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Forts. inne i tidningen

2021 Våryra i 

Hagfors!

Mors dag!

Givetvis fortsätter vi som vanligt  med service, reparationer, däck och fälgar!
Självklart kan du även dela upp betalningen med Autoexpertenkortet 

som du kan ansöka om direkt här hos oss!

CW´S BILSERVICE AB
AUTOEXPERTEN I RÅDA

RÅDAVÄGEN 26

Nu drar vi igång med rostskyddsbehandlingar! 
Vi använder oss av DINITROL rostskyddsmedel, vi kan anpassa varje rostskyddsbehandling 

efter just dina önskemål och kontrollerar vilket rostskydd som behövs till just din bil.

Ring oss och boka tid på 
0563/60511
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Idén till ’Musikalverkstan’ har legat och 
ruvat en lägre tid, säger Elin Ljungberg 
som är med och  arrangerar dagslägret. 
Tanken att få ge barn och ungdomar möj-
ligheten att testa på musikal där alla tre 
disciplinerna; sång, dans och teater är re-
presenterade har varit en drivkraft i ska-
pandet av projektet. En bidragande faktor 
till att föreningen Sväng existerar är just 
lusten att ge tillbaks.
— När jag va liten va min största dröm 
att få testa på musikal, det fanns inte i 
Hagfors. Det fanns absolut eldsjälar som 
anordnade dans- och sångevenemang, 

Musikalartister till Hagfors för att inspirera 
barn och ungdomar i ett musikalläger

Hagforsbördiga musikalartis-
ten Elin Ljungberg har synts i 
musikaler som Lilla Sjöjung-
frun, Ringaren i Notre Dame 
och We will rock you. I början 
av juni kommer hon till Hag-
fors för att hålla ett musikal-
läger för barn och unga mel-
lan 10-19 år. Tillsammans med 
kollegan och musikalartisten 
Lineah Svärd vill hon ge barn 
och ungdomar möjligheten att 
testa på musikal.
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OBS! Vid godkänt korrektur tar kunden 
ansvar för eventuella fel.
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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

  

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.
Mat 28:19

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 30/5 efter kl 12.00 Gudstjänst från Equmeniaförsamlingen i 
Hagfors.

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 30/5 kl 11.00 Gudstjänst, L-P Hjärpe, kyrkokören medverkar.
Gudstjänsten sänds digitalt, se länk hemsida.
www.svenskakyrkan.se/eksharad
Samt på Ekshärads Kabel-TV.
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Melodikrysset v.21 - 29 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. 21 - 29 maj
Kyrkofullmäktige
i Hagfors pastorat samman-
träder genom telefonmöte 

Tis 1 juni
Ärende: Årsredovisningen 

2020. För intresse finns 
årsredovisningen tillgänglig 

på pastorsexpeditionen, 
tel 0563-54 05 30

Ordförande

Prova på

DISCGOLF  
26 maj kl 10.00

Blinkenbergsparken
Vi promenerar varje 

onsdag kl 10.00
Då träffas vi vid 
Norrings väg 3 

Välkomna hälsar styrelsen
Reumatikerföreningen

Titta in på vår hemsida
www.veckobladet.se

Visitkort • Kuvert
Foldrar • Affischer

Storformat • Laminering
mm

Till minne av
Lennart Finnkvist

En man med ett hjärta av guld finns inte mer! 
Lennart har under sina många år på ambulansen stöttat, tröstat 
och förmedlat både trygghet och lugn som varit speciellt för både 
patienter och anhöriga. Han var kunnig på mycket inom sjukvår-
den och även andra områden. Han var bl.a. med om elva förloss-
ningar i ambulansen när de små liven inte hade tid att vänta tills 
man nådde sjukhuset.
Ambulanser som skulle tas ur bruk förmedlade Lennart till 
utsatta länder, något hans guldhjärta verkligen brann för.
Lennart tänkte även på de som lämnat jordelivet att de skulle 
hedras med svenska flaggan på begravningsdagen. Det var något 
han kämpade för och till slut fick igenom.
Nu är en av de legender Hagfors haft turen att få ta del av borta. 
Lennart kunde haft många år kvar. Men det ville sig inte så. 
Olyckan var framme och Lennarts sista resa hemifrån 
Geijersholm blev i en ambulans.

/Sigrid



Trevlig helg! 
Janne m personal

Ons 26/5: Kalops serveras m kokt potatis
Tors 27/5:  Korvsoppa
 Alt. Pannkakor, sylt o grädde
Fre 28/5: Oxrullader serveras m potatisgratäng
Lör 29/5: Kycklinggryta serveras med ris
Sön 30/5:   Panerad schnitzel serveras med 

potatisgratäng o bearnaisesås
Mån 31/5: Dubbelpanerad strömming serveras 

med mos och skirat smör
Tis 1/6:   Stekt rimmat sidfläsk med alternativen 

raggmunk, bruna bönor eller löksås
Ons 2/6: Pasta Carbonara   Alt. Korvsoppa

RESTAURANG INDIANEN    Dagens rätt:  Mån-fre 90:- Pensionär 80:-    Lör-Sön 100:-    Pensionär 90:-  Hämtlådor 69:- 
Vi serverar 
GRÖT-
FRUKOST 65:- 
vardagar
8.30-10.15   
(smör, bröd, sill, kött- 
bullar, ägg m.m. ingår)

BUFFÉ  & 
A LA CARTE

Öppet alla 
dagar 

11.00-15-00

Fullständiga 
rättigheter

ATT TÄNKA PÅ I CORONATIDER:

• Handla ensam i största    
möjliga utsträckning

• Besök inte butiken om ni   
har sjukdomssymptom

• Tvätta händerna! Vi har ett 
tvättställ i entrén.

• Håll avstånd till varandra          
i butiken och i kassakön.

Tänk  
på att hålla  
avståndet  

till varandra

Info_corona_skylt_A4.indd   1 2020-03-25   11:31

Fläskytterfilé
Grillkryddad / Chili vitlök 7900

kg

Kryddkorvar
Hemgården, 270-300 g 2 för 6000

Potatissallad
ICA Indianens 990

hg

Brie
500 g, Grand Pére, Frankrike 3990

st

Halloumi
ICA, 200 g 2 för 5000

Smör
60%, Arlaköket, 400 g 2000

st

Nu har vi startat
MJUKGLASS-
MASKINEN!!

GOTT ATT GRILLA!

Rosor
10-pack, 40 cm, ICA Fairtrade 3990

Chokladask
Hjärta/Tack, Marabou, 165 g 3000

st

Från vårt eget bageri:
Tårtlängder
4-5 personer, olika sorter 10000

st

INDIANEN, EKSHÄRAD

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

RESTAURANG, CAFÉ, BAGERI, DELI      Tel. 0563-406 22   

ÖPPET
ALLA DAGAR 

8-22

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

MORS DAG!
Fira med blommor, 

tårta och grillat
PRESENTTIPS TILL MOR:

Kondis erbjuder:
Kaffe & bakelse 3500

Jordgubbar
i ask, 400 g, Spanien 2500

st

Grädde
3 dl, Arla 2 för 2500

Grillkol/
Briketter 3 för 10000

Klotgrill
47 cm, Weber 79900

Ord. 1.200:-

BLOMFÖRSÄLJNING!!BLOMFÖRSÄLJNING!!
STORT SORTIMENT 

OCH BRA PRISER!Prisex:

Sommar-
blommor 6-pack 3490

Ampelmix 
Krukstorlek 20 cm, 
flera sorter                 6900

st

Plantjord
40 liter

4 för10000



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 

Nu har låna-prylar-appen Swinga öppnats för alla 
boende i Munkfors, Olsäter och södra delen av Hag-
fors kommun; Sunnemo, Mjönäs och Höje. Med appen 
kan man låna verktyg, fritidsprylar och mycket annat 
av varandra. Tillsammans med bland annat Munkfors, 
Hagfors och Forshaga kommun hoppas man att många 
ska vilja prova att ”swinga” prylar.

- Det är ett enkelt och tryggt sätt för oss att få tag på det 
vi behöver, samtidigt som vi är lite schyssta mot både 
planeten, plånboken och grannarna, säger grundaren 
Anna Sundell.

Hagforsbördiga Anna Sundell fick idén om appen efter att 
hon insåg att symaskinen hon fått i present inte blivit an-
vänd en enda gång på över två år. Sedan dess har Anna 
och maken Henric Barkman tillsammans med ett team ut-
vecklat och testat appen i framför allt i Karlstad. 

- I de områden som är igång så lånar folk allt från 
slipmaskiner, skridskor och takboxar, till Tv-spel – sa-
ker vi inte använder så ofta eller bara i perioder.

Appen öppnar de stegvis för de områden där intresset är 
störst. Och med stöd från Region Värmland och samar-
betskommunerna, som en del av deras hållbarhetsarbete, 
är det alltså dags för Munkfors, Sunnemo och Olsäter.

Bort från ”köp-och-släng”
Liknande appar har blivit vanliga i storstäderna även om de 
lite mer sällan syns till på landsbygden. Men Anna tror att 
Swinga till och med kan fungera bättre i mindre orter. 

- Här känner vi varandra och vi har en större vana av att 
hushålla med det vi har och inte slösa. 

Forskning visar att vi köper mer och mer, men använder 
prylarna allt kortare tid. En borrmaskin används till ex-

Ska vi låna grejer av varann? 

empel bara tolv minuter i genomsnitt under sin livstid, en 
majoritet av oss använder inte ens hälften av kläderna vi 
har, och mycket av maten hamnar tyvärr i soptunnan. Vi 
har gått från ”slit-och-släng” till det ännu sämre ”köp-och-
släng”, berättar Anna, men framhåller samtidigt att många 
är bra på att tänka ”resurssmart”. 

- Förr var vi bättre på att ta vara på det vi hade, men 
jag tror att allt fler börjar återupptäcka värdet av det 
tankesättet. Till exempel är intresset för loppisar och 
andrahandshandel väldigt stort, säger Anna. 

En undersökning som Karlstads kommun gjort om värm-
länningarnas attityder visade också att 65% tror att de 
kommer att äga färre prylar i framtiden och nästan alla är 
positiva till eller öppna för att minska sin konsumtion.

Lita på grannen
Men vad händer om något går sönder eller en granne inte 

forts.



forts.

Ska vi låna ...
lämnar tillbaka det man lå-
nat med hjälp av appen? 
Anna berättar att man får 
ett kvitto och automatiskt 
avtal när man lånar något 
genom Swinga. Det ger en 
extra trygghet och håller 
alla ”Solsidan-Ove” borta. 

Att låna grejer av varandra 
är trevligt och stärker ge-
menskapen i bygden. Och 
det är nog så viktigt som 
att använda våra resurser 
klokt och miljösmart, menar 
Anna.

- Appen ger en lättsam 
orsak att knacka på 
dörren hos grannen, 
säger hon. 

Företag och fler på tur

Anna och teamet som job-
bar med appen utvecklar 
den hela tiden, och snart 
kommer man förutom att 
låna saker av grannarna 
också hyra från lokala fö-
retag. På det sättet gör 
man det enkelt för fler att 
testa en hållbar affärsmo-
dell som också kan vara till 
hjälp i konkurrensen med e-
handeln.

Swinga planerar också att 
med samarbetskommu-
nerna öppna appen för fler 
områden i Värmland. På tur 
står resten av Hagfors kom-
mun och Forshaga. 

- Vill man att appen ska 
öppnas i sitt område så 
anmäl gärna intresse 
på vår webbsida, upp-
manar Anna.
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DAMKLÄDER  • PARFYMER • HUDVÅRD • SMYCKEN 

Butiken är nu välfylld 
med massor av nyheter!!

Mors Dag
Söndag

30/5

MUNKFORS 0563-506 70

Betty Barclays
NYA DOFT  ”Pure Sun”

20 ml  229:-

Moyana 
Corigan

Svenskt ekologiskt
veganskt

Köp Bodylotion + 
BodyScrub och få en 
Duschgel på köpet!

Tre helt fantastiska 
dofter!!

Body Mist
”Possibility”

Fyra olika dofter

250 ml  99:-

KÖP ETT PRESENTKORT 
på en 

Ansiktsbehandling    Fotvård
Massage    Kroppsbehandling

Reiki Healing
eller valfri summa

HUDVÅRD
från

NYTT TILL DAM:
Klänningar

Shorts   Byxor
Blusar   Linnen

m.m.

SMYCKEN
TILL HENNE:

Halsband
Armband   Ringar

Örhängen

Tips 

till Mor

Välkommen

Vi gratulerarVi gratulerar

EMANUEL ENGLUND
Stort grattis till Ema-
nuel som fyller 9 år 
den 26/5. Många pus-
sar och kramar från 
mamma, pappa och 
Gabriel! Y

ALMA KYMÄLÄINEN
Stort grattis till vår 
älskade Alma Kymä-
läinen som fyller 5 
år den 31 maj! Grat-
tiskramar från Ellie, 
mamma, pappa och 
Casper.

070-336 33 31  Dalbråtsv. 12

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

Öppet: 
mån-tors 10-17 

lunch 12.30-13.30

Städ & Fönsterputs
Ett rent nöje!

Hemstäd - Företagsstäd - Flyttstäd 
Fönsterputs - Hushållsnära tjänster  

Byggstäd - Sanering
Vi köper även hela bohag & dödsbon 
inkl. städning som komplett lösning

Med 100-tals nöjda kunder, satsar vi nu på att utöka vår 
kundkrets med fler. Garanterat nöjda kunder!

Välkommen att boka på: 076-100 77 11
info@solrosen-stad.se          www.solrosen-stad.se

Leg. Kiropraktor Lars Larsson
Kinesiologi  Dipl. Massör Elektroterapi (ultraljud)

FINNS I HAGFORS 
OCH SUNNE

Tel 070-344 24 20

AJ!
Rygg- & Nackproblem?

Har även avtal med 
försäkringsbolag ang. 
sjukvårdförsäkringar. 

Samarbetar med 
Hagfors: Uvågården, 

Norrings väg 2

Nu även ULTRALJUDSRÖNTGEN 
av muskler och leder ex knä, axlar mm

och TACK för att ni finns, 
P-M, Marcus och Vera. Jag är så 
stolt över er. Love U!

Pappa/farfar

Tummen uppAA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

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

AA-MÖTEN 
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00



Sweet Sunrise Alkoholfri
Vad du behöver: apelsinjuice, grenadin

I huvudsak är Sweet Sun-
rise en Tequila Sunrise utan 
tequila. Det är en snabb och 
enkel mocktail att blanda och 
en som barn i alla åldrar kan 
skapa. Dessutom kommer de 
att älska den lagrade effekten 
som följer med den.

För att göra denna enkla dryck bara lite bättre, pressa fräsch 
apelsinjuice. Det tar bara några minuter och Sweet Sunrise blir 
tio gånger bättre. Om du vill ta det enda steget ytterligare, skapa 
din egen grenadin också.

Få drycker kan vara så ”hemlagad” som om du vill att det ska 
vara och mamma kommer säkert att uppskatta den extra insat-
sen.

Källa: hiloved.com

Vattenmelonmojito (1 glas)

Ingredienser 
4-5 cl ljus rom
Limeklyftor från cirka en 
halv lime
1 msk socker
Små och fint hackade 
tärningar av vattenmelon 
(cirka 2 dl)
7-8 myntablad
Sodavatten eller mineral-
vatten (gärna smaksatt sort med fräsch citrus)

1. Muddla limeklyftor, socker och vattenmelon i ett glas. 
Släng i myntabladen och stöt försiktigt. 
2. Tillsätt krossad is och rom. Rör om med en sked.
3. Fyll på med ytterligare is och önskad mängd sodavatten. 
4. Garnera med myntablad, lime eller melon.

Källa: expressen.se

Bjud mor på en god drink
på Mors dagMors dagMors dag--

hälsningarhälsningar
Grattis mamma Linda på din 
andra Mors dag.

önskar Helmer

Grattis mamma Maja-Lena på 
Mors dag.

från Eva Axelsson

Till finaste lilla mamman i värl-
den Margit L. Älskar dig!

Anneli m familj

Rigmor Henriksson, grattis på 
Mors dag. Vi älskar dig mest av 
allt!

Erik, Emma & Andréz

Mamma Jenny! Man väljer inte 
sin mamma. Men dig hade jag 
valt 100 gånger om

Hugo o Julian

Till vår vackra och starka mam-
ma Yvonne: Vi älskar dig!

Malin, Andreas och Moa

Till vår goa och pigga mamma 
Elsa, Sättragården gr 6. Ha en 
bra Mors dag. Kramar Y

Barnen

Grattis på Mors dag vår fina lilla 
mamma, Berit Sjögren. 

Kramar från
Annika, Torbjörn och Per-Ove

Tack mamma, Lisbeth Björn, 
för allt du gör och för att du är 
du! Älskar dig!

Anna & Lars

En stor kram till mormor An-
nica och farmor Trees på Mors 
dag! Vi älskar er!

Ludvig och Luna

Kramar till världens underba-
raste svärmor, mormor & mam-
ma, Margit Persson, Ekshärad. 
Vi älskar dig Y

Christer, Elias, Erik och Tina

Hurra för vår ömma moder 
Kristin Lundström i Höllsby-
sättra. Vi älskar dig!

Wilmer & Valter Lundström

Grattis på Mors dag, Ann-Mari 
på Sväljen.

Patrik

Grattis på Mors dag, Maria 
Lindgren i Lesjöfors.

Alex o Ella

Vi vill skicka 
en Morsdags-
hälsning till 
världens bästa 
mamma. Vi 
älskar dig!

Nils-Erik, 
Birgitta, Lena

Till världens 
bästa mamma, 
älskar dig! Y

Kram Julius

Mors Dag 30 maj+ +



DRIVE Logotyp
Svart + Pantone 871C (Guld) - typ vid skylttillverkning
CMYK = 4-färg (fuskguld) - typ annonser, trycksaker, vepor etc.

Svart + Pantone 871C Svart + CMYK

Svart + Pantone 871C Svart + CMYK

White

CMYK

Regskylthållare

Vårkampanj!Vårkampanj!
AC-serviceAC-service    895:-895:-
BasserviceBasservice  upp till 4 liter olja  upp till 4 liter olja  995:-995:-

Vi köper Vi köper 
din bil!din bil!

Välkomna till Uvedsvägen 7 (f.d Gräsbergs Bil AB)Välkomna till Uvedsvägen 7 (f.d Gräsbergs Bil AB)
0563-104 110563-104 11

Kampanjen gäller  t.o.m.  24/6 -21

20% rabatt
på service

Även 

husbilar

NATIONALDAGEN
SÖNDAG 6 JUNI

Digitalt på Hagfors kultur och biblioteks 
YouTube-kanal och på Hagfors kultur 

och biblioteks Facebooksida

Vi firar nationaldagen i Hagfors 
kommun digitalt söndag 6 juni! 

Söndag 6 juni kl.11.00

Se tal av kommunalrådet, sång och musik 
i en livesändning direktsänd från Hagfors 

Stadshus. Varmt välkommen att titta! 

VAR

NÄR

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

Elitloppshelg med V75 lördag söndag 
Helgpaket andelar ca 200:- (lör/sön 100:-/dag) 

Våra ”vanliga andelar 50/65/100:- Kupongavgifter tillkommer. Finns klara från torsdag em.

Stora MILLION BELLS 
RAINBOW 45:-

Pågen

Hönö Jollekaka 
& Rosta
2 för 25:- 

Pris ex. 

PELARGON 
Zonale, svenskodlad

 5 för 100:-

AMPLAR 69:-/st 

(I år även Jätteamplar 189:-) AFRIKANSK MARGUERIT
 Olika MARGUERITER
Små MILLION BELLS
STJÄRNÖGA Aprikos 

           25:-/st

OBSERVERA:
Blommarknaden kommer

 att vara inhägnad. 
Max 30 personer inom 

detta område. Möjlighet att 
betala ute. Tydliga 

instruktioner på plats. 
OBS! Inga förbeställningar

(25:-/st)

28-29 maj STORA BLOMDAGARNASTORA BLOMDAGARNA
70! olika sorters blommor 

dessutom buketter i alla priklasser

1 för 
15:-



WANJAS 
LEKSAKER

KÖPMANGATAN 2, HAGFORS, 0563-103 63

Fredag och lördag Fredag och lördag 
firar vi att våren är här!firar vi att våren är här!

Massor med erbjudande Massor med erbjudande 
i och utanför butiken!i och utanför butiken!

Varmt välkomna!Varmt välkomna!

FISKEDAMMFISKEDAMM      20:-20:-
Lördag mellan kl 12-14Lördag mellan kl 12-14

Hälsning från skogstjärnen
Tillsammans med de varma vindarna i mitten av maj kom hus-
svalan tillbaka från södra Afrika där den övervintrat. Jag hörde 
den lilla fågelflockens intensiva tjattrande kvitter över den lilla 
skogstjärnen. De flög fram och tillbaka nära vattenytan där 
de fångar insekter i flykten. Deras tjattrande gör mig glad och 
påminner mig om min barndom då stora flockar fanns på gården. 
Nu finns där inga svalor mer, men här över tjärnen i skogen hittar 
de fortfarande insekter av allehanda slag.

Skogshälsning, Lenn-Olle

Veckobladet 
firar 30 årgångar

vi erbjuder 

30%30%  rabatt på annonsrabatt 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

Köpmangatan 7 • Tel. 0563-102 53

  
PUSSEL & MAT PUSSEL & MAT 
från Kid’s Concept

20% 
rabatt

Fåtölj 
Dover

med inbyggd 
fotpall

Skinn 6.490:-
Tyg 4.990:-

 på

Ställbar Säng 
Frida  90x200
ord 14.990:-

NU 9.990:-



Kyrkogatan 2, HAGFORS  0563-101 93

Välkommen in!

Kom och fynda!

15% 
på ALLT 

i butiken!

FYNDSTÄNGER
utanför butiken

Gäller fredag-lördag

Harboevägen 1
HAGFORS
0563-145 20Våryra

15%
på allt i butiken

Varmt välkomna 
till oss!

Lena,  Eva, 
Ann-Marie

REA på utsidan

med kanonpriser

Välkomna önskar Hotell Monica

HAGFORS 0563-156 50

VårYra-erbjudande
på Hotell Monica
Fredag-Lördag 28-29/5

12.00-16.00
Bakad potatis m Skagenröra
eller Kycklingröra 75:-
Pannkakor m sylt 
o grädde 50:-

exkl. dryck

Vi följer FHM rek. och har 
begränsat med platser.

         Shopping både inne och utanför butikerna         Shopping både inne och utanför butikerna

STOR OUTLET
STOR OUTLET

UTANFÖR BUTIKEN
UTANFÖR BUTIKEN

Kyrkog. 3, HAGFORS 0563-103 01

since 1935

KLÄDER

PLAGG från 100 kr!
Vi rensar lagret på Jeans, chinos, skjortor, 

tröjor, jackor & t-shirts och skor!
(Ej bytesrätt på reavaror)

VÅR-YRA DEAL
VÅR-YRA DEAL

(Inne i butiken)

Handla över 1.000:-
och få 15% på hela köpet

(Gäller ej kostymer)

2828
majmaj

2929
majmaj

Tävla i
ORDJAKTEN

Tävlingen börjar 
och slutar vid

Wanjas Leksaker
Vuxenpris:

Hagforskortet 1.000 kr.
Barnpris:

Hagforskortet 500 kr.



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

SPORT • SPORT • SPORTSPORT • SPORT • SPORT
Innebandy

Landslagsmeriterad höger-
forward klar för Hagfors IBS

Hagfors IBS kan idag meddela att ju-
niorlandslagsmeriterade högerforwarden 
Jesper Larsson, 28, skrivit på ett kon-
trakt med klubben som gäller över den 
kommande säsongen. Larsson ansluter 
närmast från allsvenska Täby FC.

- Jag ville vara med på klubbens 
satsning mot Allsvenskan, säger Jesper 
Larsson. 

Jesper Larsson är född och uppväxt 
i Stockholm och är innebandymäs-
sigt fostrad i talangfabriken Hässelby 
SK IBK. Men han har under de elva 
senaste säsongerna gjort tio säsonger 
och närmare 200 matcher i Allsvenskan 
för Järfälla IBK, Tyresö Trollbäcken IBK, 
Täby FC, Craftstaden IBK Oskarshamn 
och Karlstad IBF. Under sin tid i Järfälla 
IBK gjorde han fyra U19-landskamper 
för Sverige tillsammans med bland annat 
sin nya lagkamrat Jesper Karlsson. Men 
nu blir det alltså som sagt spel i division 
1 och Hagfors IBS kommande säsong.

- Det är mycket har varit tack vare 
Marcus Pontussons och Jesper Karls-
sons snack om Hagfors och deras sats-
ning mot Allsvenskan som gör att jag vill 
vara med på det tåget. Jag fick ett bra 
intryck av klubben när vi träffades, men 
ska jag vara helt ärlig att i stort har jag 
inte jättebra koll klubben än, förutom att 
Pontusson och ”JK” spelar där och att det 
finns lite dåliga minnen när man mötte 
Hagfors i USM, säger Jesper Larsson.

Det USM som Larsson syftar till 
handlar om slutspelet i USM 2010. Han 
spelade då i Hässelby som tagit sig fram 
till semifinal där man ställdes mot just 
Hagfors IBS. Hibs gick vinnande ur den 
striden med 4-3 och vann sedan även 
finalen mot FC Helsingborg, vilket fortsatt 
är enda gången ett värmländskt lag vun-

nit JSM- eller USM-guld på pojksidan. 
Larsson och hans Hässelby fick nöja 
sig med en bronsmedalj. Men Larsson 
kan trösta sig med att han två år innan 
vann USM med Hässelbys 91:or och att 
han dessutom vann distriktslags-SM två 
gånger med Stockholm, ett av dom efter 
vinst mot Värmland i finalen.

Till hösten väntar som sagt spel i 
Uddeholm Arena och en satsning som 
har målet Allsvenskan, något som Lars-
son verkligen ser framemot, speciellt att 
på nytt få spela inför publik.

- Det jag ser fram emot mest är att 
spela hemma matcher med hemmapu-
blik men också att möta nya lag som man 
inte brukar möta annars. Det jag hoppas 
kunna bidra till är väl rutinen från mina 
egna erfarenheter men också att man 
kan få göra lite poäng, säger Larsson.

Larsson blir den 21:a spelaren i Hibs 
trupp inför den kommande säsongen 
och kan på många sätt ses som Anders 

Skoog ersättare. Skoog har ju skrivit 
på för Visby IBK inför den kommande 
säsongen.

- Det räcker egentligen med att kolla 
på Jesper statistik och meriter för att 
förstå att vi får in en spelare av mycket 
hög kvalité i truppen. Han kommer bidra 
med mycket i vårt offensiva spel med 
sitt fina skott och spelsinne, men även 
kommer han med sin rutin vara viktig när 
det kommer till de täta och avgörande 
matcherna för oss. Lägger vi sedan in att 
vi tappat Anders Skoog och därmed sak-
nade en poängstark högerforward så är 
detta även sett till position och vilken typ 
spelare vi behövde in en perfekt värvning 
för oss. Det ska bli riktigt roligt att följa 
Jesper hos oss och vi är övertygade om 
att både vi och alla i publiken i Uddeholm 
Arena kommer vara nöjda med vad Hibs 
första stockholmare kommer prestera i 
vår röd tröjan, säger Fredrik Eriksson i 
Hibs sportgrupp.

Foto: Hagfors IBS

Mikael Davidssons 
Minnesfond

Ett stipendium ska delas ut till en 
spelare från Hagfors Innebandy-
sällskap. 
Vill ni vara med och stödja denna 
fond? Penninggåvor eller kondo-
leanser sätts in på Handelsban-
kens bankgiro: 701-3501. Ange 
till vem, plats och datum samt 
avsändare på kondoleansen.

Fam. Davidsson       HIBS        
Handelsbanken

Lediga veckor
på framsidan
 finns fr o m 

vecka 32

Bästa 
annons-
platsen!

Boka på
info@veckobladet.se
Telefon 0563-616 66
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Görsjövägen

Rondellen Hagfors

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

0563-148 71

Bilhallen 
i Hagfors AB

8

Sundell AB

0563-126 00

3

0563-54 02 40

6

0563-616 66

5

0563-615 89

4

0563-141 60

2

0563-109 55

1

0563-140 45

7

9

072-23 24 138

10SETAB
B SPÅNGBERG 

Entreprenad & Transport AB 
Kalle 070-327 65 25
Björn 070-662 72 20

NÄRA
DIG!

Välkommen!
Välkommen!

6

1

3

5
9

Uvån

4

7

8

11

10

8

2

11

TEXTÅBILD

Peter Bergström  070-461 78 88
Jon Åkerlund  070-461 78 92

Vi kan dela ut över Veckobladets utgivningsområde, Munkfors och Hagfors 
kommuner med Ekshärad, Stöllet, Likenäs, Lesjöfors och Olsäter. 

Har Ni oadresserad reklam, föreningsinformation,  
frågeformulär etc. som Ni vill ha utdelad?

info@veckobladet.se       www.veckobladet.se
Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors

Ring 0563-616 66 
och tala med Patrik för information och priser



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.

TAKBOX PACKLINE 102
inkl. takhiss, 1.100:- Även takräcken för 
rails finns.
Tel. 073-020 92 65 eft. 16.00

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

EKSHÄRADS HEMSLÖJDARE
har årsmöte måndag 31 maj kl 18.30. 
OBS! Lokal: Lövgrenssalen i Ekshärads 
kommunhus. Välkomna!
********************************************
DHR BROSTUGAN HAGFORS
Nya öppettider fr.o.m. 6/4 mån-tors 8-15, 
ingen lunchstängning, fre 8-11.45. Ring 
gärna för kondoleans.
Tel. 0563-616 75
********************************************
SKÅLVIKENS BYGDEFÖRENING
Årsmöte 30/5 kl 17.00. Mvh Styrelsen.
********************************************
ÅRSMÖTE
Klarälvdalens Skoterklubb. Plats: Klubb-
stugan, Acksjön. Lördag 5/6 kl 14.00. 
Välkomna!
********************************************
LUGNORNAS OCH BRÅTARNAS
GRUSFALLETS VSF
Årsmöte, Ena Bygdegård 13/6 kl 16.00. 
Välkommen!
********************************************
ÅRSMÖTE IF IRMING
Onsdagen den 9 juni kl 18.30. Plats: 
Klubbhuset Myra. Mötet avslutas med 
kaffe. Välkomna!
Tel. 0563-604 65
********************************************
KOM IHÅG UDDEHOLMS GKs 
VÅRMÖTE!
Mötet hålls utomhus vid klubbhuset lör-
dagen den 29 maj kl 15.00. Välkomna! 
Styrelsen.
********************************************

FÖRENINGSNYTT

SÄLJES

BORTSKÄNKES!
8 st trädgårdsplattor 50 cm x 50 cm, 
Munkfors.
Tel. 073-076 70 20
********************************************

ÖVRIGT

KÖPES
BRÄDER/VIRKE
22 mm x 110 mm x 2000 = 13 m2 = 2 x 
6,5 mtr. Bredd kan blandas för att nå 13 
m2 men 22 mm är ett minimum.
Tel. 070-718 84 56

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
BOSTAD SÖKES:
Jag, lärare/kyrkomusiker, vill hyra eller 
ev köpa litet fristående boende/stuga/
gårdshus i lantlig miljö, Munkfors-, Ran-
säter-, Olsäter-, Forshaga-området. Får 
vara liten (1 rok), men i bra skick. Har 
allergivänlig hund. 
adoremus@fastmail.fm

ÅRSMÖTE
Stavkyrkogruppen Ekshärad håller års-
möte lördag 5 juni kl 14.00. Vi är utomhus 
vid Stavkyrkan. När det regnar är vi i 
kyrkan. Välkomna! Styrelsen.
********************************************
OBS! SKPF AVD 65
Norra Värmlands årsmöte ändrat till 
9 juni -21. Samma tid och plats. Sista 
anmälan 31 maj.
Tel. 073-065 58 17
********************************************
PRO HAGFORS Äntligen!! PRO har 
medlemsträff i Blinkenbergsparken onsd 
2 juni kl 14.00. Info ang PRO verksam-
heten framledes. Korv m bröd o dricka 
20:- Kaffe + bulle 20:- Lottförsäljning, 
dragning i vårlotteriet. Ta med egen stol. 
Vi håller avstånd. Välkomna! Styrelsen. 
PRO=Glädje o Gemenskap
********************************************
SKICKA DIN KONDOLEANS
genom Reumatikerföreningen. Minimi-
avgift 60 kr. Kontakta någon av våra 
ombud: Kerstin Berglund, 076-7763046. 
Gun-Britt Edvardsson, 070-5768544, 
Gun-Britt Hassel, 073-0973861.
********************************************
TACK TILL KÄNDA OCH OKÄNDA
som stöder Fridolf Rhudinmuséet när 
inkomsterna och kulturbidrag är noll.
Swish 070-5834358 eller plusgiro 
4896511-5.
Tel. 070-583 43 58
********************************************

FÖSKEFORS-GENSTIGEN VSF
Årsmöte lördag 5 juni kl 14.00. Plats: 
Hamra Jaktgård. Välkommen önskar 
Styrelsen

Kallelse Årsstämma 2020 till medlemmar
i Kooperativa hyresrättsföreningen

KHF Uvå Strand
På grund av pandemibestämmelser avhålls denna 

digitalt den 15 juni kl 9.00
Dagordning: Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Informationsmöten och statusuppdateringar kommer att hål-
las så snart omständigheterna tillåter i augusti, tryckt informa-
tion kommer dock redan tidigare, också till nya intressenter.
Medlem som önskar följa stämman anmäler sig till Torbjörn 
Jonsson, Riksbyggen (torbjorn.jonsson@riksbyggen.se) se-
nast den 1/6 för att erhålla länk till mötet.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträder måndag 31 maj kl.19.00 

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

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

 
Peter Åkerström (OR) 

Kommunfullmäktiges ordförande

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

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

KLUVEN VED
Beställ nu, levereras 

efter överensk.
Ove 070-203 24 62

SÄLJES

Rikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

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

Gilla oss på 

Läs Veckobladet på
www.veckobladet.se • Facebook: Textåbild i Hagfors AB
+ +



LÅGA
PRISER!!!
SOMMARBLOMMOR 
och fleråriga växter mm i 1000-tal

SÄLJES VID PELAB-HUSET I HAGFORS
TORSDAG 27 MAJ  KL 10-18

Rulles Blomstertjänst, Odensbacken
Tel. 073-140 01 86

Forts. från fram 

Musikalartister...
dom finns även idag, men inte 
musikal, säger Elin Ljungberg 
som är född och uppvuxen i 
Hagfors. 
— Det handlar också om att 
ge utrymme för ungdomar att 
hitta sig själva. Att skapa mil-
jöer där man träffar likasin-
nade jämnåriga känns viktigt, 
det blir identitetsskapande. 
Mötet mellan professionella 
utövare och ungdomar som 
har ett intresse inom området 
är också något föreningen ser 
som en betydelsefull del.
—Det kan resultera i att man 
vågar drömma och vara en 
bidragande faktor till att man 
faktiskt tar steget och vågar 
följa sin dröm. Där vill vi vara 
med och peppa och inspirera.

Föreningen SVÄNG är en 
ideell förening formad av Elin 
Ljungberg ursprungligen från 
Hagfors och Lineah Svärd, 
född och uppvuxen i Karlstad. 
Dom har jobbat i branschen 
länge, både i Sverige och ut-
omlands. Dom har varit nära 
vänner under lång tid och 
vandrat i princip samma väg 

när det kommer till utbild-
ningar. 
—Vi gick båda på Sundsta 
Älvkullens danslinje, sen gick 
vi båda på Balettakademiens 
musikalutbildning. Vi blev 
också tilldelade samma loge 
när vi gjorde musikalen Mam-
ma Mia i Helsingfors. Nu job-
bar vi i stället med ett projekt 
som vi utformat tillsammans 
och som vi verkligen ser ett 
behov för.

I projektet Musikalverkstan 
kommer deltagarna med hjälp 
av teaterlekar, dans och kör-
sång att få testa på musikal 
under sex dagar. Det kostar 
300 kronor att vara med och 
planen är att lägerveckan ska 
avslutas med en föreställning 
där släkt och vänner ska kun-
na ta del av den på plats eller 
digitalt. Nu under Corona an-
passas lägret och föreningen 
är noga med att poängtera att 
de följer Folkhälsomyndighe-
tens rekommendationer. 
— Alla ska kunna vara med, 
det viktigaste är ett genuint 
intresse!

Datum: 14-19 juni 

Pris: 300:-

Plats: Berggården, Hagfors

Älskar  du  att  dansa ,  sjunga  &  spela  teater?

Då  ska  du  vara  med  på  föreningen  Svängs  musikal läger:

Är  du  mellan  10 -19  år?

M U S I K A L V E R K S T A N

För mer information och anmälan besök:
www.foreningensvang.com 

(dagsläger)

NYTT KÖK?
Byt luckor och lådor

Nytt kök?
Byt luckor och 

lådor och få ett nytt 
fräscht kök från

ICA Spara Våxnäs 
och 

Konsum Norrstrand
lördag 11-13, 

måndag och tisdag 
kl. 11-13, 15-16.30

PASSAR ALLA KÖK!
Krister 0708-39 42 92
Kent 0706-40 20 31

www.ask-kok.se

Svensktillverkat

ICA Spara Våxnäs 

NU 
15% rabatt

Pekås Hagfors
Torsdag 15/8 12.00-13.00

15.00-16.00
Fredag 16/8 10.00-12.00
Lördag 17/8 finns vi på
Ransäters marknad
Passar alla kök!

Krister 0708-39 42 92
Kent 0706-40 20 31

www.ask-kok.se

NU
15% rabatt+ rotavdrag

Hagfors Pekås tors 27/5 11.00-13.00, 15.00-16.30
 fre 28/5 11.00-13.00

Ring för kostnadsfritt hembesök!  
Robin 070-577 69 97         Linda 076-160 83 76
PASSAR ALLA KÖK!         www.norddesign.se

PASSA PÅ!
1500 kr rabatt/10.000 kr som du handlar för

Vi gör allt inom byggnation på bästa sätt.
Tveka inte på att ringa oss för offert.

Självklart jobbar vi med rotavdrag.

      Kontakta:    Roger Persson     070-696 59 99

Vi har öppet:
Måndag 8-12 • Tisdag 8-14
Onsdag 8-14 • Torsdag 8-16
Fredag 8-14

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



Melancholic SwedeMelancholic Swede

MELANCHOLIC SWEDE
From Värmland with love

www.melancholic.se

At some point in life we all go through the pain of losin' the ones we love/ We saw it 
comin' or had no clue/ It doesn't matter when it comes to love/ We question everything 
we believe in when it feels like the world is about to end/ Never downplay why people 
be grievin'/ That pet maybe meant the world to them/ We don't realize what they mean 
to us until they are gone and left a hol e/ But sometimes we gotta leave because it ain't 
good for mind, body and soul/ Relationships gets destroyed by different forms of 
abuse/ Pain is impossible to avoid/ Who we love is nothin' we can choose/

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

Mjönäs Djurklinik
Kvinnojouren 

Duvkullan
Välkomna till oss!

073-807 16 07, 073-807 22 69

OBS! Annonsstopp: TORSDAGAR kl 16.00 för alla annonser
Görsjövägen 2 C           
683 33  HAGFORS

Telefon 0563-616 66
Fax 0563-109 79

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

Plusgiro 45 70 18-0
Swish 1230489690

”Största” 

annonsbladet i 

Klarälvdalen

utkommer varje onsdag 
och utges i drygt 13.600 ex.
över Munkfors- och Hagfors kommuner med 
Ekshärad, Stöllet, Likenäs och Lesjöfors.

Radannons 60:-
Tummen upp 60:-
Grattis 100:-

Mottages ej per telefon.
Endast kontantbetalning, eller via plusgiro 

eller Swish nr 1230489690.
Skall vara oss tillhanda senast 
torsdag kl 16.00 veckan före.

PRIVATANNONSER



Har ni döpt ert barn, 
gift er eller firar ni 
t ex Guldbröllop?

Dela med er av 
händelsen i Veckobladet!

Skicka en bild och några raders 
text till info@veckobladet.se 

eller Veckobladet, Görsjöv. 2C, 
683 33 Hagfors

Pris 300:-. Betalas kontant eller 
via Swish 1230489690

Plusgiro 45 70 18-0

Dop   Vigsel
Guldbröllop

Dop   Vigsel
Guldbröllop

Har ni döpt ert 
barn, gift er eller 
firar ni t ex 
Guldbröllop?

Dela med er 
av händelsen 
i Veckobladet!

Skicka en bild och 
några raders text till 

info@veckobladet.se eller 
Veckobladet, Görsjöv. 2C, 

683 33 Hagfors
Pris 300:-. 

Betalas kontant eller 
via Swish 1230489690

Plusgiro 45 70 18-0
Meddela hur 

ni betalat.
Förskotts-
betalning.

Dop   VigselDop   Vigsel
GuldbröllopGuldbröllop

Har ni döpt ert barn, 
gift er eller firar ni 
t ex Guldbröllop?

Dela med er av händelsen 
i Veckobladet!

Skicka en bild och några raders text till 
info@veckobladet.se eller Veckobladet,
Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors
Pris 300:-. Betalas kontant eller via Swish 1230489690

Dop   Vigsel   GuldbröllopDop   Vigsel   GuldbröllopDop   Vigsel   GuldbröllopDop   Vigsel   Guldbröllop

Alt: Pannbiff

TORSDAG 27/5  kl 10.30-15.00 
Baconlindad 

KÖTTFÄRSLIMPA 90:-
Alt: Pannbiff

––   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!

Nu är vi igång igen!
FRIIDROTTSTRÄNING

Måndagar 17.00-18.00  7-8 år
Måndagar 17.30-19.00  9-15 år
Torsdagar 17.30-19.00  9-15 år
Torsdagar 18.30-20.00  Friidrott för vuxna
Välkomna till Hagforsvallen.              IK Viking Friidrott

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

072-706 87 78
Älvdalsv. 17, 683 93 Råda

Trädgårdsarbeten
Röjsågsarbeten

Hushållsnära tjänster

REALTIDS-
AUKTION

Söndag 30/5 
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

RÅDABINGON
startar torsdag 3 juni 19.00
OBS Endast spel från bilen

KOM I TID!                   Välkomna! Råda IK

Munkfors IBK

ÅRSMÖTE
Datum: Tis 15/6
Klockan: 17.30

Munkfors Arena
Välkomna!

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

Studenterbjudande!

Tack för all 
uppvaktning på 
min student

Angelica

Tackkort inkl. kuvert, 
20 st 250:-
Förstoring Ex. 21x30 cm
1 st 120:-  2 st av samma 
bild 130:-
Ramar svarta och vita
i flera olika storlekar
Pris ex. 21x30 cm 60:-

Paketerbjudande!
1 förstoring 21x30 cm inkl. ram 

+20 st Tackkort inkl. kuvert

Endast  340:- ord. 430:-

Dags att planera inför 
STUDENTEN
Studentskylt
50 x 70 cm
regntåligt, lätt material  
inkl. pinne

                   380:-/st

Inbjudningskort (vikta A6) 

till studentfesten  inkl. kuvert   5:-/st

Välkommen
på

Studentfest

Grattis till
STUDENTEN

Grattis till
       Studenten

 Bra jobbat!!

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

HENRIK

Student 
2020-06-12

E
K
3

G
R
A
T
T
I
S

Affischer 
70 x 33 cm 

20:-/st

 LOPPIS
i Höje (Munkfors) 

Lördag 29 maj
Öppet 10-15

KVARTERS-
LOPPIS 

Korsningen Timotejvägen-
Stjärnsnäsvägen Hagfors
Lör 29/5 kl 10.00-17.00

 

på Manhattan (Höghusen) 
29/5, 19/6, 24/7, 28/8 
kl 12-16    Välkomna!

Sommar-       
loppis $Klipp ur 

och spara

Frukostägget
Jag sitter med mitt frukostägg 
varje morgon
Jag längtar efter dej
Jag längtar
Jag skriver några rader 
varje morgon
Till dej
Om min längtan 
till Amerika

Per Berglund, Bersäng

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



KÄRNFRI MINIVATTENMELON
Spanien. Klass 1. Hel.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

FÄRSK LAXFILÉ
Norge. Odlad. Hel sida. Ca 1000 g. Latin: Salmo salar.

MAX 5 ST/MEDLEM.

LÄSK Pepsi/Zingo/7Up/Pommac. Välj mellan olika sorter. 140-150 cl. 
Jfr-pris 6:67-7:14/liter. Pant tillkommer.

GLASS FLERPACK
Gb Glace. Välj mellan olika sorter. 4-15 st. Jfr-pris 1:67-6:25/st.

5 FÖR

100k
MEDLEMSPRIS

39)=�  

25k�  

GRILLAD KYCKLING
Sverige/Lönneberga. Råvikt 1250 g.

GRILLSALLAD/POTATISSALLAD
Nästgårds. 400 g. Jfr-pris 62:50/kg.

HANDLA ANDRA VAROR FÖR 200�  SÅ FÅR DU KÖPA.
MAX 1 KÖP/MEDLEM.

KAFFE LÖFBERGS
Löfbergs. Välj bland flera sorter. 450 g. Gäller ej Fair. Jfr-pris 44:44/kg.

MORS DAG
  SÖNDAG 30/5!

Fira

Vi har stor uteförsäljning av vår- 
och sommarblommor utanför 

vår entré, varmt välkomna! 

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

99k�  

FLERPACK

25k�  

15k�  

MAX 5 ST/MEDLEM.

Pepsi/Zingo/7Up/Pommac. Välj mellan olika sorter. 140-150 cl. 

10k�  
MEDLEMSPRIS

HAGFORS

AKTUELLA
ERBJUDANDEN
25/5–30/5
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