JOUR DYGNET RUNT!

0563-400 66
Klarälvsvägen 19

Vår älskade

Stina Englund
* 12 augusti 1926
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Munkfors 24 april 2021
Jim och Elisabet
Ulf och Elisabeth
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Eva, Siv
Agne med familj
Övrig släkt och vänner
Frid susar träden
kring hemmet Du älskat
Farväl bugar blommorna
Du vårdat så ömt
Tack kvittrar fågeln,
som var morgon Dig hälsat
Tyst viskar vinden farväl.
Begravningsgudstjänsten äger
rum fredagen den 28 maj kl. 11:00
i kretsen av de närmaste.
Munkfors kyrka står öppen för de
som önskar ta ett sista farväl från
kl. 12:00-12:30.

DAN
ISAKSSON

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Sön 9/5 kl 11.00 Gudstjänst, L-P Hjärpe.
Gudstjänsten sänds digitalt, se länk hemsida.
www.svenskakyrkan.se/eksharad
Samt på Ekshärads Kabel-TV.

Omsorgsfull hjälp vid
dödsfall.
Även behjälplig med
begravning i Hagfors
med omnejd.

www.ekshäradsbegravningsbyrå.com

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRAD
FÖRSAMLING
KYRKOFULLMÄKTIGE
sammanträde den 11/5

...vad ni ber Fadern om i mitt namn det ska han ge er.
Joh 16:23

Flyttas till den 15/6
kl 18.00

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.

Vi sammanträder i kyrkan
Ärenden enligt utsänd och
anslagen kallelse.

För Ekshärads kyrkofullmäktige
ordf. Gunnel Werme

Sön 9/5 efter kl 12.00 Gudstjänst från Equmeniaförsamlingen
i Ekshärad.

Melodikrysset v. 18 - 8 maj

Melodikrysset v.18 - 8 maj

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

1

Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden
gåvotel. 0200-88 24 00.
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Hälsning från skogsgläntan
7
8
9
10
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Nu har vårens fascinerande orrspel på ljungheden tystnat för
i år. Honan väljer nu själv var
hon vill placera sina ägg på
marken i skogsgläntan.
Tillsammans med de starka
sydliga vindar vi hade i mitten
av april kom trädpiplärkan tillbaka från det tropiska Afrika
där den övervintrat. Trädpipan

är inte så lätt att få syn på men
dess sång är tydlig, välljudande
och starkt drillande och avslutas med sitt karaktäristiska siiv,
siiv, siiv. Också trädpiplärkan
reder sig ett bo på marken i
skogsgläntan men den väntar
nog med det ett par veckor till.
Vårhälsning Lenn Olle

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

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

Välkommen till Hagfors pastorat
Gudstjänst på Facebook
och Youtube
Söndag 9/5 kl 11.00

Gudstjänst
Jonna Karlsson och Eva Verde

Torsdag 13/5 kl 09.00

Gökotta på kristi himmelsfärdsdag
Åsa Bergsten
Tina Sundbäck dragspel ochJonna Karlsson trumpet

Söndag 16/5 kl 11.00

Gudstjänst
Åsa Bergsten och Eva-Lotta K Bäcker

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.

Dax för sommaridrottsskola
För dig i årskurs 4-6
Anmäl dig på vår hemsida Senast 23/5
www.svenskakyrkan.se/hagfors

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 13.30-15.00Våra
övriga kontaktuppgifter på hemsidan www.svenskakyrkan.se/hagfors
epost: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se

Vi närmar oss semestertider
Den känns alltid så långt bort, men vips så är
semestern här. Då kan det tidvis vara lite längre
handläggningstider hos oss.

Vi möts på Facebook och Youtube
Tisdagar kl 12.30: Live-bön
Onsdagar kl 18: Veckans psalm
Fredagar kl 14: Veckans andakt

För barn, ungdom, familj

Tisdag 11/5: ”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 4/5 och 18/5: Babyrytmik

Mänsklighetens myndighetsdag

Ja, så har Kristi Himmelfärdsdag kallats. När Jesus
vandrat på jorden som uppstånden i 40 dagar efter
påsken, berättas det att han tas upp till himlen för att
vara helt nära Gud. Lärjungarna ser inte Jesus längre,
nu ska de stå på egna ben och fortsätta sprida det
glada budskapet om att kärlek kan övervinna allt. Det
är ett stort och fint uppdrag som lärjungarna får, och det
uppdraget är idag vårt. Och vi står inte ensamma, för det
kommer en hjälpare. Om det handlar pingstens under,
och det är en annan historia.
Åsa Bergsten, präst i Hagfors pastorat

EKSHÄRAD
En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli
Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

Åhströms i Råda
Vid Rådakorset Rv 62 • Tel. 0563-600 65

Sommartider hej hej!!

Måndag-Fredag 8-19
Lördag 9-19, Söndag 11-19

Planera och var ute i god tid

Kontakta oss med ditt ärende i god tid, så du kan
fullfölja sommarens planer. Det kan exempelvis
gälla ansökningar för:
Bygglov

Transporttillstånd

Grävtillstånd

Torgplats

Parkeringstillstånd

...med mera

E-tjänster

För vissa ansökningar finns e-tjänster (exempelvis
för bygglov). Gå till: e-tjänster.hagfors.se eller sök
på hagfors.se. Där finns också övriga blanketter.
Kontakta oss

På vår webb hittar du mer information och
kontaktuppgifter till respektive avdelning. Du kan
alltid ringa 0563-18500 och begära växeln så kan
vi koppla dig till rätt person.

Vi önskar dig en trevlig vår och sommar!
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Välkommen hä

Nedräkningen har börjat till Ulrika & Jonas
STORA BLOMDAGEN fre 28/5 m personal

Forts. från fram

Sommaridrottsskola...
övningar. Nytt för i år är att en
av dagarna genomförs i Ekshärad
som kommer att vara värd för
pingis och bangolf.
Tanken med sommaridrottsskolan
är att man på ett enkelt och
kravlöst sätt får möjlighet att
prova på olika idrotter och kanske
hitta just sin sport. Man kommer
också ut och får röra på sig, träffa
kompisar och få nya erfarenheter
vilket är målsättningar som alla
samarbetspartners
värdesätter.
Det ger också en möjlighet för
deltagande föreningar att växa.
Nya utövare är viktigt för att
utveckla det lokala föreningslivet.
En av fjolårets deltagare
sammanfattade veckan på ett
fantastiskt sätt när frågan;
Vad tyckte du om att delta på
Sommaridrottsskolan, ställdes.
Det var jätteroligt, jag
fick prova på flera saker jag inte
provat förut. Det sämsta är att jag
inte vet hur jag ska hinna med allt
nu, allt var så kul!
Vi hoppas att det ska bli minst
lika lyckat i år och ser fram
emot en vecka fylld med glädje,
gemenskap och nya upplevelser.
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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.
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Butiken är
fylld till maxgränsen med
nyheter!

på

Välkomna in i
vår jeansdjungel,
gammal som ung!
Vi har ett
brett sortiment
i alla möjliga
passformer!
Erbj. gäller ons 5/5-lör 8/5

KLÄDER
since 1935

Kyrkog. 3, HAGFORS 0563-103 01

Äntligen VÅR!
Butiken är fylld av
härliga nyheter!

MARKISER
Mobil 070-311 93 04

PERSIENNER & VÄVBYTEN
Plissé-, lamell-, rullgardiner

Rådasjöns
Måleri

Allt inom utoch invändig
målning samt
fönsterrenovering
Ring för offert!

Tel. 070-939 36 90 / Henrik

Klarälvsv. 16
0563-401 11

Öppet: Mån-Fre 12-18
Lör 10-13

Välkomna !

Onsdag 5/5 t.o.m. 12/5
lämnar vi
20% på garn och
broderier

Funderar ni på att byta tak?
Vi utför takbyten som
plåt, tegel och betong
med 10 års garanti.
Vi utför även allt jobb
inom tunnplåt.

Vi jobbar självklart
med ROTAVDRAG

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

För Din säkerhet!

Vi vi påminna er om att vi har ett
stoppljus utanför butiken.
Max 8 kunder inne samtidigt.
Tillhör du riskgrupp?
Be gärna om att få vara själv i
butiken under tiden du handlar.
Vi håller ljuset rött
tills du är klar.
Grönt ljus =
välkommen in.
Rött ljus =
vänta utanför

072-215 05 66

Hör av dej för
gratis OFFERT!

NORDEAS
FRAMTIDSSKOLAFÖR
FÖRKVINNOR
KVINNOR
NORDEAS
FRAMTIDSSKOLA
runt
och grubblar
över
din ekonomiska
gällande
din pension,
Går duGår
runtdu
och
grubblar
över din
ekonomiska
framtidframtid
gällande
din pension,
som vid
händer
vid dödsfall,
separation,
sjukskrivning
eller arbetslöshet?
vad somvad
händer
dödsfall,
separation,
sjukskrivning
eller arbetslöshet?
100x60
Varmed
medoch
ochplanera
planeradin
dinegen
egenframtid
framtidmed
medhjälp
hjälpavavNordeas
Nordeas
Framtidsskola
kvinnor!
Var
Framtidsskola
förför
kvinnor!

18 maj mellan 18.00 - 20.00
är du välkommen att delta i Del 1
av vår Framtidsskola:

AFFISCHER i alla storlekar
FOLDRAR A4 A5

Webinar innehållande vad du som KVINNA
bör veta för att känna dig stark, trygg och
bekväm genom livets resa!
Gästföreläsare från Nordeas experter inom
pension och trygghet samt från vår
samarbetspartner Familjens Jurist!

Välkommen
Anmäl intres
se via mail:
hagfors@n
vad
vi kan
ordea
.se

Tummen upp
Vi vill tacka PRO för den goda
tårtan vi fick!
Vaccinationsteamet
47x115 i Hagfors

VISITKORT
SKYLTAR

F
K

in och se
erbjuda!

TEXTÅBILD

Ange ditt namn, mail och
telefonnummerGörsjövägen
2C,
HAGFORS
och vilka eller
vilken
0563-616
av delarna du vill vara
med på.66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se
NORDEAS
FRAMTIDSSKOLA
FÖR
Kostnadsfr
itt ochKVINNOR
för alla åldrar!
Del 2: Personlig genomgång av din
ekonomiska vardag med fokus på din pension,
dina ekonomiska- och juridiska behov.
Mer information ges i Webinaret alt.
genom att kontakta oss.

Oavsett vart du är kund idag!

Med vänliga hälsningar Nordea

PROGRAMBLAD
BÖCKER med fyrkantsrygg

Välkommen in och se
DET ÄR BARA DU SOM ÄGER DIN FRAMTID, INTE NÅGON
ANNAN!
vi kan
erbjuda!
DET ÄR BARA DU SOM ÄGER DIN FRAMTID, INTEvad
NÅGON
ANNAN!

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66

Välkommen in och se
vad vi kan erbjuda!

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Investor letar efter
fastigheter
(villa och lägenheter)

SNABBT BESLUT
SNABB BETALNING
Kontakta oss 072-5462785

UTHYRES

Parhus Ransäter

2 rum & kök 61 m2,
gräsmatta, uteplats, lugnt läge,
4895:-/mån. Ledig omgående.

Munkfors Hea

2 rum & kök 55 m2,
övre plan. 3.877:- + hushållsel
Inga betalningsanmärkningar.

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

www.hopp.org Tel: 08-6440359 jour@hopp.org

FYND & FÖRENINGSNYTT
60:-/annons
OBS! Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa
samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning
OBS! Mottages EJANNONSSTOPP
per telefon!
eller service, ej heller försäljning av djur!
Betalas kontant el. via swish.

TORSDAG KL 16.00

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

FÖRENINGSNYTT
ÅRSMÖTE CORONAANPASSAT
Föreningen Folkets Hus By-Skymnäs
19/5 -21 kl 18.00. Välkomna! B.S.F.H.s
********************************************
PRO EKSHÄRAD
Nu har vi börjat spela boule på boulebanan vid stugbyn. Onsdagar kl 11.00.
Frisk luft och sällskap på behörigt avstånd. www.pro.se/eksharad

SÄLJES
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
********************************************
Görsjövägen
2C,STORGATAN
HAGFORS
HÖRNLÄGENHET
10 A
0563-616
66m2. Hyra 4.142
2 r.o.k. på
2:a vån, 57
info@veckobladet.se
kr/mån,
internet ingår. Ny kyl o frys,
tvättmaskin finns. Pris 50.000:- eller bud.
www.veckobladet.se
Tel. 070-546 86 65
********************************************
BOSTADSRÄTT RIKSBYGGEN
Troiligatan 5A, 2 rum o kök med balkong
1:a vån. Hyra 3.271:-/mån inkl bredband
och fiber. Högstbjudande.
Tel. 073-097 38 61
********************************************

ANNONSSTOPP
TORSDAG KL 16.00

Lars-Ove
är en av
våra
trogna
utdelare

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

www.veckobladet.se

LJUS O FRÄSCH 2:A I HSB
1 vån, 63 kvm. Nyrenoverat kök med
häll och diskmaskin. Nytt klickgolv i
sovrum. Kaklat badrum med golvvärme.
Stor balkong med markis. Hyra 3.350:-.
Teliakanaler och fiber ingår. Finns på
Gjutarev. 150.000 kr eller bud.
Tel. 072-881 95 50

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

SOCIALDEMOKRATERNA
MUNKFORS-RANSÄTER

KÖPES

MEDLEMSMÖTE

Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors
Tisdag 11/5 kl. 14.30-16.00

Digitalt medlemsmöte den 9/5 kl 18.00
Nomineringar av kandidater till partikongressen.
Vill du vara med så ring eller skicka ett mail till
Nicklas Hartwig så får du en länk till mötet.
073-812 20 21 / nicklas.hartwig@munkfors.se

OBS! Annonsstopp inför v 20
Eftersom torsdag 13 maj är helgdag så flyttas
annonsstoppet för v 20 till

20 kr guld .......................3300 kr
10 kr guld .......................1650 kr
5 kr guld ...........................825 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 ................9,5 kr
25 öre före 1962 ................4,5 kr
10 öre före 1962 ................2,5 kr

Fredag 14 maj kl 12.00

Guldsmycken ........................... 375 kr/g, guld
Silverbestick (ejNS) ........................3500 kr/kg
Silvertackor ...................................5300 kr/kg
Herrfickur 14/18k ...................... 2500/4500 kr
Armbandsur h. 14/18k .............. 1100/2600 kr
Sedlar, Plåtmynt/Riksdaler, Tandguld,
Medaljer, Utländska mynt, Silversmycken

Har du tänkt annonsera på vår framsida?
Före semestern finns v 23 ledig. Det finns även
möjlighet att boka framsidan fr.o.m. v 32.
Först till kvarn...

Över 30 år i branschen.

Priserna gäller fr.o.m. 27 april 2021. Reservation för prisändringar.

Kihlberg Antik AB

0563-616 66

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

AA-MÖTEN
Hagfors

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

AA-MÖTEN
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00

0709-32 00 02

Fästingvaccinering
Fästingen vandrar alltmer norrut för varje år.
Dags att vaccinera Dig mot TBE.
Vaccinhusbilen kommer att vara på följande platser
och tider:

Munkfors, vid OKQ8 macken Tis 11/5
Hagfors, på torget
Ons 12/5
Endast tidsbeställning. Kostnad 350:Swish eller kontant
Egils Grinups, leg. läk. 070-668 23 10

egils@telia.com

www.kihlbergantik.se

MAT- OCH SÄTTPOTATIS
Matpotatis King Edward, Blå Mandel m.fl. sorter. Sättpotatis 10-tal
sorter. Morötter, lök, solrosfrö, fodermorötter. Nykokt sylt flera sorter
(60-70% bärhalt).
Säljes från lastbil.
LÖRDAG 8/5: Lesjöfors värdshus
10.45, Hagfors stn 11.45, Uddeholm
12.15, Ekshärad mittemot kyrkan 13.00,
Stöllet OK/Q8 13.45, Ambjörby Folkets
hus 14.30, Likenäs macken 15.00.
SÖNDAG 9/5: Munkfors systembol
9.30, Olsäter skola 10.30.
Ej kort. Sista turen för säsongen.

FALBYGDENS LANTPRODUKTER
070-298 39 40 • www.potatisbilarna.se
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Boka senast
TORSDAGAR kl 16.00
info@veckobladet.se
Telefon 0563-616 66

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Innebandy

Norsk juniorlandslagsspelare stannar kvar i Hagors
IBS

Trots locktoner från elitserieklubbar
hemma i Norge så har Henrik Österås,
18, bestämt sig för att stanna kvar i
Sverige och Hagfors IBS. Klubben kan
idag meddela att de kommit överens
med Österås om ett nytt tvåårskontrakt.
- Jag har trivts jättebra i Hibs dom åren
jag har varit här, säger Österås.
Henrik Österås flyttade till Sverige
sommaren 2018 för att studera på innebandygymnasiet i Hagfors. Han lämnade
då moderklubben Sarpsborgs IBK, som
varit han hemvist fram till dess. De tre
säsonger som passerat sedan dess har
han sakta men säkert tagit kliv inom Hagfors IBS organisation från HJ17-laget via
JAS-laget till spela i samarbetsklubben
Edebäck IBF för att i höstas debutera i
division 1 med A-laget. På de tre matcher
som han hann spela gjorde han fyra
poäng fördelat på tre mål och en assist.
- Den största anledning är att jag
ska studera i Karlstad om allt går som
planerat. Samtidigt som att jag har trivts
jättebra i Hibs dom åren jag har varit här.

Dom största skillnaderna i division 1 är
väl att allt går mycket snabbare och att
det är bättre spelare. Man kan typ aldrig
slappna av när man är ute på planen,
men det är ett spel som jag gillar, säger
Österås om orsakerna till varför han
blir kvar och hur det var att debutera i
division 1 i höstas.
Förutom att seriespelet i både division
1 och juniorallsvenskan avbröts så hade
Österås förhoppningar om att få representera Norge i U19-VM under årets
säsong. Men U19-VM, som egentligen
skulle ha spelats i skrivande stund, blev
framflyttat till slutet av augusti p.g.a.
coronapandemin.
- Det har ju varit lite innebandy det här
året så har faktiskt inte tänkt så mycket
på det. Ska försöka träna så mycket som
möjligt nu inför VM så får vi se om jag
kommer med eller inte. Såklart hade det
varit jättekul om jag kommer med.
I och med att Henrik Österås är klar
för truppen så har Hibs idag 19 spelare
klara och Fredrik Eriksson, i klubbens
sportgrupp, är förstås nöjd över att Österås valt att stanna kvar.
- Återigen roligt att kunna konstatera
att vi kan behålla inflyttade spelare i
klubben även efter studenten. Det säger
mycket om vår miljö och att spelarna trivs
i klubben. Trots att Henrik inte hann spela
så många matcher i höstas så visade
han upp sina fina offensiva egenskaper
och att han kan leverera poäng även i
division 1, dessutom från en lite ovan
position som center. Henrik har en riktigt
fin verktygslåda i det offensiva spelet
och fortsätter han jobba hårt inför och
under kommande säsong så kan han ta
riktigt stora steg i sin utveckling och det
ska bli spännande att följa den resan,
säger Eriksson.
Kontraktet är skrivet på 1+1 år.

Ishockey

Poängstarke Henriksson
förlänger!

Säsongen 19/20 gjorde han hela 48
poäng på 31 matcher och kom tvåa i in-

210 (78+132) poäng på 206 division
2-matcher för Forshaga, Hammarö, Kil
och Munkfors. Han har även spelat tio
division 1-matcher för moderklubben
Forshaga.
Munkfors har tidigare förlängt kontrakten med målvakten Jonas Westerlund
samt utespelarna Niclas Edman, Jonas
Johannesson, Victor Augustsson, Viktor
Chragin-Hansson och Kimmy Skogland.

Byström Johansson gör
comeback!

terna poängligan och nia i seriens totala
poängliga. Nu är David Henriksson klar
för ännu en säsong i IFK Munkfors! - Ska
jag spela hockey ska jag göra det i IFKtröjan, säger den 26-årige forwarden.
Munkfors lagbygge fortsätter. Den
sjunde spelaren att förlänga sitt kontrakt
är forwarden David Henriksson som kom
till klubben 2016 och börjar bli en riktig
trotjänare.
Säsongen 19/20 slog han personligt poängrekord när det blev hela 48
(16+32) poäng på 31 matcher. Den
tidigare toppnoteringen var 43 poäng
från säsongen 18/19.
Förra säsongen blev det tre assist på
två matcher innan coronapandemin satte
stopp för resten av säsongen.
Nu är 26-åringen klar för fortsatt spel
i IFK-tröjan!
- Det är en självklarhet för mig! Ska
jag spela hockey ska jag göra det i IFKtröjan. I IFK trivs jag lika bra som en
plåtslagare vid solens första solstrålar
på vårkanten, säger han och fortsätter:
- Stommen verkar bli kvar så jag tror vi
kommer få ihop ett riktigt bra gäng även i
år. Jag vill bidra med bra fart och kanske
lite rutin nu när man börjar bli till åren.
Totalt har David Henriksson gjort

Efter spel i Färjestad BK:s juniorlag
och Forshaga IF i Hockeyettan återvände han till moderklubben IFK Munkfors
säsongen 17/18 och smällde in hela 39
poäng på 37 matcher. Nu är Eric Byström
Johansson redo för comeback efter tre
års uppehåll!
Munkfors lagbygge fortsätter. Efter
sju kontraktsförlängningar handlar det
denna gång om en meriterad egen
produkt som gör comeback.
Den 27-årige forwarden Eric Byström
Johansson är klar för spel i IFK-tröjan
säsongen 21/22!
- Jag har varit sugen på hockey ända
sen jag fick lägga av på grund av benbrott. Nu har också mina och Sofies barn
blivit större så det har blivit lite lättare här
hemma, säger han och fortsätter:
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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.

SPORT • SPORT
- Kan inte se annat än att vi ska sikta
på kval till Hockeyettan med detta gäng.
Grymma spelare, tränare, publik och en
bra organisation. Jag vill och hoppas på
att jag kan bidra med rutin och spetsa
till lagets offensiv ytterligare ett snäpp.
Eric Byström Johansson lämnade
Munkfors som 14-åring för att spela juniorhockey i Sunne under två säsonger.
Därefter följde fyra säsonger i Färjestad
där han producerade totalt 140 poäng
(51+89) på 176 matcher i J18 och J20.
Han representerade Värmland i både
TV-pucken och Rikspucken.
På seniornivå gick karriären sedan
vidare med Forshaga i Hockeyettan där
det blev totalt 69 (38+31) poäng på 144
matcher.
Säsongen 17/18 återvände han till
moderklubben Munkfors i Hockeytvåan
och gjorde 31 (12+19) poäng på 26
seriematcher samt 8 (5+3) poäng på 11
kvalmatcher.
Munkfors har sedan tidigare gjort
klart med målvakten Jonas Westerlund
samt utespelarna Niclas Edman, Jonas
Johannesson, Victor Augustsson, Viktor
Chragin-Hansson, Kimmy Skogland och
David Henriksson.

division 2-matcher samt 104 (46+58)
poäng på 81 division 3-matcher.
Munkfors har sedan tidigare gjort
klart med målvakten Jonas Westerlund
samt utespelarna Niclas Edman, Jonas
Johannesson, Victor Augustsson, Viktor
Chragin-Hansson, Kimmy Skogland,
David Henriksson och Eric Byström
Johansson.

Forslund förlänger!

Vi möts kl 10-15 varje dag och du får testa innebandy, friidrott,
golf, scouting, fotboll, pingis, bangolf, discgolf, speedway...
Du behöver inte kunna någon av sporterna innan, och utrustning
finns.
Lägret är kostnadsfritt! Anmäl dig på Hagfors pastorats hemsida
senast 23 maj! Gå in på www.svenskakyrkan.se/hagfors och fyll i
anmälningsformuläret. Begränsat antal platser!

”Gus” förlänger!

Han har varit moderklubben trogen
hela karriären. Nu är allroundskicklige
Alex Andersson klar för ännu en säsong
i IFK Munkfors! – Svårt att säga annat än
att jag älskar klubben och laget, säger
26-åringen.
Munkfors lagbygge inför säsongen
21/22 fortsätter. Nionde spelare att ge
klartecken är egna produkten Alex ”Gus”
Andersson, som är tydlig med varför han
väljer fortsatt spel i IFK-tröjan.
- Svårt att svara annat än att jag
älskar klubben och laget, säger han och
fortsätter:
- En bra trupp börjar ta form så det ser
absolut lovande ut. Jag vill bidra med
fysiskt spel och bidra till en trevlig stämning. Dels med min sjuka DJ-skills, men
också med några ögonbrynshöjande
”jaha-fakta”.
Den allroundskicklige 26-åringen kan
användas som back, center och forward.
Säsongen 19/20 noterades han för 15
(4+11) poäng på 24 matcher. Förra säsongen blev det ett mål och en assist på
två matcher innan pandemin satte stopp
för fortsatt spel.
Totalt i karriären har Alex Andersson
noterats för 82 (37+45) poäng på 187

Häng med på en härlig vecka med roliga
aktiviteter och prova på olika idrotter!
18 och 21-24 juni i Hagfors. För dig i årskurs 4-6.

Den spelskicklige backen gjorde 25
poäng på 35 matcher under sin första
hela säsong på seniornivå. Nu är den
egna produkten Tim Forslund klar för
fortsatt spel i IFK-tröjan! – Jag vill bidra
med ett enkelt spel bakifrån och upp,
säger 20-åringen.
Munkfors lagbygge inför säsongen
21/22 fortsätter. Tionde spelare att
ge klartecken är IFK-produkten Tim
Forslund.
- Jag väljer att spela vidare i IFK för
att jag bor och jobbar här. Sen tror jag
att det är ett bra lag att utvecklas i, säger
han och fortsätter:
- Jag tror våra chanser till en ny toppplacering är väldigt stora. Jag vill bidra
med ett enkelt spel bakifrån och upp,
kanske hänga dit en balja eller två.
Säsongen 19/20 gjorde den spelskicklige backen sin första hela säsong på
seniornivå och imponerade stort. Han
noterades för fina 23 (3+20) poäng på
33 seriematcher och två assist på två
kvalmatcher.
Förra säsongen blev det ett mål och
en assist på de två matcher som hann
spelas i Hockeytvåan innan pandemin
satte stopp. Dessutom gjorde Forslund
hela fem (!) assist när han lånades ut en
match till Sunne i division 3.
På seniornivå har Tim Forslund totalt
noterats för 29 (4+25) poäng på 53 division 2-matcher samt 11 (1+10) poäng
på 29 division 3-matcher.
Munkfors har sedan tidigare gjort
klart med målvakten Jonas Westerlund
samt utespelarna Niclas Edman, Jonas
Johannesson, Victor Augustsson, Viktor
Chragin-Hansson, Kimmy Skogland, David Henriksson, Eric Byström Johansson
och Alex Andersson.

Några frågor? Kontakta Fredrik Ahlenius på 010-476 47 18 eller
Ulrica Fransson 0707-58 28 06.
Arrangörer: RF Sisu Värmland, Svenska kyrkan Hagfors pastorat
och Fritidsbanken i samverkan med föreningar i Hagfors kommun.
Vi genomför lägret om Coronasituationen tillåter och utifrån de
restriktioner som finns.

Mycket stort TACK!
Vi vill rikta ett mycket stort TACK!! för ert stora stöd
under säsongen 2020/2021.
Tyvärr satte Covid-19 pandemin käppar i hjulet för oss såväl
som hela idrotts-Sverige och det blev aldrig någon säsong
eller seriespel på riktigt så att vi kunde visa upp oss! Vi har
tränat så mycket vi fått tillsammans men mestadels har
killarna och tjejerna fått träna individuellt. Viking HC har
bidragit till minskad smittspridning då vi följt FHM rekommendationer och tvingats stänga vår verksamhet understundom helt.
Vi kommer spela kvar i de serieindelningar som fanns även
om säsongen inte genomfördes. det betyder att Tre Kronors
Hockeyskola kommer starta upp igen och våra ungdomslag
spelar i sina U-serier samt J18 i division 1 och J20 i Region,
det som tidigare hette Elit samt våra seniorer i hockeytrean.
Ambitionen är att växa som förening och se positivt på
framtiden med kvalitetshöjning i verksamheten, idrottsligt
och socialt! Ska vi lyckas vill vi ha er med och behöver ha er
med i det fortsatta äventyret!
Under årets som gått med Covid19 pandemin och all oro
har nog alla verkligen förstått hur viktigt det är med ett
levande föreningsliv och därför är vi mycket tacksamma om
Ni även kommande säsong vill fortsätta ge oss Ert stöd!
Vänliga hälsningar och en förhoppning
om en så normal säsong som möjligt!
Vi ses på Valhall till hösten!

Stjerneskolans nationella
program inkl. inriktningar

Vi gratulerar

Bygg & anläggningsprogrammet
Husbyggnad.
Mark & anläggning.
l
l

ELSA BACKLUND

Ekonomiprogrammet
Ekonomi.

Vi gratulerar vår solstråle Elsa på 10-årsdagen den 5/5. Kramar från mormor och
morfar.

l

Fordons- & transportprogrammet
Personbil.
Profil tävlingsmekaniker.
l
l

Industritekniskaprogrammet
Svetsteknik.

LOVE EK AXELSSON

l

Grattis Love som fyller 5 år den 6 maj.
Vi älskar dig! Grattiskramar från Olle,
mamma och pappa.

Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap.
Naturvetenskap & samhälle.
l
l

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

ALEXANDER JANSSON

l

Vi gratulerar vår solstråle Alexander på
8-årsdagen den 7/5.
Kramar från mormor
och morfar.

Teknikprogrammet
Design & produktutveckling.
l

Vård- & omsorgsprogrammet

LOUI BLOMGREN
SÖDERSTRÖM
Den 7/5 fyller vår
glädjespridare 1 år!
Stort grattis på din
första födelsedag
Loui, vi älskar dig!
Kramar från mamma,
pappa och storebror
Liam.

DU H A R M
ÖJLIGHET
AT T VÄL JA
OM
GYMNASIE
PR O G R A M

15 april - 1
4 maj

WERA NILSSON

Vi vill fira vårt lilla
busfrö Wera Nilsson
på hennes 2-årsdag
den 8 maj. Många
grattiskramar från
storebror Manne,
mamma, pappa, mormor, morfar, farmor,
farfar och kusinerna Holly, Alicia,
Mille, Malte med fam.

TEO AGNESTAM ALMQVIST

Söndag den 9 maj
fyller godingen Teo
Agnestam Almqvist 1
år! Vi som gratulerar
och önskar dig en
fin födelsedag med
många paket och god
tårta är mamma, pappa, storebror Rasmus
och övriga stora släkten! Hipp hipp
hurra för goa Teo!

CLARA JUHLIN

Vår allra minsta prinsessa, Clara, fyller
2 år måndag den 10
maj! Grattiskramar i
massor från mamma,
pappa, storebror Gabriel och storasyster
Noora. Många hurrarop kommer även från alla kusiner med
familjer och från mormor och morfar.
Hipp hipp hurra för Clara! Ett stort grattis till moster som fyller år samma dag!

Vill du veta mer?

Titta in på www.stjerneskolan.se eller kontakta vår studieoch yrkesvägledare på e-post stjerneskolan@edu.torsby.se
eller ring oss på 0560-163 60.

PRO Värmland

PRO Värmland tillsammans med
Coop bjuder samtliga vaccinatörer i Värmland på tårta som uppskattning för den insats de gör för
att skynda på vaccinationen.
I Hagfors var det Rolf Axelsson
från PRO Värmland som överlämnade tårtan till Lena Svensson, som är ansvarig för vaccineringen i Hagfors.
Tummen upp för Region Värmland som ligger i topp i hela Sverige när det gäller andelen vaccinerade.
Nu ser vi fram emot ett lite friare
liv, men vi måste fortsätta hålla
avstånd, hålla i o hålla ut!
För PRO/Värmland
Roffe
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RESTAURANG INDIANEN
BUFFÉ &
A LA CARTE
öppet 11-15
alla dagar

EKSHÄRAD 0563-406 22
d gräddWallenbergare serveras me
s
mo
atis
pot
sås och
med ris
Tors 6/5 Chili con carne
Oxrullader serveras med
Fre 7/5
potatisgratäng
veras med
Gräddbrässerad karré ser
Lör 8/5
kokt potatis
kade kotletter serveras
Sön 9/5 Plommonspäc
gra
med potatis täng
Mån 10/5 Laxgratäng
sidfläsk serveras med
Tis 11/5 Stekt rimmat
, löksås el. bruna bönor
unk
alt. raggm
veras med kokt potatis
Ons 12/5 Köttgryta ser
ris
och

Ons 5/5

Fullst. rättigheter

LUNCHBUFFÉ:
Mån-fre 90:-

Pensionär 80:- Hämtlåda 69:-

Lör-Sön 100:-

Pensionär 90:- Hämtlåda 69:-

Alternativa
rätter finns
varje dag

Vi serverar
frukostbuffé 65:vard. 8.00-10.00
Med res. för ev. ändringar

FÖRSKOLLÄRARE/REKTOR
till föräldrakooperativet Kojan

Fika för barns rätt att gå i skolan
6–9 maj möts vi digitalt och coronaanpassat på
arbetsplatser, i skolor eller hemma vid köksbordet för att
tillsammans bidra till att odlare och anställda, med egen
kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
Baka chokladbollar
I år har Fairtrade startat en chokladbollsutmaning med
målet att Sverige ska baka 100 000 chokladbollar för alla
barns rätt att gå i skolan.
Anta utmaningen genom att fika Fairtrade och registrera
ditt deltagande på fairtradechallenge.se.

Just nu söker vi en förskollärare/rektor till
föräldrakooperativet Kojan i centrala Hagfors.
Läs mer om tjänsten på Platsbanken (arbetsformedlingen.se)

Mjönäs
MjönäsMjönäs
Djurklinik
Djurklinik
Djurklinik
JOURÖPPET • Tel 0563-72 333
www.mjonasdjurklinik.se

Alt: Pannbiff
TORSDAG 6/5 kl 10.30-15.00

KÅLPUDDING 90:Alt: Pannbiff m lök

LOPPIS
Lör 8/5 och Sön 9/5
kl 11.00-15.00
Byn 121 Ekshärad

Skyltat

Välkommen!

–– HÄMTLÅDOR 80:- ––

Beställ gärna matlådor från kl 9.00
Begränsat antal sittplatser

6:e junifirandet 2021
i Munkfors inställt!

Som alla säkert förstår går det inte under rådande
omständigheter med covid-19, att arrangera ett allmänt
firande av nationaldagen i år heller.
Jättetråkigt förstås men nu hoppas vi på 2022.
Utdelningen av Årets Företagare och Köptrogen kommer
presenteras på annat sätt under juni.
Föreningen 6:e junikommittén i Munkfors

ALL EVENTUELL
UPPVAKTNING
i samband med min
födelsedag undanbedes
vänligt men bestämt!
Hasse Halvarsson

Betalning görs kontant el. Swish
CAFÉ O LOPPIS ÖPPET
VARDAGAR 10.30-15.30

Franks Måleri & Bygg

Tel. 0563-257 55 Välkomna!

072-706 87 78

Älvdalsv. 17, 683 93 Råda

Trädgårdsarbeten
Röjsågsarbeten
Hushållsnära tjänster

i Uddeholm
Hantverkare med tysk utbildning

Tapetsering, målning,
kakel, klinker
Alla typer av golvläggning
0738-22 42 43
F-skattsedel Rot-avdrag

2021
Årets områden:
Sunnemo, Östra Sund,
Ekshärad
Kan köpas vid
Coop Hagfors,
Coop Sunnemo,
Enghs Sport Ekshärad

Säljstart 10 maj
Välkomna ut i skogen!

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Hagfors Stjärnsnäsvägen 25, Stjärnsnäs

Hagfors Rullstensvägen 7, Kallkälldalen

Hagfors Vintervägen 21

Utgångspris 690 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 104/80 kvm Tomt 1 055 kvm Byggt 1950
Energiklass C
Visas Kontakta mäklaren för visning
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025

Utgångspris 625 000 kr Rum 5 rum, varav 3-4
sovrum Boarea 93/71 kvm Tomt 918 kvm Byggt 1945
Energiklass C Visas Tors 6/5 15.30 (digital visning)
16.00 – 16.40 (ordinarie visning)
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

Utgångspris 645 000 kr Rum 3 rum, varav 2 sovrum
Boarea 95/95 kvm Tomt 1 089 kvm Byggt 1967
Visas Kontakta mäklaren för visning
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

Hagfors Vällarevägen 9 A, Sättra

Hagfors Blåmesvägen 5, Hagälven

Hagfors Västra Görsjön 2

Utgångspris 725 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 111 kvm Tomt 400 kvm Byggt 1967 Energiklass B Visas Kontakta mäklaren för visning
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025

Utgångspris 495 000 kr Rum 5 rum, varav 3 sovrum
Boarea 96/60 kvm Tomt 873 kvm Byggt 1925
Visas Kontakta mäklaren för visning
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

Utgångspris 1 475 000 kr Rum 3 rum, varav 1 sovrum
Boarea 90 kvm Tomt 4 972 kvm Byggt 1916
Visas Tors 20/5 15.00 (digital visning) 16.00 – 16.45
(ordinarie visning)
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025

Ekshärad
| Byn
Ekshärad,
Björkvägen 16

HedeboEkshärad
2
Grinnemovägen 35

Ekshärad Hamra 120

Utgångspris
995 000 kr Rum
sovrum
Utgångspris
000 kr Rum
4 rum, varav
2-3 sovUtgångspris
425kvm
000 krByggt
Rum 4 rum,
varav 3 sovrum
Utgångspris
3504 rum,
000varav
kr 3Rum
3 rum,
varav 2550
sovrum
Boarea
103/71
kvm Tomt
1 248
1944
Boarea 132/20 kvm Tomt 988 kvm Byggt 1972
rum Boarea 94 kvm Tomt 1 226 kvm Byggt 1962
Boarea 105/190 kvm Tomt 4 587 kvm Byggt 1922
Energiklass
visning)
Ons för
3/3
15.30-16.30
Visas Kontakta
mäklarenG
förVisas
visning Ons 3/3 15.00-15.20(digital
Energiklass D Visas Kontakta
mäklaren
visning
Visas Tis 11/5 15.30 (digital visning) 16.00 – 16.50
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025 Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025 (ordinarie visning)
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

