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Forts. inne i tidningen

2021

Efter regn kommer sol

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

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

Framdragning av el ingår ej.

Räntefri avbetalning  

fr. 1120 kr/mån i 12 månader

Uppläggningskostnad/aviavgift  

tillkommer. Kreditprövning.

Vi bjuder på bortforsling  

och extra handsändare! 

Värde 1.000:-

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

Vårkampanj!Vårkampanj!

• Applicera solskyddet innan du går ut. Genom att börja 
dagen med att smörja in kroppen med solskydd får huden 
tid att absorbera den skyddande krämen. Vänta inte tills hu-
den blivit irriterad, då är skadan redan skedd och huden 
behöver tid att återhämta sig.
• Börja skydda i tid. Även om det kan kännas som att vår-
solen inte värmer lika mycket som under sommarmånader-
na, så är UV-strålningen där. Ansiktet är särskilt utsatt. Det 
finns en mängd härliga och funktionella solskyddsproduk-

Tips för säkra soldagar. Solen ska värma, 
fylla på våra nivåer av D-vitamin och nju-
tas av. Här kommer Apotek Hjärtats bäs-
ta tips för att sola säkert i sommar.



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

Info från 
Kyrkogårdsförvaltningen, 

Hagfors pastorat
Vi har nu gjort en kulturinventering med tillhörande 
bevarandeplan på våra kyrkogårdar. Vi har även under 
åren 2017–2020 gjort en omfattande uppdatering av 
gravrättsinnehavare i vårt gravregister. 
De gravstenar som inte har ett bevarandevärde och saknar 
gravrättsinnehavare för gravrätten kommer enligt beslut i 
kyrkorådet att tas bort. 
Det är därför mycket viktigt att ni hör av er till oss om ni har 
fått en grönskylt på er gravplats.
Det är alltid gravrättsinnehavarens uppgift att se till att vi 
har korrekt uppgifter om hen i gravregistret, så länge vi har 
ett personnummer så uppdateras det automatiskt via Skat-
teverket. 
Ni är alltid välkomna att 
kontakta oss om ni har 
frågor. 
Vänligen, Kyrkogårds-
förvaltningens personal. 
0563-145 00 månd, onsd, 
torsd, fred 09.30-11.00, 
tisd 13.30-15.00
hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se

   
 

   
 

Info från Kyrkogårdsförvaltningen, Hagfors pastorat 
  

Vi har nu gjort en kulturinventering med tillhörande bevarandeplan på 
våra kyrkogårdar. Vi har även under åren 2017-2020 gjort en 
omfattande uppdatering av gravrättsinnehavare i vårat gravregister.  
De gravstenar som inte har ett bevarandevärde och saknar 
gravrättsinnehavare för gravrätten kommer enligt beslut i kyrkorådet 
att tas bort.  
  
Det är därför mycket viktigt att ni hör av er till oss om ni har fått en 
grönskylt på er gravplats. 
Det är alltid gravrättsinnehavarens uppgift att se till att vi har korrekt 
uppgifter om hen i gravregistret, så länge vi har ett personnummer så 
uppdateras det automatiskt via skatteverket.  
  
Ni är alltid välkomna att kontakta oss om ni har frågor.  
Vänligen, Kyrkogårdsförvaltningens personal.  
0563-145 00 månd, onsd, torsd, fred 09.30-11.00 tisd 13.30-15.00 
hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se 
 

 

 

 

Vårt varma tack
till er alla som hedrade 

minnet av vår kära

Brita Flodman
vid hennes bortgång 

med blommor och gåvor 
till olika minnesfonder.

Ett särskilt tack till hem-
tjänsten i Sunnemo och Råda.

Ronny
Tina och Johan

med familjer

SÖNDAG 23 MAJ 
KL. 18.00

MAN BORDE INTE SOVA

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

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/FORSHAGA-MUNKFORS
WWW.FACEBOOK.SE/FORSHAGAMUNKFORSFORSAMLING

–Sång och musik med Alexandra &Gustav Larson
Man borde inte sova...

Gamla välkända sånger och 
visor blandat med nyare musik. 
Livesänd musikgudstjänst med 
sångarparet Alexandra och 
Gustav Larson.

M Å N A D E N S  K O N S E R T 

  

Den som Gud har sänt talar Guds ord. 
Gud ger honom sin ande utan att mäta.

Joh 3:34

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 23/5 efter kl 12.00 Gudstjänst från Equmeniaförsamlingen i 
Sunnemo.

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 23/5 kl 11.00 Gudstjänst, A Rådström.
Gudstjänsten sänds digitalt, se länk hemsida.
www.svenskakyrkan.se/eksharad
Samt på Ekshärads Kabel-TV.

FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ

Vårt varma tack
för blommor 

och minnesgåvor.
Då vår käre

Gunde Mattsson
hastigt somnade in.

Älskad, saknad.
Siv

Ulrika, Julia och Emma

Kom ihåg
Mors dag

30 maj!



Kontaktuppgifter
Församlingsexp.telefonväxel: 0563-54 05 30 

Telefontider: mån & ons kl.10.00-12.00 tors 13.00-15.00 
Kyrkogårdsförvaltningen: 0563-145 00 mån, ons-fre kl 9.30–11.00, tis 13.30-15.00

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

Välkommen till Hagfors pastorat

Glad Pingst och grattis på födelsedagen, kära kyrkan!
Mittemellantider är lite speciella. Det gamla har inte slutat och 
det nya har inte kommit än. Så var det för lärjungarna i tiden 
mittemellan Påsk och Pingst. Jesus hade uppstått, många hade 
mött honom igen som levande. Han var den samme, men inte på 
samma vis som tidigare. Sedan kom Pingst och den förskräckta 
skaran av Jesu vänner fick mod och oanade krafter som satte 
igång en rörelse som inte liknar någon annan rörelse i historien. 
Kyrkan föddes genom den Helige Andes kraft. 
Det som började på första pingstdagen fortsätter idag, även hos 
oss i Hagfors när människor kommer till tro, hittar nytt hopp och 
finner sig älskade av Guds kärlek som inneslutar alla och allt. 

Thomas Pfitzinger-Drewes, kyrkoherde

Gudstjänst på Facebook 
och Youtube

Pingst - Söndag 23/5 kl 11.00 
Ekumenisk familjegudstjänst från Equmeniakyrkan i Gräs

Hanna Isaksson, Isa Nyberg, Anette Johansson,
Tina Sundbäck, Emma Henriksson och barn medverkar.

Söndag 30/5 kl 11.00 
Gudstjänst 

Åsa Bergsten och Tina Sundbäck
Öppen kyrka 

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

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

Vi möts på Facebook
Tisdagar kl 12.30: Live-bön 

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

------------------
För barn, ungdom, familj

Tisdag 18/5  Babyrytmik 
Tisdag 25/5  ”Barnens bästa samling”

Beställ din pysselpåse med material som hör till 
barnsamlingen på nätet Sms:a till: 072-746 25 16. 

Skriv ditt för- och efternamn
Tis. 25/5 kl 18.00  Liveträff f. barn 6-12 år 

Anmäl genom Sms:a till: 072-7462516, 
skriv ditt för- och efternamn
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Klarälvsvägen 30, Ekshärad | 0563-406 71
www.nordlundsbegravningsbyra.se

Vår erfarenhet och kunskap
är din trygghet

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

hjälper till i alla steg att utforma en vacker 
begravning, precis som ni vill ha den. 

 
Välkommen in så berättar vi mer.

Ellinor Östlund
Kundrådgivare

Anna Skog 
Kundrådgivare

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



Forts. från fram 

Efter regn...

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 

ter anpassade för ditt ansikte 
som också passar under perio-
der då jacka fortfarande behövs.
• Använd rikligt med skydd. 
Full effekt av ett solskydds-
medel uppnår du enbart om du 
använder tillräckligt mycket av 
krämen. Följ anvisningen för 
den produkt du använder. Det är 
vanligt att vi använder för lite 
kräm och då får vi inte heller 
det skydd som är tänkt.
• Tänk på hur du förvarar sol-
krämen. Titta på utgångsdatum 
för både oöppnad och öppnad 
förpackning. Hur länge de hål-
ler påverkas av när de har öpp-
nats samt om de utsatts för höga 
temperaturer och direkt solljus.
• Kom ihåg att fylla på under 
dagen. Om du svettas eller har 
badat behöver du förnya ditt 
skydd. Skapa en sund vana att 
applicera ny solskyddskräm un-
gefär var tredje timme, och all-
tid efter ett att du har badat.
• Hur starkt solskydd ska 
man nu ha? Det beror dels 
på genetiska förutsättningar, 
där nivån av melanin i huden 
är olika, dels på hur stark UV-
strålningen faktiskt kommer att 
vara där du befinner dig. Råd-
gör med ditt apotek för hjälp att 

hitta en trygg uppsättning pro-
dukter. Det man bör tänka på är 
att ha en produkt för ansiktet, 
en för kroppen och en after sun 
som återfuktar.
• Skydda ditt ansikte extra 
mycket. Om du ska tillbringa 
flera timmar i solen, t ex på sjön 
eller på golfbanan, bör du skyd-
da den känsliga huden i ansiktet 
med hjälp av en hög solskydds-
faktor (minst SPF 30) samt en 
keps, hatt eller skärm.
• Var försiktig med hudvård 
som innehåller syror. Aktiva 
ämnen eller syror som exem-
pelvis BHA och AHA exfolierar 
och påskyndar hudens förny-
elseprocess. Det är en del av 
mångas hudvårdsrutin eftersom 
det ger ett fint resultat. Syror 
gör huden mer solkänslig och 
huden kan lätt brännas och få 
skador. Om du inte vill pausa 
användningen av syror på våren 
och sommaren, då solen är som 
starkast, är det väldigt viktigt att 
vara noga med solskydd i form 
av hög SPF (minst SPF 30) samt 
använda keps, hatt eller skärm 
för att skydda ansiktet.
• Skydda med kläder. Ibland 
räcker det inte med endast sol-
kräm för att skydda sig. Om 
din hud är känslig, är det sunt 
att komplettera solskyddet med 
exempelvis långärmade kläder 
och solhatt. Material och färg 

påverkar vilket skydd kläderna 
ger, ju mörkare och tjockare tyg 
desto mer skydd.
• Se över dina läkemedel. 
Vissa typer av läkemedel kan 
påverka hudens känslighet mot 
sol, exempelvis ibuprofen gel, 
tetracykliner (antibiotika) och 
diklofenak. Det kan bli lättare 
att bränna sig samt att man kan 
få allergiska reaktioner, även en 
tid efter avslutad behandling. 
Bästa sättet att skydda sig är 
att undvika solen genom täck-
ande kläder samt keps, hatt eller 
skärm. Fråga din läkare eller på 
ditt närmsta apotek för rådgiv-
ning gällande hur dina läkeme-
del påverkar din solkänslighet.
• Håll koll på om dina födel-
semärken förändras. Födelse-
märken är oftast helt ofarliga. 
Det är dock viktigt att hålla koll 
på om de förändras eftersom det 
då kan vara ett tecken på cancer. 
Genom att själv regelbundet 
undersöka dina födelsemärken 
kan du upptäcka hudföränd-
ringar tidigt. Om du är orolig 
för ett födelsemärke erbjuder 
Apotek Hjärtat, i samarbete 
med ScreenCancer, födelsemär-
keskontroller på utvalda apotek.

Källa: Apotek Hjärtat

AFFISCHER i alla storlekar
FOLDRAR  A4 A5

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

100x60

Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

ANNONSSTOPP
TORSDAG KL 16.00

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

VISITKORT
SKYLTAR

47x115

Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

ANNONSSTOPP
TORSDAG KL 16.00

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

FOLDRAR
KUVERT

47x108

PROGRAMBLAD
BÖCKER med fyrkantsrygg

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Lars-Ove 
är en av 

våra 
trogna

utdelare

AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 

AA-MÖTEN 
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00



MORSDAGS-
KONST

        Ängvägen 1
            Blia, Munkfors

22-30 maj
Öppet:

Lördagar-Söndagar 11-17
VÅRSALONG 

Kristin Steen, fluid acrylic
Pia Kortell Bergmark, textil

Anita Abrahamsson, 
akvarell

Staffan Jofjell, foto
Martin Ofersson, 

blandteknik

RANSÄTER - MUNKFORS
KONSTFÖRENING

Coaching - Andning - Yoga
Tallbacksvägen 16, Torget, Munkfors

Varmt välkommen att 

fira mor/dig själv

Funderar du på hur ni ska fira Mors dag?
Gör dagen till en ny upplevelse och kom på 

morsdagsyoga tillsammans mor och du, 
eller som en present till dig själv.

Nya tider, nya upplevelser, att spara i hjärtat.

Ta med mor på en mysig 
morsdagsyoga tillsammans

Vi gör ett yogapass som alla kan delta i och  
inleder med thé och tilltugg.

Yoga, meditation och avslappning mellan 
klockan 10.00-12.00Anmälan i Facebook-

evenemanget och swish 
249:-/person till 
123 500 00 39.

Vid funderingar 
kontakta Maria
070-330 76 01

Din investering 249:-/person
Morsdagsyoga 30 maj

1 2 3 4

5 6

7 8

9

10 11 12

13

14 15

Melodikrysset v.20 - 22 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. 20 - 22 maj

Kommunfullmäktiges sammanträde 
25 maj är inställt. 

Inställt kommunfullmäktige

Ansökan och fler kurser hittar du på geijerskolan.se

* Allmän kurs Musik
* Allmän kurs Måleri
* Litteratur- och skrivarlinje
* Humanistisk-samhällsvetenskaplig linje
* Balans och inspiration (höstterminskurs)

Sök höstens kurser!

Läs in behörigheter på gymnasienivå eller  
utveckla ditt intresse hos oss. Platser kvar på:

Löpande antagning. (Reservation för fulltecknade kurser)

Rådasjöns
Måleri

Allt inom ut- 
och  invändig 
målning samt

fönster-
renovering
Ring för offert!

Tel. 070-939 36 90 / Henrik

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

Mjönäs Djurklinik
Mjönäs

DjurklinikMjönäs Djurklinik

Vi startar upp

BOULESPELET
den 18 maj kl 14.00

vid MFKC 
Vi spelar även 

fredagar kl 11.00.
Medlemskort 150:- per 

säsong för
PRO medlemmar.

40:-/ spel för övriga
Välkomna hälsar styrelsen

MUNKFORS

De två gamla polarna möttes hos Sankte Per, snackade om 
gamla tider och kom in på hädanfärden.
- Hur kom du egentligen hit upp?
- Jo, jag var ute och åkte bil med min fru och då sa hon: 
”Låt mig köra en stund så är du en ängel...”

*** *** ***



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

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%30% rabatt på annons 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 :-)

Den lekfulla uttern

Från att ha varit nästan helt 
försvunnen i Sverige på 
1970-talet har uttern långsamt 
kommit tillbaka, bland annat 
till delar av Värmland. Den är 
lekfull och nyfiken, kortbent, 
lång och strömlinjeformad, 
lite kutryggig. Typiskt är att 
uttern rör sig i halvmeter-
långa språng vilket jag fick se 
på nära håll för absolut första 
gången i vintras. Då kom den 
skuttande rakt emot mig på 
isen, stannade bara 10 meter 
ifrån mig och stirrade nyfiket.

Häromdagen kom den lek-
fulla uttern tillbaka igen, skut-
tande ner till strandkanten och 
ut på en tuva och ner i den lilla 
fiskerika tjärnen. 

Värmland är fantastiskt!
Skogshälsningar

Lenn Olle



www.skogsmaklarna.com
info@skogsmaklarna.com                 

0563-419 00

Fastigheter till salu
Klarälvsvägen 5, 
Ekshärad
Trevlig och väl underhållen 
villa i centrala Ekshärad. 
5 r.o.k. om ca 100 m2. Isole-
rat dubbelgarage.

Råda Fridhem
Ekshärad
Letar du gamla byggnader 
ska du titta in här. Heltim-
rat 2-plan, som stått öde i 
många år och en lillstuga 
om 1 r.o.k. Jakt.

Fler fastigheter finns. Titta på vår hemsida.

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

   

Nedräkning till Stora Blomdagen. 
Nu bara en vecka kvar!

 

696900
Hemgårdens skivade

Stekfläsk
  ord. 99.90/kg

Förhandsboka  tis 18/5 - fre 21/5
 Hel bal (8x) ICA:s

 TOA/HUSHÅLLS
 PAPPER 149:-Glass Klassiker-Klassiker-

Lådan

  ord. 129:-

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

 

75:-75:-

kg

Hämta mån 24/5 el tis 25/5
Boka på Facebook el. affären

ord 255:-

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

Hör av dej för 
gratis OFFERT!

 072-215 05 66

!

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

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

Kvinnojouren 
Duvkullan

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

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

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

- Vad tror du vi har 
näsan till, Pelle?
- För att se.
- För att se??
-Ja, vad ska man an-

nars hänga glasögonen på?



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



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

ANNONSSTOPP: 
Tel 0563-616 66 • info@veckobladet.se

 TORSDAGAR 16.00 för alla annonser  

Ishockey
Klier Vallgren förlänger!

Han kom tvåa i seriens målvaktsliga 
säsongen 19/20 och fick sitt stora ge-
nombrott på seniornivå. Nu är Gustav 
Klier Vallgren klar för fortsatt spel i 
IFK-tröjan! – Laget ser spännande ut. 
Det ska nog kunna bli riktigt kul, säger 
21-åringen.

Munkfors lagbygge inför säsongen 
21/22 fortsätter. Sjuttonde spelare att 
ge klartecken är målvakten Gustav Klier 
Vallgren.

- Jag väljer att spela vidare i IFK för 
att det är en grym grupp både på och 
utanför isen. Sedan är revanschlusten 
kvar efter de senaste två säsongernas 
snöpliga slut. Laget ser spännande ut. 
Med större delen av laget kvar ifrån ifjol, 
tillsammans med någon något nyförvärv 
och comeback, ska det nog kunna bli rik-
tigt kul det här, säger han och fortsätter:

- Jag vill bidra med en positiv attityd 
i omklädningsrummet och fortsätta att 
utvecklas bredvid grymma Jonas! Sedan 
även ge ”Gus” tips på nya låtar till hans 
spellista då en stor del av grabbarna 
varit missnöjda.

Gustav Klier Vallgren kom till Munkfors 
från moderklubben Viking säsongen 
19/20. I IFK-tröjan fick han sitt ge-
nombrott på seniornivå då han slutade 
tvåa i seriens målvaktsliga med 91,5 i 
räddningsprocent på 15 matcher. Förra 
säsongen blev det en match, med 92,9 i 
räddningsprocent, innan pandemin satte 
stopp för fortsatt spel.

Munkfors har nu gjort klart med mål-
vaktsduon Jonas Westerlund och Gustav 

Klier Vallgren, de fem backarna Niclas 
Edman, Johan Berntsen, Tim Forslund, 
Victor Nilsson-Westlund och Kristian 
Lindsäth samt de tio kedjespelarna Jo-
nas Johannesson, Victor Augustsson, 
Viktor Chragin-Hansson, Kimmy Skog-
land, David Henriksson, Eric Byström 
Johansson, Alex Andersson, Lucas Berg, 
Robert Basth och Erik Brokvist.

Persson förlänger!

Backen hann bara spela två matcher 
i IFK Munkfors innan pandemin satte 
stopp. Nu är Samuel Persson klar för 
fortsatt spel i IFK-tröjan! – Jag vill bidra 
med ett stabilt spel över hela isen, säger 
22-åringen.

Munkfors lagbygge inför säsongen 
21/22 fortsätter. Artonde spelare att ge 
klartecken är backen Samuel Persson.

- Jag trivdes väldigt bra i laget både på 
och utanför isen, så det var ett självklart 
val för mig. Jag tror vi garanterat kommer 
ligga uppe i toppen och ha goda chanser 
att gå upp i ”ettan”. Själv vill jag bidra med 
ett stabilt spel över hela isen.

Samuel Persson kom till Munkfors 
inför säsongen 20/21. Det blev bara två 
matcher och en assist innan pandemin 
satte stopp för fortsatt spel.

Den högerfattade backen har tidigare 
representerat moderklubben Sunne, 
Grums och Viking. Totalt har han no-
terats för 5 (1+4) poäng på 36 division 
2-matcher, en assist på en division 
3-match samt 25 (7+18) poäng på 95 
matcher i U16, J18 och J20.

Munkfors har nu gjort klart med mål-
vaktsduon Jonas Westerlund och Gustav 
Klier Vallgren, de sex backarna Niclas 
Edman, Johan Berntsen, Tim Forslund, 
Victor Nilsson-Westlund, Kristian Lind-
säth och Samuel Persson samt de tio 
kedjespelarna Jonas Johannesson, Vic-
tor Augustsson, Viktor Chragin-Hansson, 

Kimmy Skogland, David Henriksson, Eric 
Byström Johansson, Alex Andersson, Lu-
cas Berg, Robert Basth och Erik Brokvist.

Innebandy
Marcus Pontusson återvän-
der hem till Hagfors IBS

Efter fyra säsonger i SSL och All-
svenskan så har Marcus Pontusson, 
27, bestämt sig för att återvända hem 
till Hagfors IBS och har skrivit på ett 
kontrakt som gäller över den kommande 
säsongen.

- Det känns rätt, hemma och fram-
förallt skitkul, säger Pontusson som 
återkomsten till Hibs.

Det var efter säsongen 2016/17 som 
Marcus Pontusson lämnade Hibs för 
spel med Skoghalls IBK i Allsvenskan. 
Det blev säsong där innan en säsong 
med IBF Örebro i SSL väntade. De två 
senaste säsongerna har han spelat med 
Karlstad IBF i Allsvenskan, och spelade 
SSL-kval så sent som förra månaden. 
Men nu väntar nya utmaningar och mål 
när det återigen blir spel i Hibs röda tröja.

- Jag har alltid sagt efter jag drog 
iväg för några år sedan att jag kommer 
spela i Hibs igen, så det är väl den enkla 
anledningen. Sen var jag också sugen på 
att göra något nytt, motivationen tröt lite 
efter kvalfinal-torsken mot Djurgården 
denna säsong och kände därför att 
det skulle vara spännande med ett nytt 
projekt och en ny satsning med Hibs. 
Anledningen till att det just blir denna 
säsong jag återvänder till är ju också 
att jag tror det här kan bli väldigt bra, 
det är en fin trupp jag kommer till med 
stora möjligheter att nå långt, säger 
Pontusson.

Målsättning hos klubben och laget han 
nu återvänder till har varit tydlig, man vill 
gå upp till Allsvenskan. Pontusson, som 
har flera säsonger bakom i just Allsvens-

kan, svarar följande på frågan kring vad 
som krävs för att uppnå det målet.

- Svår fråga det där. Enkelt att säga att 
det ska tränas hårdare, tränas mer och 
att alla ska prestera max. Men jag tror 
någonstans det handlar om att alla ska 
vilja vara med på tåget, dra åt samma 
håll och att det finns en tydlighet i det. 
Då faller väldigt många andra pusselbitar 
på plats bara av farten. Så länge man 
kontinuerligt tränar på att göra varandra 
bättre, tränar på att vinna och tränar 
på att hantera motgång så kan man nå 
väldigt långt. Sen är det självklart så att 
om man ska gå upp en serie så är det 
en mängd faktorer som spelar in, men 
nånstans där tror jag man lägger en 
väldigt bra grundplatta.

I Hibs trupp återfinns även Pontusson 
sju år yngre bror Mikael Danielsson. 
Kommande säsong blir första gången 
de kommer finnas med i samma lag och 
får spela tillsammans.

- Brorsan tycker jag går framåt för 
varje säsong som går. Förra säsongen 
(2019/20) tyckte jag att han verkligen 
visade fina tendenser och slog sig in i 
laget. Smart spelare med fin blick för 
spelet. Behöver bara fortsätta att ta för 
sig och utvecklas hela tiden. Han påstår 
ju till exempel att han skjuter så jävla 
mycket bättre än mig hela tiden, så man 
får ju hoppas att han sätter mig på plats 
och börjar lossa av bössan till hösten, 
säger Pontusson.

Från klubbens sida är man förstås 
jättenöjda med att få hem Pontusson och 
kallar det en av klubbens viktigaste och 
största värvningar någonsin.

- Det känns helt fantastiskt bra att 
återigen få se ”Mackan” i den röda 
Hibs-tröjan, detta är utan tvekan en av 
klubbens större och viktigaste värvningar 
genom tiderna. Om man kunde ha bild-
googlat ”vem behöver Hibs värva in för 
nästa säsong?” så hade det kommit en 
bild på ”Mackan”. Spelmässigt får vi det 
vi egentligen saknat sedan han lämnade 
2017, en spelförande back med rightfatt-
ning som kan bidra i alla spelformer och 
som dessutom har höjt sitt defensiva 
spel under tiden i Allsvenskan och SSL. 
Men sedan, och kanske än viktigare, vi 
får in en spelare som ställer höga krav på 
sig själv och sin omgivning, en spelare 
som hatar förlora och dessutom har ett 
enormt stort hjärta för klubben. För att 
vi ska kunna uppnå vår målsättning om 
att nå Allsvenskan så har det varit prio 
ett för oss att få hem ”Mackan” och som 
sagt nu när det klart känns det riktigt bra, 
säger Fredrik Eriksson i Hibs sportgrupp.

I och med att Pontusson skrivit på så 
har Hibs nu 20 spelare som är klara för 
A-truppen till den kommande säsongen.



Vi gratulerarVi gratulerar

CATARINA STENHAMMAR
Vi vill gratulera vår kemilärare Catarina 
Stenhammar i efterskott! Hoppas din 
dag var underbar och att du har en bra 
dag idag! Hälsningar NA18.

HUGO EK
Världens starkaste 
kämpe, Hugo Ek, 
fyllde 2 år den 15 
maj. Du är en envis, 
busig och underbar 
liten kille! Vi älskar 
dig! Hurra, hurra, 
hurra, hurra i efter-
skott! Puss och kram! 
Mamma, pappa och Rulle. Storebror 
Måns blåser massor av ballonger i 
himlen till dig!

LUKAS
Hipp, hipp, hurra för 
vår solstråle Lukas 
som fyller 2 år 22/5. 
Vi älskar dig! Mam-
ma & pappa, Klara 
& Freja Y

GABRIEL BERGSTRÖM
Vi vill gratulera vår 
Gabriel Bergström i 
Munkfors på 11-års-
dagen den 18/5. Vi 
som grattar är mam-
ma, pappa, Benjamin 
och katterna Musse 
och Missy. Hoppas 
din dag blev jättebra!

Vi gratulerarVi gratulerar

CATARINA STENHAMMAR
Vi vill gratulera vår kemilärare Catarina 
Stenhammar i efterskott! Hoppas din 
dag var underbar och att du har en bra 
dag idag! Hälsningar NA18.

HUGO EK
Världens starkaste 
kämpe, Hugo Ek, 
fyllde 2 år den 15 
maj. Du är en envis, 
busig och underbar 
liten kille! Vi älskar 
dig! Hurra, hurra, 
hurra, hurra i efter-
skott! Puss och kram! 
Mamma, pappa och Rulle. Storebror 
Måns blåser massor av ballonger i 
himlen till dig!

LUKAS
Hipp, hipp, hurra för 
vår solstråle Lukas 
som fyller 2 år 22/5. 
Vi älskar dig! Mam-
ma & pappa, Klara 
& Freja Y

GABRIEL BERGSTRÖM
Vi vill gratulera vår 
Gabriel Bergström i 
Munkfors på 11-års-
dagen den 18/5. Vi 
som grattar är mam-
ma, pappa, Benjamin 
och katterna Musse 
och Missy. Hoppas 
din dag blev jättebra!

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

Stewart H Britt

Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se

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

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

Stewart H Britt

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

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

FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ

På den högra bilden fattas fem detaljer.

Ringa in felen, klipp ur och posta den rätta lösningen till 
VECKOBLADET, Görsjövägen 2C, 683 33 HAGFORS.
Märk kuvertet ”Finn Fem Fel”. Lösningen skall vara 
oss tillhanda senast torsdag 27 maj 2021.

Namn: . ....................................................................................

Adress:  ...................................................................................

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

Två vinnare erhåller varsitt presentkort, värde 100 kr, som 
gäller i hela Hagfors kommun.     LYCKA TILL!      
Vinnarna presenteras i VB nr 22, vecka 22.

"

och tack till min dagmatte Kris-
tina och daghusse Ulf och Ässa 
som passar mig när matte jobbar 
fastän att jag är ”lite” busig o job-
big ibland.

Hälsningar från Quiwi

Tummen upp



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 19/5 Grekiska biffar serveras med kokt 

potatis och tzatziki

Tors 20/5 Flygande Jakob

Fre 21/5 Kotletter serveras med pepparsås 

och potatisgratäng

Lör 22/5 Kasslergratäng och ris

Sön 23/5 Kycklinggryta serveras med kokt 

potatis

Mån 24/5 Sprödbakad Alaska Pollock serveras 

med mos

Tis 25/5 Stekt rimmat sidfläsk serveras med 

 alt. raggmunk, löksås el. bruna bönor

Ons 26/5 Kalops serveras med kokt potatis

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

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:-

Alt: Pannbiff

TORSDAG 20/5  kl 10.30-15.00 
RÅRAKOR m fläsk 90:-

––   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!

UTHYRES
Parhus Ransäter
2 rum & kök 61 m2, 

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

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

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

FYND & FÖRENINGSNYTTFYND & FÖRENINGSNYTT

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

LÄGENHET
Fin lägenhet på Sheraton i Munkfors 
2 r.o.k. på 3:e vån med hiss. 60 kvm. 
Hyra 4.100 kr/mån. Renoverad 2017. 
Inflyttningsklar 1 juni. Högstbjudande.
Tel. 070-674 06 80
********************************************
BOSTADSRÄTT I RIKSBYGGEN
Vällarevägen 14 B, 1 rum o kök, 45 
m2, nedre botten, med egen inramad 
uteplats. Hyra 2.925 kr inkl kabel o 
bredband. Tillträde 1 juli. Pris: 30.000:-
Tel. 073-098 91 88
********************************************
LÄGENHET SÄLJES
Norrings väg 7, Hagfors. 2 rum o kök, ca 
57 m2. Våning 9. Bästa utsikten i Hagfors. 
Hyra 4.216:- inkl TV-box. Prisidé 30.000:-
Tel. 070-299 65 21
********************************************

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

SUNDSJÖNS JVK
Årsmöte den 29 maj klockan 11.00, ut-
omhus vid slaktboden. Välkomna!
********************************************
GUSTAVSFORS BYGDEGÅRDS-
FÖRENING
håller årsmöte i Bygdegården tisdag 1 
juni kl 19.00. Välkomna! Styrelsen.
********************************************
ÅRSSTÄMMA KLARÄLVENS FVOF
den 8 juni kl 18.00 vid Edebäcks hem-
bygdsgård. Välkomna!
********************************************
ÅRSSTÄMMA FÖR ROMBOLANDS-
VÄGEN VSF
10 juni kl 19.00 hos Anne-Marie Nord på 
altanen. Välkomna!
********************************************
ÅLEBY BYGDEGÅRD
Kallelse till ordinarie årsstämma på 
bygdegården söndagen den 6/6 -21 kl 
14.30. Välkomna!
Tel. 073-727 54 77
********************************************
ÅLEBY VVO OCH JK
Kallelse till ordinarie jaktstämma på 
bygdegården söndagen den 6/6 -21 kl 
15.00. Välkomna!
Tel. 073-727 54 77
********************************************
ÅRSMÖTE
Norra Råda hembygdsförening håller 
årsmöte lördag 29 maj kl 15.00. Vi är 
utomhus o håller smittsäkert avstånd. 
Välkomna! Styrelsen.
********************************************

FÖRENINGSNYTT

SÄLJES

UPPHITTAT
Airpodsfodral med en hörlur, 11/5 på 
Mana i Hagfors.
Tel. 070-625 80 06 Ove
********************************************
ÄNKEMAN
vill träffa en trevlig kvinna mellan 65-70 
år för att tillbringa tid tillsammans och 
stödja varandra.
Tel. 0563-923 29
********************************************

ÖVRIGT

KÖPES
3-HJULING FÖR VUXNA
Söker begagnad 3-hjuling för vuxna.
Tel. 070-200 14 71
********************************************
TAKPLÅT KÖPES
Rundkorrigerad begagnad. Jag behöver 
ca 110 m2. Ring mellan 10-12 och 16-18.
Tel. 0563-600 84, 076-100 75 33 SMS

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
ÖNSKAS HYRA
Skötsam 39-årig man med 2 barn önskar 
hyra lägenhet, stuga eller hus i Ekshä-
rad med omnejd. 2:a eller större. Goda 
referenser finnes.
Tel. 070-013 55 27

VÄGMÖTEN 3/6 2021
Plats: Slaktboden Fastnäs Jolavägen 
18.00, Kvarnhedsvägen 18.30, Berg-
bäcksvägen 19.00, Gjutåsvägen 19.30. 
Välkomna! Styrelserna
********************************************
EKSHÄRADS HEMSLÖJDARE
har årsmöte måndag 31 maj kl 18.30. 
OBS! Lokal: Lövgrenssalen i Ekshärads 
kommunhus. Välkomna!
********************************************
PRO EKSHÄRAD - LOPPIS
Fynda på vår loppis i Gunnerud 41. 
Öppet dagligen tillsv 11-16. Tavlor, matt-
trasor, glas, syskrin m.m. m.m. Väl-
komna! www.pro.se/eksharad

Kära konstvänner 
och medlemmar

Nu har det gått ett helt år + lite till sedan vi hade årsmöte, och sedan dess 
har allt stått still pga Coronan, men nyligen hade vi ett styrelsemöte där vi 
beslöt att låta föreningen vila under år 2021.
Vi hoppas återkomma år 2022 med en förhoppning om att komma igång 
med utställningar och ev. resor.
Vi behöver även intresserade som vill vara med i styrelsen.
Med vänliga hälsningar! 
Gunilla Schultzberg Ordförande Tel: 070 28 51 701

Öppettider
Textåbild/

Veckobladet
Måndag 8-12
Tisdag 8-14
Onsdag 8-14
Torsdag 8-16
Fredag 8-14
Välkommen

om du är frisk!

SYNS DU INTE FINNS DU INTE
ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16



Utgångspris: 2 995 000:- 

Mäklarhuset Bengt Pettersson
Adress: Kyrkogatan 1, 683 33 Hagfors 
Telefon: 0563-120 00   Telefax: 0563-126 50 

www.maklarhuset.se/hagfors

Hagfors - Hagforsvägen

En mycket tilltalande villa belägen på populära Hagforsvägen som  inrymmer 6 rum 
och kök fördelat på 150 kvm i mycket gott skick. Fastigheten värms via bergvärme 
och är ansluten till fiber. Gångavstånd till skola, mataffärer och restauranter och 
närhet till friluftsaktiviteter.

Utgångspris: 1 950 000:- 

Hagfors - Villavägen

Representationsvilla på en stor vacker trädgårdstomt med delvis sjöutsikt. Ytterligare 
två tomter ingår. Villan inrymmer 6 rum och kök fördelat på 186 kvm. Braskamin. Rym-
lig balkong i söderläge. Källarvåning med bl a vinkällare, tvättstuga, förråd. Uthus med 
förråd och hobbyrum. Härligt orangeri.

Råda - Gästisvägen

Välvårdad och charmig villa, centralt beläget med närhet till kommunikation, skola och 
mataffär. Huset bjuder på 5 rum och kök fördelat på 120 kvm och en trivsam tomt med 
bärbuskar och god plats för planteringar.  Elvärme, kakelugnar och vedspis. Friggebod 
och uthus.

Utgångspris: 750 000:- 
Hagfors - Blåklintvägen

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

Utgångspris: 475 000:- 

Uddeholm - Strandvägen

Nu har vi äran att försälja detta tilltalande parhus. Med mycket bra läge på populära 
Strandvägen finns möjligheten att bli ny ägare av detta parhus.
Huset erbjuder en bra planlösning där entréplanet disponeras följande: Välkom-
nande hall med plats för avhängning av ytterkläder. Gästtoalett. Kök med en egen 
köksingång, goda arbetsytor. Matrum och vardagsrum med enhetligt parkettgolv, 
härligt ljusinsläpp och utsikt mot sjön.

Utgångspris: 1 375 000:- 

Knon

Välkommen till detta paradis! Fritidshus 
med avskilt strandläge på en udde vid 
sjön Knon. Bostadshuset inrymmer: Kök 
med matplats. Allrum med stora föns-
terpartier och underbar utsikt över sjön. 
Ett sovrum. Möblerbar sällskapshall med 
fönsterpartier längs hela sjösidan. Gäst-
stuga. Båtplats.

Utgångspris: 750 000:- 


	HAVA210517E101
	HAVA210517E102
	HAVA210517E103
	HAVA210517E104
	HAVA210517E105
	HAVA210517E106
	HAVA210517E107
	HAVA210517E108
	HAVA210517E109
	HAVA210517E110
	HAVA210517E111
	HAVA210517E112

