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SPARA 
UPP TILL
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JØTUL F 370 ADVANCE JØTUL F 520 HIGH TOPJØTUL F 602 ECO

NU FRÅN
21 900:-

NU 29 400:-NU 9 400:-

Ord. pris från 
23 900:-

Ord. pris 32 400:-Ord. pris 11 400:-

Svart lack Svart lackSvart lack

PRISBELÖNT SERIE STOR, RYMLIG BRÄNNKAMMARETIDLÖS KLASSIKER ÄR 80 ÅR!

Facebook.com/jotunlint @JotulStoves, #jotul
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vid köp av
Jøtul kamin och 
NVI skorsten*

* NVI erbjuder 2 500:- på skorsten i samband med köp av Jøtul kamin så 
man kan spara upp till 5 500:-. Läs mer om NVI Skorstenssystem på nvi.se.

En atmosfär av värme,
välbefinnande och mys, 
då du känner dig fridfull, 
kan njuta och vara i ögonblicket.
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JØTUL F 3 

NU 14 400:-
Ord. pris 16 400:-

Svart lack

FUNKTIONELL ELEGANS

Rönna väg 11 SUNNE
info@amtab.info
www.amtab.info

0565-505 65

mån-tors kl 13-17 fre och lör kl 10-13

Varmt 

välkomna!

PÅ ALLA JØTULKAMINER

ÄR DU PÅ JAKT EFTER EN GRILL 
ÄR DET TILL OSS DU SKA VÄNDA DIG!

Kvalitetsgrillar från Weber och Napoleon. 
Visning av Webers nyskapande pelletseldade grill.

Vi har kolgrillar, gasolgrillar, pelletsgrillar och elgrillar. 
Dessutom mängder av nyttiga tillbehör.

Weber Premium

Återförsäljare

Klassiker
JØTUL 
F 602 ECO
NU 9 877:- NU 9 877:- 
Ord 11 900:-Ord 11 900:-

StilrenStilren
täljstenskamintäljstenskamin
JØTUL F 377
med sidoglasmed sidoglas
och stenoch sten
NU 26 450:-NU 26 450:-
Ord 31.900:-Ord 31.900:-

ANNONSSTOPP INFÖR V 20 FREDAG 14/5 KL 12.00

Ny bok om Värmlandsidrottens 
vagga och guld

Ungefär så här kan bokomslaget komma att se ut

I december 2003 gav Värm-
lands idrottshistoriska säll-
skap ut boken Värmländska 
representanter i olympiska 
spel under 1900-talet.
I år blir det bok igen och den 
här gången handlar den om 
den värmländska idrottens 
födelse och barndom, NWT:s 
guldmärke och alla som tillde-
lats utmärkelsen.  Bland dem 
fem som bott eller tävlat för en 

klubb i Hagfors, två i Munk-
fors och vardera en i Ekshärad 
samt Sunnemo.
Utgivare av boken är Värmlands idrotts-
historiska sällskap.

Tanken på en sådan här bok har funnits 
i närmare tio år, men det var först i april 
i år som det idrottshistoriska sällskapets 
styrelse vågade klubba det definitiva be-
slutet. Då fanns ett par sponsorer och fler 
ansökningar om ekonomisk stöttning är 
på gång.
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Melodikrysset v.19 - 15 maj

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 19 - 15 maj

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

  

Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er...
Joh 15:16

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 16/5 efter kl 12.00 Gudstjänst från Filadelfiaförsamlingen i 
Ekshärad.

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Kristi himmelfärdsdag 13/5 kl 8.30 Musik från kyrktornet.
kl 9.00 Gudstjänst A Rådström.
Sön 16/5 kl 11.00 Gudstjänst, A Rådström.
Gudstjänsterna sänds digitalt, se länk hemsida.
www.svenskakyrkan.se/eksharad
Samt på Ekshärads Kabel-TV.

     TACK!
Ett stort och hjärtligt tack och 
en riktig bamsekram till alla 
släktingar och goa vänner 
som förgyllde min 90-årsdag 
och gjorde den oförglömlig 
trots Coronan!

Anna-Greta Finnkvist

ª

Stort tack till Catarina och 
Hannah, Munkfors kommun, för 
snabb handläggning av min an-
sökan om bidrag samt till Mun-
kerud Byggplåt som reagerade 
så snabbt och gjorde ett utmärkt 
jobb.

Leo

Tummen upp

Ekshärads kyrka
Torsdag 13/5 kl 8.30

En liten stunds 
musik från 
kyrktornet
Trumpet: Bengt Carlsson, 
Per-Ove Karlén och 
Jenny Ekström.

EKSHÄRADS FÖRSAMLINGFöreningen HjärtLung
Hagfors-Munkfors

MINNESFOND
Om du vill skänka till vår 

minnesfond så ring
Berit Nord 073-812 46 40
Anna-Lisa Andersson 073-053 12 04
Ing-Britt Håkansson 070-546 20 82 
eller e-post: 
info@hagfors-munkfors.hjart-lung.se
swish-nr: 123 360 44 36.

Vi stöder Hjärtebarns-
fonden i Värmland

Vår älskade bror

Pär ”Zeb” Bengtson
har lämnat oss i stor sorg.

Berit och Lena
Vi säger farväl i 
Munkfors kyrka

21/5 kl 11.00

Vi gratulerarVi gratulerar

LOVISA ENGDAHL HULTMAN
Vi vill gratulera vår 
goa tjej Lovisa Eng-
dahl Hultman som 
fyllde 8 år den 9 maj. 
Hipp hurra för dig! 
Massa kramar från 
Lova, Leo, mamma 
& pappa.

Öppettider
Textåbild/Veckobladet

Mån 8-12  • Tis 8-14
Ons 8-14 • Tors 8-16

Fre 8-14

Välkommen in om du är frisk!



NORDEAS FRAMTIDSSKOLA FÖR KVINNOR
Går du runt och grubblar över din ekonomiska framtid gällande din pension, 
vad som händer vid dödsfall, separation, sjukskrivning eller arbetslöshet?
Var med och planera din egen framtid med hjälp av Nordeas Framtidsskola för kvinnor!

NORDEAS FRAMTIDSSKOLA FÖR KVINNOR

DET ÄR BARA DU SOM ÄGER DIN FRAMTID, INTE NÅGON ANNAN!

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

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! 

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. 

Anmäl intresse via mail: 
hagfors@nordea.se

Ange ditt namn, mail och 
telefonnummer och vilka eller vilken 

av delarna du vill vara med på. 

Kostnadsfritt och för alla åldrar!
 

Oavsett vart du är kund idag!
Med vänliga hälsningar Nordea

NORDEAS FRAMTIDSSKOLA FÖR KVINNOR
Går du runt och grubblar över din ekonomiska framtid gällande din pension,

vad som händer vid dödsfall, separation, sjukskrivning eller arbetslöshet?

Var med och planera din egen framtid med hjälp av Nordeas Framtidsskola för kvinnor!

DET ÄR BARA DU SOM ÄGER DIN FRAMTID, INTE NÅGON ANNAN!

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

Mjönäs Djurklinik

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

Rikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

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

Gilla oss på 

Kom ihåg att annonsera inför 
Mors Dag 30 maj!

Görsjövägen 2 C, Hagfors
Tel. 0563-616 66

info@veckobladet.se

ANNONSSTOPP 
inför vecka 20 (19 maj)

FREDAG 14 MAJ kl 12.00
* *



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 

Kristi Himmelfärdsdag
Några extra dagar ledigt i maj ger lite extra tid att koppla av och njuta av våren. Vi föreslår lite gott på 
grillen.

Vegetarisk hamburgare
En supergod vegoburgare med stekt eller grillad ost, zuc-
chini och persika som gör den till en oemotståndlig vege-
tarisk hamburgare.

Ingredienser
4 port

250 g Halloumi
1 Liten zucchini
2 Persikor i klyftor
2 msk Smör-&rapsolja
4 Hamburgerbröd
2 dl crème fraiche fetaost & soltorkade tomater
1 kruka Krispsallad

Gör så här
Skär ost och zucchini i skivor. Pensla ost, zucchini och 
persika med smör-&rapsolja.
Grilla eller stek dem 3-4 min och vänd några gånger under 
tiden.
Dela bröden och stek eller grilla dem. Bred crème fraiche 
på snittytorna.
Lägg ihop bröden med ost, zucchini, persika och sallad 
emellan.
Klart!

Källa: Arla

Grillad kycklingburgare med ädelost
Kycklingburgare på stekt surdegsbaguette med ädeloströra 
på toppen. Gott och enkelt till lunch eller att ta med på 
picknick eller utflykt.

Ingredienser
4 port
400 g Tunnskivad kycklingbröstfilé
1 tsk Salt
1 krm Svartpeppar
2 msk Smör
1 Surdegsbaguette
1 Liten rödlök
65 g Babyspenat

Ädeloströra
50 g Kvibille® ädel
1 dl Kesella® kvarg

Gör så här
Riv eller mosa ädelosten och blanda med kvarg.
Salta och peppra kyckling-filéerna och grilla eller stek 
dem i smör 1–2 min på varje sida.
Skär baguetten i 4 bitar och dela dem. Skala och skär 
löken i ringar.
Rosta eller stek bröden och lägg ihop dem med kyckling, 
ädeloströra, spenat och lökringar emellan.
Klart!

Källa: Arla



PROVA-PÅ-DAG  
HÄSTSKOHOLMEN   29 MAJ   11.00-15.00
Boka in dig på en kostnadsfri prova-på-dag i skyddad natur som arrangeras vid 
Hästskoholmen naturreservat. Välj mellan följande aktiviteter:  

• Information om Hästskoholmens naturreservat: vi pratar allemansrätt och 
vad du kan/får göra i ett naturreservat (max 6 personer/timme)

• Naturbingo: vilka arter hittar du på Hästskoholmen (max 6 personer/timme)
• Prova-på-fiske i Klarälven (max 6 personer/timme)
• Badminton (max 2 personer/timme)
• Inlines på Klarälvsbanan (storlekar på Inlines som finns att låna: storlek 28-46)

Fritidsbanken och Klarälvens FVOF Munkfors finns på plats med låneartiklar och 
fiskeredskap. Grilla gärna egen medhavd mat på den uppställda braspannan, max 
2 åt gången. Vi bjuder på Fairtrade-kaffe med information.

Tagga om du deltar! #luftenarfri  #luftenarfrimunkfors 

ENDAST FÖRANMÄLAN
Du måste anmäla dig i förväg till 
aktiviteterna för att vi ska kunna 
följa regler och rekommendationer 
i rådande pandemi.
 
Aktiviteterna kommer att finnas 
vid väl utspridda stationer. 

Anmäl dig på följande klockslag:

• 11.00-12.00
• 12.00-13.00
• 13.00-14.00
• 14.00-15.00

Anmäl dig till Fritidsbanken
senast 24 maj, 072-239 06 77.

Frilu
fts

liv i 

skyddad natur

070-336 33 31  Dalbråtsv. 12

• Körkortsfoto • Inram-
      ningar • Klockor
• Batteribyte klockor
• Fotoramar • Fotoartiklar

Öppet: 
mån-tors 10-17 

lunch 12.30-13.30

”Köptrogen i Munkfors”
- Kom ihåg att lämna in dina sparade kvitton!

Du har chans att vinna 10 000 eller 1 000 i presentkort!

Lämna in dem tillsammans med ditt namn och telefonnummer 
hos Turistbyrån i Munkfors absolut senast onsdag 19/5. 
10 kvitton från 10 av de nedanstående deltagande företagen 
på minst 50:-/kvitto räknas (inköp 7/1-17/5).

Lerins, Mia´s, Blomsterboden, Loppisstationen, Hårshopen, OKQ8, 
Munkfors Trädgårdstjänst, Bilelektriska, Amorinen, Wood Jo, 
Frendo, Lillängens Bil & Däck, Turistbyrån, MECA-LM Bil, Harmoni, 
Alla Sinnen, Bil & Maskin, Cappuccino, Gummiverksta’n Munkfors, 
Bittans Konditori, RT Foto, Söt och Flitig, Lundby Hemslöjd.

Du kan också lägga kvitton i kuvert, ditt namn och 
telefonnummer i turistbyråns brevlåda som finns bredvid 
ytterdörren på Far Inn 62 byggnad på busstationssidan.

OBS! Planen var att vinnarna skulle utses i samband med årets 
nationaldagsfirande men då arrangemanget ställs in kommer 
vinnarna tillkänna ges på annat sätt.   Frågor: Ring 0563-54 10 80

SHOPPINGGRUPPEN i samarbete med Munkfors-Ransäter Näringslivsforum

Har du presenten
till mor?

Glöm inte 
att annonsera inför 

Mors Dag 
30 maj!

Görsjövägen 2 C, Hagfors
Tel. 0563-616 66

info@veckobladet.se
Annonsstopp inför vecka 20 (19 maj)

FREDAG 14 MAJ kl 12.00



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

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

Ishockey
Berg förlänger!

Lucas Bergs första säsong i IFK Munk-
fors blev kort på grund av pandemin. Den 
unge forwarden hann spela två division 
2-matcher samt göra sex (!) poäng på 
en division 3-match för Sunne IK. Nu är 
Berg klar för fortsatt spel i IFK-tröjan! – 
Ett solklart val, säger han.

Munkfors lagbygge inför säsongen 
21/22 fortsätter. Elfte spelare att ge 
klartecken är Lucas Berg.

Forwarden kom till Munkfors från Vi-
king inför säsongen 20/21, som ju blev 
väldigt kort på grund av pandemin. Nu 
är det klart att 20-åringen spelar vidare i 
IFK-tröjan kommande säsong.

- Jag trivs bra i IFK och vi är en bra 
grupp med stora möjligheter att göra nåt 
bra av nästa säsong, så valet var solklart, 
säger han och fortsätter:

- Tror vi kommer vara ett topplag och 
förhoppningsvis ta oss dit vi vill. Jag vill 
bidra med mycket glädje och göra jobbet.

Lucas Berg fick delar av säsongen 
19/20 spolierad av skador och noterades 
för 9 (1+8) poäng på 15 matcher i J20 
Elit samt en match i division 2 för Viking.

Förra säsongen, den första i Munkfors, 

blev det två matcher i division 2 innan 
pandemin satte stopp. Berg lånades ut 
till division 3-laget Sunne i en match och 
gjorde då hela två mål och fyra assist.

Totalt har Berg noterats för 2 (1+1) 
poäng på 14 division 2-matcher för 
Viking och Munkfors, 6 (2+4) poäng på 
en division 3-match för Viking samt 81 
(31+50) poäng på 128 matcher i U16, 
J18 och J20 för moderklubben Forshaga, 
Grums och Viking.

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 Johans-
son, Alex Andersson och Tim Forslund.

Nilsson-Westlund förlänger!

Från sin backposition har 21-åringen 
gjort 14 poäng på 17 matcher i IFK Munk-
fors. Nu är den poängstarke backen 
Victor Nilsson-Westlund klar för fortsatt 
spel i IFK-tröjan! - Jag vill bidra med min 
offensiva styrka, men även vara stabil 
bakåt, säger ”NW”.

Munkfors lagbygge inför säsongen 
21/22 fortsätter. Tolfte spelare att ge 

klartecken är Victor Nilsson-Westlund.
- Jag väljer IFK för att det är en bra 

förening och jag trivs väldigt bra här. Jag 
vill bidra med min offensiva styrka, men 
även vara stabil bakåt. Tror vi kan nypa 
en förstaplats i serien och sedan göra 
det bra i kvalserien, förhoppningsvis tar 
vi oss upp till Hockeyettan.

Backen kom till Munkfors från Viking 
under säsongen 19/20 och noterades 
för 12 (5+7) poäng på 13 seriematcher 
samt en assist på två kvalmatcher. Förra 
säsongen blev det två matcher och en 
assist innan pandemin satte stopp för 
fortsatt spel.

Victor Nilsson-Westlund har represen-
terat moderklubben Sunne, Viking och 
Munkfors. Trots sin unga ålder är han 
rutinerad på seniornivå. Det har blivit 52 
(28+24) poäng på 92 division 2-matcher 
samt 39 (11+28) poäng på 45 division 
3-matcher. På juniornivå producerade 
han imponerande 141 (66+75) poäng 
på 120 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 Johans-
son, Alex Andersson, Tim Forslund och 
Lucas Berg.

Johan Berntsen förlänger!
Den högerfattade backen har gjort 

hela 145 (33+112) poäng på 130 matcher 
i IFK Munkfors. Nu är Johan Berntsen 
klar för ännu en säsong i IFK-tröjan! – 
Munkfors har blivit laget jag brinner för 
och vill spela för, säger 28-åringen.

Munkfors lagbygge inför säsongen 
21/22 fortsätter. Trettonde spelare att ge 
klartecken är Johan Berntsen.

- Munkfors har blivit laget jag brinner 
för och vill spela för, så det var ingen 
tvekan när de frågade om en förlängning. 
Lagbygget ser riktigt bra ut, nästan hela 
stommen är kvar och några nya ansikten 
är på väg in.

Berntsen vet vad han vill bidra med:
- Snart är jag bland de äldre och har 

spelat i klubben några säsonger, så lite 
rutin har jag samlat på mig. Sedan ska 
jag alltid vara ett hot i offensiven och 
framför allt i powerplay.

Säsongen 19/20 spolierades till stor 
del av en skada. Men när den hård-
skjutande och spelskicklige backen var 
tillbaka i spel imponerade han stort med 
18 (5+13) poäng på 14 seriematcher 
samt en assist på två kvalmatcher. Förra 
säsongen blev det två matcher och ett 
mål innan pandemin satte stopp för 
fortsatt spel.

Johan Berntsen har representerat 
moderklubben Sunne, Filipstad och 
Munkfors. Totalt i seniorkarriären har det 
blivit 157 (38+119) poäng på 147 division 
2-matcher samt 64 (19+45) poäng på 37 
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, Da-
vid Henriksson, Eric Byström Johansson, 
Alex Andersson, Tim Forslund, Lucas 
Berg och Victor Nilsson-Westlund.



SPORT • SPORT • SPORT • SPORTSPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Lindsäth förlänger!

Den unge backen imponerade under 
sin första hela A-lagssäsong. Nu är 
Kristian Lindsäth klar för fortsatt spel 
i moderklubben IFK Munkfors! – Ett 
självklart val. Jag vill bidra med enkelt 
spel över hela banan och åka mycket 
skridskor, säger 19-åringen.

Munkfors lagbygge inför säsongen 
21/22 fortsätter. Fjortonde spelare att 
ge klartecken är den egna produkten 
Kristian Lindsäth.

- Att spela i IFK var ett självklart val 
för mig, jag trivs väldigt bra i klubben. 
Laget ser bra ut och jag tror definitivt att 
vi kommer vara i toppen denna säsong 
också. Jag vill bidra med enkelt spel över 
hela banan och åka mycket skridskor, 
säger han.

Säsongen 19/20 noterades den hö-
gerfattade backen för 6 (1+5) poäng på 
29 seriematcher. Förra säsongen blev 
det bara två matcher innan pandemin 
satte stopp för fortsatt spel.

Totalt har Lindsäth producerat 11 
(2+9) poäng på 64 division 2-matcher. På 
juniornivå blev det 48 (12+36) poäng på 
70 matcher i J18 och J20. Han har repre-
senterat Munkfors, Forshaga och Viking 
samt Värmland (födda -01) i TV-pucken.

Munkfors har nu gjort klart med 
målvakten Jonas Westerlund, backarna 
Niclas Edman, Johan Berntsen, Tim 
Forslund, Victor Nilsson-Westlund och 
Kristian Lindsäth samt kedjespelarna 
Jonas Johannesson, Victor Augustsson, 
Viktor Chragin-Hansson, Kimmy Skog-
land, David Henriksson, Eric Byström-
Johansson, Alex Andersson och Lucas 
Berg.

Robert Basth förlänger!

Han kom in som en frisk fläkt under sin 
första seniorsäsong. Nu är Robert Basth 
klar för fortsatt spel i IFK-tröjan. - Jag 
trivs otroligt bra. Jag vill dra mitt strå till 
stacken så vi når vårt gemensamma mål, 
säger den 21-årige forwarden.

Munkfors lagbygge inför säsongen 
21/22 fortsätter. Femtonde spelare att 
ge klartecken är forwarden Robert Basth.

- Jag trivs väldigt bra med att bo i 
Munkfors. Sedan spelar det naturligtvis 
en stor roll att jag fått jobb på orten. Jag 
trivs även otroligt bra i IFK Munkfors, 
både med hockey och nu även fotboll. 
Det är många bra personer som jag har 
att tacka för mycket, säger ”Rob” och 
fortsätter:

- Vi ska upp. Jag vill dra mitt strå 
till stacken på bästa sätt så vi når vårt 

gemensamma mål.
Robert Basth fick sin första seniorsä-

song, 19/20, störd av skador, men note-
rades för 9 (3+6) poäng på 23 division 
2-matcher. Förra säsongen blev det två 
matcher innan pandemin satte stopp för 
fortsatt spel.

Den nu 21-årige forwarden har Säffle 
HC som moderklubb. På juniornivå 
representerade han Grums IK och BIK 
Karlskoga. Totalt blev det 88 (35+53) 
poäng på 142 matcher i J18 Elit och 
J20 Elit.

På meritlistan finns seger i TV-pucken 
säsongen 14/15. Basth bidrog med 3 
(1+2) poäng på 6 matcher när Värmlands 
99-kull tog hem guldet. I laget fanns 
bland andra Fabian Zetterlund, Oskar 
Bäck och Olle Eriksson Ek.

Munkfors har nu gjort klart med mål-
vakten Jonas Westerlund, de fem back-
arna Niclas Edman, Johan Berntsen, 
Tim Forslund, Victor Nilsson-Westlund 
och Kristian Lindsäth samt de nio ked-
jespelarna Jonas Johannesson, Victor 
Augustsson, Viktor Chragin-Hansson, 
Kimmy Skogland, David Henriksson, Eric 
Byström-Johansson, Alex Andersson, 
Lucas Berg och Robert Basth.

Brokvist från BIK Karlskoga 
till IFK Munkfors!

Han har imponerat stort på juniornivå 
i moderklubben Viking HC och BIK Karl-
skoga. När Erik Brokvist nu tar klivet till 
seniornivå gör han det i IFK Munkfors! 
– Jag har hört mycket bra om Munkfors. 
Jag vill bidra med hårt jobb över hela 
banan, säger den 19-årige centern/
forwarden.

Munkfors lagbygge inför säsongen 
21/22 fortsätter. Efter fjorton kontrakts-
förlängningar samt en comeback av 
Eric Byström Johansson presenteras nu 
första nyförvärvet.

Den 19-årige centern/forwarden Erik 
Brokvist spelar i IFK-tröjan säsongen 
21/22! Viking-produkten kommer när-
mast från BIK Karlskogas J20-lag.

- Jag har hört mycket bra om Munk-
fors och spelarna verkar trivas bra i 
klubben och jag tror det kommer passa 
mig väldigt bra, säger han och fortsätter:

- Laget ser riktigt starkt ut och jag tror 
vi har stora chanser att vara med högt 
upp i tabellen. Jag vill bidra med mitt 
hårda jobb över hela banan.

Inför förra säsongen, 20/21, lämnade 
Erik Brokvist moderklubben Viking för 
allsvenska BIK Karlskogas J20-lag. Där 
blev det 12 (3+9) poäng på 9 matcher 
innan pandemin satte stopp för fortsatt 
spel.

Sista säsongen i Viking, 19/20, note-
rades han för fina 25 (12+13) poäng på 
28.matcher i J20 Elit samt 6 (1+5) poäng 
på 14 division 2-matcher.

Totalt i karriären har Erik Brokvist 
producerat 151 (76+75) poäng på 165 
matcher i U16, J18 och J20 samt 6 (1+5) 
poäng på 19 division 2-matcher.

Munkfors har nu gjort klart med mål-
vakten Jonas Westerlund, de fem back-
arna Niclas Edman, Johan Berntsen, 
Tim Forslund, Victor Nilsson-Westlund 
och Kristian Lindsäth samt de tio ked-
jespelarna Jonas Johannesson, Victor 
Augustsson, Viktor Chragin-Hansson, 
Kimmy Skogland, David Henriksson, 
Eric Byström Johansson, Alex Anders-
son, Lucas Berg, Robert Basth och Erik 
Brokvist.

!

Text: (Högst 15 ord)  ...................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Från:  ...........................................................................................................................

Insänt av: ....................................................................  Tel:  .....................................

Skicka in kupongen tillsammans med en femtiolapp (50:-) alt med foto en hundralapp (100:-) 
till Veckobladet, Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors. Eller lämna in direkt hos oss (bredvid Norab). 
Det går även bra att maila till info@veckobladet.se och betala via Swish. Senast torsdag den 20 maj! 
Publiceras i VB den 26 maj vecka 21.

Sänd en hälsning på Mors dag!Sänd en hälsning på Mors dag!

Betalat via Swish 
1230489690 

OBS Ingen hälsning i 
swishmeddelandet 

end. avsändare)

NYTT! Nu går det även att skicka in 
en Mors dags hälsning med foto



Att odla potatis i pallkrage
Välj sort efter 
tycke och smak, 
ett tips är att utgå 
från vad du vill 
göra med din po-
tatis, äta kokad, 
ugnsrosta eller 
göra mos.

Om du sätter 
förgrodd potatis, 
räkna med att 
det tar ungefär 8 

veckor tills du kan skörda färskpotatisen. Direktsatt potatis tar 
cirka 10-12 veckor.

Lägg upp dina potatisar för att gro, en tom äggkartong eller 
en bricka brukar fungera bra. Låt dem förgro på fönsterbrädan i 
rumsvärme. Ljuset får knölarna att vakna och efter ett tag bildas 
små, gröna groddar. Låt dem ligga ca fyra veckor tills potatisarna 
har utvecklats.

När jorden hål-
ler minst 8 grader 
i din pallkrage, 
går det bra att 
sätta ut potatisen.

Dra upp två få-
ror på längden 
i din pallkrage, 
förutsatt att du 
har en pallkrage 
om 80x120 cm, 
och placera sedan 
ut potatisarna med cirka 25-30 cm mellan varje knöl. Tänk på 
att inte sätta potatisarna för tätt, då har de ingen plats att växa. 
Plantera potatisen ca 10 cm djupt. Totalt rymmer en pallkrage ca 
8 potatisar.

När de första bladen visar sig börjar du försiktigt kupa upp mer 
jord kring plantorna, ej på bladen. Detta görs för att potatisen ska 
utvecklas bättre längs stammen och för att de inte ska utsättas för 
ljus, då blir den grön och oätlig.

Tänk på att vattna potatisen i din pallkrage regelbundet, spe-
ciellt under torrperioder. Det ger en rikare skörd och minskar 
risken för skorvangrepp.

Potatisen är oftast klar att skördas och ätas i samband med att 
plantan blommar eller strax därefter. Ett tips är att sticka ner ett 
finger i jorden och känna efter om potatisen är lagom stor. Är 
potatisen för liten, vänta en vecka eller två och testa igen.

Källa Blomsterlandet

Odla potatis i hink och kruka på balkongen
Visst kan man odla potatis på balkongen! Du sätter dem i kruka 
eller hink istället för direkt i jorden. Att odla på detta sätt är även 
ett alternativ om man inte har certifierat utsäde. Potatis i kruka 
kan ge en kickstart och tidigare skörd. Läs hur man gör.
Odla potatis i hink och kruka
Det är superenkelt att odla potatis i en hink eller kruka, även 
jordsäckar kan användas. Viktigast är att det finns dräneringshål 
i botten (gärna på sidan några centimeter upp), så att överflödigt 
vatten kan rinna ut, samt att planteringskärlet rymmer minst 10 
liter jord. Du kan använda vanlig planteringsjord. Potatis behö-
ver inte allt för näringsrik jord, då de lätt utvecklar mer blast än 
knölar vid för mycket kväve i jorden.

En potatis växer uppåt och inte neråt. Därför räcker det med ca 
10 cm jord i botten innan du lägger i dina potatisar. I en 10 liters 

Odla potatis i pallkrage eller på balkongen
hink eller 
kruka räcker 
det med 1-3 
s ät tp ot at i -
sar. Täck 
med ytterli-
gare 10 cm 
jord ovanpå. 
Resten av 
u t r y m m e t 
är reserverat 
för att kupa 
jorden när potatisen börjar växa. Kupa jorden gör man för att 
det bildas nya rotknölar längst med stammen så länge den är i 
kontakt med jord. Det säger sig självt att man på så sätt får en 
större skörd.

Man måste inte förgro potatis när man odlar i hink och kruka, 
men på så sätt kan man komma igång än tidigare.
När sätta potatis i hink för tidig skörd?
Ska man plantera potatis direkt i marken behöver man veta att 
jorden ”rett sig” (blivit fri från tjäle) och nått en temperatur av 
+8°. Det går fortare att odla potatis i hink och kruka, då man bara 
behöver ta hänsyn till hur varmt det är i luften. Frostfritt är det du 
ska sikta på för utplantering. Man behöver inte förgro eller för-
odla om man krukodlar potatis, men visst får man ett försprång 
om man startar inomhus, och då räknar man tillbaka 5-7 veckor 
från när man tror att man kan ställa ut odlingen på balkongen. 
Köp även tidiga potatissorter om det är det du är ute efter.

 Odla potatis i säck. Glöm inte dräneringshål! Efter hand som 
potatisen kupas viks säcken upp och ger ett djupare odlingskon-
tainer.
Skötsel av potatis i hink och kruka

Potat isod-
lingen bör 
stå soligt, 
men inte i 
direkt gas-
sande sol. 
På en söder-
balkong blir 
det lite för 
bra. Flytta 
in potatis-
hinken till 
lite skug-

ga när solen står på som mest. Vattna regelbundet när skotten 
börjar visa sig. Jorden ska genomvattnas men inte stå sur innan 
nästa gång. När blasten blivit ungefär 10 cm hög är det dags för 
kupning. Det innebär att man för på mer jord runt stjälkarna, så 
att ett större rotsystem utvecklas från stjälkarna och bildar fler 
knölar. Jorden skyddar även knölarna från solljus. Om de blir 
exponerade för ljus bildas det giftiga ämnet solanin, som gör po-
tatisen oätlig. Kupa efter hand som potatisarna växer, men täck 
inte bladen.
Skörda krukodlade potatisar
Alla potatisar följer inte regeln att de är färdiga att skördas när de 
blommar. Kolla lite försiktigt i jorden i kanten av hinken/krukan 
efter knölar. Det går att ta upp några stycken färdiga potatisar, 
lägga tillbaka jorden och låta plantorna växa lite till. Alternativt 
gräver man upp hela och skördar. Det finns specialkrukor för po-
tatis, där man kan lyfta på ett lock i sidan och skörda lite efter 
hand.

Källa Allt om Trädgård



Trevlig helg önskar Hagfors kommun!

0563-185 00  hagfors.se  visithagfors.se

ÖPPETTIDER KRISTI HIMMELSFÄRD 

Onsdag 12 /5, kl. 800-1200 
Torsdag 13/5, stängt 
Fredag 14/5, kl. 800-1600

KOMMUNVÄXEL / TURISTINFORMATION

HAGFORS STADSHUS

3300
  ord. 7.90

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

   

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

Öppettider: Kristi Himmelfärdstorsdag 13/5  kl 11-17

kg

st

(hela 
veckan)Nygräddade

Wienerbröd
Boka in Blomdagen
Fredag den 28 maj

 

999900

Kyckling
Minutfilé

  ord. 149:-/kg

KLUVEN VED
Beställ nu, levereras 

efter överensk.
Ove 070-203 24 62

SÄLJES
070-580 19 06

www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

REALTIDS-
AUKTION

Söndag 16/5 
med start 

kl 17.00 på nätet
Man kan endast 
buda på nätet

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

Anders med personal!

0563-409 93 • 070-340 00 22

Salong 
Lugn & Ro

Nu är

öppen igen
Tidsbokning

Tel. 0768-30 39 79
VÄLKOMMEN! 

Britt-Marie

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

Vi firar 
med Dig

Veckobladet fyller år!!!
30%30% rabatt  rabatt 

på annonspå annons

Köp dina ramar 
hos oss!

Görsjöv. 2 C Hagfors • 0563-616 66 • info@veckobladet.se
TEXTÅBILD



Forts. från fram 

Ny bok...
Styrelseledamoten Håkan 

Kamp är projektledare och 
huvudredaktör för boken och 
han har i sin tur engagerat en 
hel del medförfattare. Bland 
andra Anders Ajaxson, Anders 
Borgström, Ulf Karlsson, Ste-
fan Holm, Vis-styrelsemed-
lemmar samt pensionerade 
och i dag aktiva journalister 
runt om i Värmland.

Arbetsnamnet är Värmlands 
guld - mer än 100 år med 
värmländsk idrottshistoria.

Det ska bli en gedigen, håll-
bar bok, i A4-format, inbun-
den och med tjocka pärmar. 
Liknande den som Håkan 
Kamp skrev för Värmlands 
fotbollförbund 2019, Från 
torgboll till allsvenskan.  

Det kommer att bli en gan-
ska omfattande bok med cirka 
220 sidor, fördelade på unge-
fär 100 kapitel plus förord, 
innehålls- och källförteck-
ningar. Citytryck i Karlstad 
layoutar och trycker. 

Inledningsvis blir det kapitel 
där det berättas om hur idrot-
ten uppstod, hur den kom till 
Sverige och självklart mycket 
om den värmländska sportens 
barndom och utveckling. Både 
idrotts- och kulturhistoria. Se-
dan ett par kapitel om guld-
märkets historia, dess första 
år, betydelse och utveckling. 
Därefter blir det ett kapitel 
var om de 94 guldmärkesmot-
tagarna. Utmärkelsen fyller 
90 i år, men några gånger har 
guldmärket delats, därav de 94 
kapitlen.

NWT:s guldmärke är Sveri-
ges näst äldsta i sitt slag. Bara 

Svenska Dagbladets bragdme-
dalj. instiftad 1925, har fler år 
på nacken. Om bragdguldet 
har det hittills skrivits hela 
fyra böcker. Alltså hög tid för 
guldmärket att få sin första.

Utgivning är det tänkt att bli 
redan i november med bok-
släpp och deltagande i bok-
mässa.

Värmlands idrottshistoriska 
sällskap (vis) har kontaktper-
soner i samtliga landskapets 
kommuner. I Hagfors är de 
Tryggwe Engström och Alf 
Lundberg, i Munkfors Peter 
Nord och Lennart Hallberg. 
GULDMÄRKESMOTTA-
GARE 1931-2019
1942: Sven Edhlund, 
Hagfors, friidrott.
1947: Ronald Johansson, 
Munkfors, orientering.
1950: Gustaf Jansson, 

Hagfors, friidrott.
1958: Ulla-Britt Johans-
son-Olofsson, Munkfors, 
friidrott.
1963: Toini Gustafsson, 
Likenäs, skidor.
1965: Kjell Lidh, 
Sunnemo, skidor.
1994: Tony Rickardsson, 
Hagfors, speedway.
2005: Anders Olsson, 
Hagfors, handikappidrott.
2007: Carl Johan Bergman, 
Ekshärad, skidskytte.

Mottagarnas orter är klub-
barnas geografiska hemvis-
ter, som inte alltid är perso-
nernas bostadsorter.

VÄRMLANDS 
IDROTTSHISTORISKA 

SÄLLSKAP

NWT:s 
guldmärke har 

årligen delats ut 
sedan 1931

Skidåkaren Kjell Lidh 

från Sunnemo

Maratonlöparen 
Gustaf Jansson 

från Viking 
tog brons i OS 

i Helsingfors 1952

Ulla-Britt Johansson 
Olofsson på tidningen 
Visarens omslag 2011. Det är Vis medlemstidning, 

som utkommer med fyra 
nummer per år.



VINGÅRD, BAKGÅRD, SKOLGÅRD
-hur alkohol säljs påverkar alltid barn och unga i slutändan

Drick 

alkoholfritt!

Alt: Pannbiff

ONSDAG 12/5  kl 10.30-15.00 
FLÄSK m. LÖKSÅS 90:-

Alt: Bruna bönor
––   HÄMTLÅDOR 80:-   ––
Beställ gärna matlådor från kl 9.00

Begränsat antal sittplatser
Betalning görs kontant el. Swish

CAFÉ O LOPPIS ÖPPET 
VARDAGAR 10.30-15.30

Tel. 0563-257 55   Välkomna!

OBS 
DAG!

ÅRSMÖTEÅRSMÖTE
i Gustavai Gustava
Gustav Adolfs Gustav Adolfs 

HembygdsföreningHembygdsförening
Lör 29 maj kl 15.00Lör 29 maj kl 15.00

Gustavsfors Gustavsfors 
HembygdsgårdHembygdsgård

StyrelsenStyrelsen

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 12/5 Köttgryta serveras med kokt potatis 

och ris

Tors 13/5 Rödspätta servera med mos och 

remouladsås

Fre 14/5 Fläskfilé serveras med potatisgratäng 

och champinjonsås

Lör 15/5 Baconlindad köttfärslimpa serveras 

med kokt potatis och gräddsås

Sön 16/5 Kycklingfilé serveras med klyftpotatis 

och bearnaisesås

Mån 17/5 Torskgratäng serveras med kokt 

potatis

Tis 18/5 Stekt rimmat sidfläsk serveras med 

 alt. raggmunk, löksås el. bruna bönor

Ons 19/5 Grekiska biffar serveras med kokt 

potatis och tzatziki Tomat och gurk-
plantor säljes
Eftersom Hagfors marknad 
är inställd, står jag på 
torget vid Coop 
ons 19 maj fr. kl 10
070-392 52 56

BOKSLÄPPBOKSLÄPP
Lördag 22 majLördag 22 maj

kl 10.00-14.00kl 10.00-14.00
Strömvägen 2 i RansäterStrömvägen 2 i Ransäter

Fotoboken Fotoboken Människan i Människan i 
RansäterRansäter säljes för 300:- säljes för 300:-

 LOPPIS
i Höje (Munkfors) 

Tors-Fre-Lör 
13-14-15 maj
Öppet 10-15

STORLOPPIS 
Korset Edebäck-

Edsforsen (bredvid 62)
Tors 13/5 Sön 16/5 Sön 23/5

Kl 11-15
Skyltat       Välkomna!

 LOPPIS
på Gjutåsen 

13 maj-16 maj kl 11-16
Skyltat väg 239 mot Torsby

Tel 073-0451115

LOPPIS 
i Uddeholm

Tors 13/5 Fre 14/5 Lör 15/5
Kl 10.00-15.00
Hjerténs väg 6
Dantobacken 3
Bergsvägen 26

Välkomna!
Vägbeskrivn. RV 62, Munkfors-Råda

Avfart Sörby Ta vänster vid korsningen 
Sörby mot Västra Skymnäs och sen ca 

500 m se Duke’s Art skyltar

Konst och KitschKonst och Kitsch
Antik & kuriosaAntik & kuriosa
Museum & loppisMuseum & loppis

Sörby 71Sörby 71
683 94 Lakene683 94 Lakene

+46 72 5885883+46 72 5885883

Öppettider:Öppettider:
FredagFredag
LördagLördag
SöndagSöndag

11.00-17.0011.00-17.00

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.

STÖRTBÅGE
Skyddsram pass MF 25 o 30. Typ nr 
15600. Tillverk. 13/3 1959. Bergsjö-
verken. Pris 600 kr.
Tel. 070-668 02 75 Lesjöfors
********************************************
BOSTADSRÄTT STORGATAN 4B
1 1/2 rum o kök, 2:a våningen, ca 40 m2, 
balkong. Hyra ca 3.200:-/mån.
Tel. 070-621 39 45
********************************************
AIRWHEEL - SEGWAY
Använd en sommar, 7.000 kr. Soffbord 
IKEA, tidigt 70-tal, 120x120x40, glas-
skiva överst, 500 kr.
Tel. 0725-85 77 89
********************************************

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

MUNKFORS JAKT OCH SPORT-
SKYTTEKLUBB
Årsmöte den 27 maj klockan 19.00 utom-
hus vid skjutbanan. Välkomna!
********************************************
EDETVÄGENS SAMFÄLLIGHETS-
FÖRENING
Årsmöte tisdag 25 maj kl 18.00, Edet-
området (utomhus pga Covid). Ärenden 
enligt stadgarna. Välkomna önskar 
styrelsen.
********************************************
HAGFORS HEMBYGDSFÖRENING
Årsmöte måndag 31 maj kl 18.00. Plats: 
Hembygdsgården. Vid behov utomhus. 
0563-25755. Välkomna! Styrelsen.
********************************************

FÖRENINGSNYTT SÄLJES

KÖPES
VIKARMSMARKIS KÖPES
5 meter. Cementrör, 1 meter i diameter.
Tel. 070-582 20 06
********************************************

HÖRNLÄGENHET PÅ STORGATAN
3 r.o.k. på 1:a vån. m balkong i söder-
läge. Hyra 4.800 kr/mån. Vatten/värme 
ingår. Badrummet är totalren. o fönstren 
bytta. Fin tvättstuga i huset, förråd på 
vind o i källare. Lägenh m bra läge o 
potential. Prisidé 45.000 kr eller bud.
Tel. 070-220 75 16



Ve� � s bröd:

10k�  

GRILLKORV
Sverige/Hemgården. Med tunt 
skinn. 700 g. Jfr-pris 71:28/kg.

GREKISKT LANTBRÖD
Bonjour. 525 g. Jfr-pris 19:04/kg.

MAX 2 ST/MEDLEM.

BABYPLOMMONTOMATER
Spanien. Klass 1. I ask. 400 g. 
Jfr-pris 37:50/kg.

MAX 3 ST/MEDLEM.

PIZZA Grandiosa. Xtra allt. Fryst. 
Välj mellan olika sorter. 350 g.

20k�  
MEDLEMSPRIS

49)=�  

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

11/5–16/5

HAGFORS

MAX 2 ST/HUSHÅLL

FLÄSKYTTERFILÉ Sverige/Nybergs Deli. I bit. Välj mellan naturell 
och grillmarinerad. Ca 1000 g.

Kallmarinerad 
fläskytterfilé med 

sötpotatisfries
Receptet hittar du 

på coop.se  

FLÄSKYTTERFILÉ

59)=�  

MEDLEMSKLIPP
Ve� � s

400 G

15k/hink

MEDLEMSPRIS

Mejla gärna frågor och idéer till ollesblogg@fiskarheden.se

Fiskarhedens Trävaru AB   |   0280-59 30 00   |   fiskarheden.se

NYHETER OCH TANKAR FRÅN SKOGEN OCH SÅGEN

Nu i trädgårdstider behöver kanske jorden förbättras.
I så fall kan du göra det med skogens naturliga produkter.
När vi avverkar träd låter vi inget gå till spillo. Det är en 
viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Våra produkter ingår i 
ett naturligt kretslopp där barken inte är något undantag. 
Innan träden sågas till plankor avlägsnas barken. En del av 
barken går till Rölunda Gård som säljer den som täckbark 
för yttäckning av jordar, ogrässkydd, dekoration eller 
barkmull, vilket är en mycket bra jordförbättrare.
 –  Barken gynnar mikrolivet i jorden och ingår i det 
naturliga kretsloppet. Den blir näring till svampar som 
är viktiga nedbrytare i ekosystemet jord, berättar 
Niklas Vestin vid Rölunda Gård. Barkens jordförbättrande 
egenskaper ger förutsättning för mer växter, som binder 
mer kol.
 Genom att återföra restprodukten bark från sågverket 
skapas förutsättningar för ny jord, som i sin tur är grunden 
för nya växter och träd. Ett fantastiskt kretslopp!

Läs hela texten på fiskarheden.se/nyheter-blogg, och på 
rolunda.com hittar du fler trädgårdstips.

Skog blir jord

Tallbarken rivs grovt innan 
den levereras till kund.
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