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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:-

Sista chansen!Sista chansen!

Ekshärliga Nygård - själens skafferiEkshärliga Nygård - själens skafferi. 

Nygård i Ekshärad är en väldigt speciell anläggning med en lång och intressant tradition, 
alla som kommer på besök fascineras av dess flerhundraåriga historia. Inte minst har den 
gamla lanthushållsskolan från 1920 satt sina spår, bondesamhällets goda arbetet sitter 
liksom i väggarna.


Tyvärr har Nygård stått tomt i fyra år sedan flyktingförläggningen lades ned, men nu är det 
äntligen grejer på gång! Vi är nämligen ett gäng eldsjälar som är beredda att fylla Nygård 
med liv, lust och entreprenörskap inom flera olika branscher. 


Skildra startade utvecklingsprocessen 
Alltihop började förra våren när föreningen Skildra med den unge Samuel Nilsson i 
spetsen arrangerade en Digerdödsdag. Tajmingen kunde inte ha varit bättre för det var 
precis då som coronapandemin slog till så klivet från dåtid till nutid behövde aldrig tas. 
Skildra är en ideell förening som bevarar, återberättar och moderniserar muntliga och 
skriftliga berättelser på lokal nivå. Konceptet ligger helt rätt i tiden och gensvaret är 
fantastiskt, både här i bygden och regionalt. Under sommaren bjöd Skildra in till 
sagoberättande och det blev en rivstart för föreningen: Hela 500 besökare - svenska och 
utländska turister - kom till Nygård och över hälften av dem var barn. Dessutom 
anordnades 55 berättelsevandringar över Ekesbergets rygg med urtida skrönor och 
bergssköna berättelser på svenska och engelska.


Under vintern och våren har vi varit en grupp entusiaster som haft många idérika och 
konstruktiva möten kring Nygårds pånyttfödelse för den här kreativa miljön har alla 
förutsättningar för att vara navet i samhällsutvecklingen här i Hagfors kommun! Både som 
inspirerande förebild och som ett ställe för nytänkande och nygörande, alltså så att snack 
blir till verkstad.


Utöver Skildras olika aktiviteter omfattar våra visioner branscher som företagande, 
konferensverksamhet, turism, hälsa, konst & kultur, odling och entreprenörskap.


En lite smickrande möjlighet är att Camp Veteran är intresserade av att skapa en 
träffpunkt här för svenska militärer som gjort någon form av utlandstjänst, till exempel 
inom FN. Efter att ha tittat runt i Sverige så tycker de att Nygård skulle vara den perfekta 
mötesplatsen.


Nygård i Ekshärad är en väldigt speciell an-
läggning med en lång och intressant tradition, 
alla som kommer på besök fascineras av dess 
flerhundraåriga historia. Inte minst har den 
gamla lanthushållsskolan från 1920 satt sina 
spår, bondesamhällets goda arbetet sitter lik-
som i väggarna.
Tyvärr har Nygård stått tomt i fyra år sedan 
flyktingförläggningen lades ned, men nu är 
det äntligen grejer på gång! Vi är nämligen 
ett gäng eldsjälar som är beredda att fylla Ny-
gård med liv, lust och entreprenörskap inom 
flera olika branscher.
Skildra startade utvecklingsprocessen 
Alltihop började förra våren när föreningen 



DIGITAL GUDSTJÄNST
Varje söndag firar vi digital gudstjänst på församlingens hemsida.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

RANSÄTERS KYRKA
Sön 6/6 kl. 11 Digital gudstjänst

Regeringen har, utifrån covid-19-läget, lättat på vissa 
restriktioner från den 1 juni. Utifrån detta kan vi utöka antalet 
deltagare vid dop, vigsel och begravning.

Följande maxantal gäller:
Munkfors kyrka: 50 personer 
Övre Ulleruds kyrka: 50 personer
Nedre Ulleruds kyrka: 50 personer
Ransäters kyrka: 35 personer
Forshaga kyrka: 30 personer
Forshaga kapell: 8 personer
Munkfors församlingshem: 50 personer
Forshaga församlingshem: 50 personer

Våra lokaler upplåtes inte för t. ex. dop- eller begravningskaffe.

Gäller 3/6–9/6

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, ändringar kan ske.
Församlingsexp. 054-87 55 00, 
forshaga-munkfors.forsamling@svenskakyrkan.se

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/FORSHAGA-MUNKFORS

ÖPPETTIDER SOMMAR 2/6–27/8

Kyrkogårdsförvaltning, 054-87 55 50
Telefontid: mån–tis, tor–fre kl 9–12

forshaga-munkfors.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Församlingsexpedition, 054-87 55 00 
Telefontid: Mån–fre kl 9–12 

Kondoleanser kan beställas via telefon.
forshaga-munkfors.forsamling@svenskakyrkan.se

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

  

Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. 
Inte ger jag er en sådan frid som världen ger.

Joh 14.27

Vi kommer att även i fortsättningen sända webbgudstjänster varje vecka 
som ni når på youtube.com och genom att söka på Klarälvsprojektet. 

Gudstjänsterna finns tillgängliga efter kl 12.00 annonserad dag. 
Men en del församlingar kommer även att starta 
viss annan verksamhet - givetvis coronasäker.

Sön 6/6 efter kl 12.00 Gudstjänst från Equmeniakyrkan 
i Munkfors.
Mån 7/6 kl 19.30 Stugmöte i missionshuset i Gräs.

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Nu är ni välkomna tillbaka till kyrkan på gudstjänst:
Sön 6/6 kl 11.00 Gudstjänst A Rådström.

Projektet består av: Equmeniakyrkorna Ekshärad, Hagfors, Sunnemo och Munkfors. Samt Filadelfia 
Ekshärad. 

Kontakt: klaralvsprojektetvarmland@gmail.com

6Jun   Munkfors Equmeniakyrka     20Jun  Filadelfiakyrka

13Jun  Ekshärad Equmeniakyrka     27Jun  Sunnemo Equmeniakyrka

Välkomna att lyssna! 
Du hittar oss genom att gå in på youtube.com och söka ”Klarälvsprojektet”

    Webbgudstjänster 
  

På grund av rådande omständigheter har vi i klarälvsprojektet beslutat att gå 
ihop och sända våra gudstjänster via webben.  

Gudstjänsterna blir tillgängliga klockan 12.00 och framåt. 

6 juni   Munkfors Equmeniakyrka 20 juni Filadelfiakyrkan
13 juni Ekshärad Equmeniakyrka    27 juni Sunnemo Equmeniakyrka

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

Fre 8-14

Textåbild/Veckobladet

Kommer du alltid att älska 
mig, Puh?
Nalle fäller en tår ner i vattnet 
och säger.
Nasse, den dagen du hittar 
den tåren igen, då ska jag 
sluta älska dig...



VÄLKOMMEN TILL HAGFORS PASTORAT

Kontaktuppgifter
Församlingsexp.telefonväxel: 0563-54 05 30

Telefontider: mån & ons 10-12, tors 13-15
epost: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se

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

 Vi möts i tältet
Klädbytarrummet flyttar  

ut till tältet! 
Start 2/6

Måndagar-Fredagar kl 10,00-16.00 
Hagfors församlingshems trädgård

Det finns kläder I olika stolekar till  
barn,dam/herr. Du behöver inte lämna  

något för att hämta något. 
Vi vill tacka alla församlingsbor 

som har sänkt Kläder. 
Hjärtligt Välkomna! 

Fototävling för  
glada amatörer!   

Tar du lite kort nu och då?  
Var med i vår fototävling! 

Temat är: 

Tro, Hopp och Kärlek  
i vardagen.  

Tävlingen pågår till 
31/8 och vinnarna ut-
ses av en jury. Du kan 
vinna fina priser och 
dina bilder kan komma 
med i en utställning 
samt i en fotokalender 
för 2022! Du ska vara 
minst 18 år.
Läs mer och anmäl dig 
på:

www.svenskakyrkan.se/hagfors 

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 8/6 ”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

Tisd.8/6 kl18.30 Liveträff barn 6-12 år 
Anmäl genom Sms:a till: 072-7462516, 

skriv ditt för- och efternamn

Vi möts i kyrkan
Gudstjänster
Söndag 6/6

Kl 11.00 Gustav Adolfs kyrka
 Kl 16.00 Sunnemo kyrka

Bo Göran Boström och Eva-Lotta K Bäcker
Kyrkbuss tur och retur Gustav Adolf
Hagälven [Pallinkorset) 09.50 Hagfors k:a 09.55,  

bussterm 10.00 , Stjärnsnäs 10.05 
Geijersholm 10.15 Gustavfors 10.50

Söndag 13/6 
kl 11.00 Diakonvigning

Live från Domkyrkan i Karlstad 
Jonna Karlsson vigs till diakon

i Hagfors pastorat 
Kan ses på vår Facebooksida

 Kl 16.00 Norra Råda kyrka - Mässa
Thomas Pfitzinger Drewes och Eva Verde

Ny expedition i Hagfors
Nu öppnar vi upp vår  

nya expedition i Hagfors
Start Måndag 7/6 

Öppetider: Måndag, onsdag kl 10-12  
torsdag kl 13-15 

Ingång vid parkeringen vid kyrkan

Nu får vi mötas i kyrkan igen! 
Fr o m 6 juni kommer vi fira gudstjänst i 
våra kyrkorum igen. Det finns markerade 
platser för max 50 personer. Visserligen 
behöver vi fortsätta med att hålla avstånd 
och tvätta händerna, om man känner sig i 
det minsta sjuk eller förkylt får man tyvärr 
inte delta.

Välkommen till kyrkan!
Kyrkoherde Thomas Pfitzinger-Drewes



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 

Omsorgsfull hjälp vid 
dödsfall.

Även behjälplig med 
begravning i Hagfors 

med omnejd.
www.ekshäradsbegravningsbyrå.com

DAN 
ISAKSSON

EKSHÄRADS
BEGRAVNINGSBYRÅ

0563-400 66
Klarälvsvägen 19   

JOUR DYGNET RUNT!

Vårt varma tack
till er alla som på olika sätt 

hedrade minnet av vår broder

Gunnar Möllberg
vid hans bortgång. 

Per-Ivar o Gunbritt
med familjer

till Britt Åberg för att du alltid 
stöttar och finns där för oss. Vi 
älskar dig! Y

Kramizar, Mattis o Linda

och stort TACK till Jörgen Sö-
derholm för din värdefulla hjälp.

Reumatikerföreningen

Tummen upp

Nästan ingenting av Verksam-
hetsplanens program genom-
fördes 2020 p.g.a. rådande 
omständigheter. Kvartalet jan-
mars ställdes månadens konst-
verk ut på Monica Zetterlund 
Museum. En staffliutställning 
hanns också med på Monica 
Zetterlund Museum under 
mars med 12 utställare.

Årsmötet hölls digitalt. Un-
derlag för beslut sändes till 
medlemmarna per mejl och 
post. Uppslutningen var god.

En digital utställning hölls 
med 9 deltagare på förening-
ens Facebooksida med början 
i juli.

Föreningen deltog under 
Kulturarvsdagarna, digitalt  i 
september, med 7 deltagare på 
föreningens Facebooksida.

Föreningen erhöll kulturbi-
drag från Lions och Hagfors 
kommun. Tack Lions! Tack 
Hagfors kommun!

Medlemsrekryteringen har 
ökat och ekonomin är stabil. 
Årsmötet  2021 genomförs di-
gitalt på samma sätt som förra 
året. I år blir det nog lättare 
att realisera många delar av 
Verksamhetsplanen. Janssons 
Möbler och Hagfors Flygplats 

Rapport från Konstföreningen Kreativitet
Konstföreningen har generöst 

erbjudit ut-
ställningsplats 
för konst-
föreningens 
medlemmar 
att varje må-
nad ställa ut 
ett konstverk 
på respektive 
ställe med 
början i maj 
månad i år. 
Fortsatt ut-
ställning på 
Monica Zet-
terlund ställs 
på paus tills 
y t t e r l i g a r e 
lättnader i 
p a n d e m i n 
kommer.

Föreningen planerar för 
Konsthelg i Uddeholmsla-
dan i början av juli. Det blir 
en enklare variant och följer 
Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer. Föreningen 
vill vara med under Hagforsy-
ran om den genomförs i år. Vi-
dare planeras under hösten en 
Konstresa till Kristinehamns 
Konsthall för att se Värmlands 
Konstnärsförbunds utställ-
ning, och fortsatt under hösten 

en studiecirkel med konstnär-
lig inriktning, en Konstdag 
i akvarell under ledning av 
Olga Carlsson och deltagan-
de under Kulturarvsdagarna 
i september på olika ställen 
i kommunen. Annonsering 
kommer att ske i Veckobla-
det. Besök gärna föreningens 
Facebook-sida.

Styrelsen

Månadens konstverk maj 2021, Margita Bååth.



Kihlberg Antik AB
0709-32 00 02     www.kihlbergantik.se

20 kr guld .......................3400 kr
10 kr guld .......................1700 kr 
5 kr guld ...........................850 kr
50 kr 1975 - 76 .................125 kr
10 kr 1972  .........................77 kr
5 kr före 1972  ....................37 kr
2 kr före 1942  ....................62 kr 
2 kr före 1968  ....................29 kr  
1 kr före 1942  ....................31 kr 
1 kr före 1968  .................14,5 kr
50 öre före 1962 .................10 kr
25 öre före 1962 ...................5 kr 
10 öre före 1962 ...................3 kr

Guldsmycken ........................... 395 kr/g, guld
Silverbestick (ejNS) ........................3700 kr/kg
Silvertackor ...................................5600 kr/kg 
Herrfickur 14/18k ......................2600/4600 kr
Armbandsur h. 14/18k ..............1200/2700 kr
Sedlar, Plåtmynt/Riksdaler, Tandguld, 
Medaljer, Utländska mynt, Silversmycken

Över 30 år i branschen.
Priserna gäller fr.o.m. 26 maj 2021. Reservation för prisändringar.

Guld, Silver, Mynt 
KÖPES

Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors
Måndag 7/6 kl. 14.30-16.00
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Melodikrysset v.22 - 5 juni

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:...............................................................................................................................................
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Melodikrysset v.22 - 5 juni

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:...............................................................................................................................................

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

Mjönäs Djurklinik
Mjönäs

DjurklinikMjönäs Djurklinik

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

Rådasjöns
Måleri

Allt inom ut- 
och  invändig 
målning samt

fönster-
renovering
Ring för offert!

Tel. 070-939 36 90 / Henrik

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

 Öppettider: 
mån-tors 12-18Anno

1967

Bl.a. Skogsstjärnan
(Värmlandsblomman)

Välkomna!

Dax för studentDax för student
Smycken i äkta silver eller guld 

med bestående värde

Stationsvägen 2B Uddeholm • Tel. 0563-139 00

Tillverkat 
helt för hand



ANNONSSTOPP
TORSDAGAR 16.00

info@veckobladet.se  • Tel 0563-616 66 • Fax 0563-109 79  www.veckobladet.se

Forts. från fram 

Ekshärliga...
Skildra med den unge Samuel 
Nilsson i spetsen arrangerade 
en Digerdödsdag. Tajmingen 
kunde inte ha varit bättre för 
det var precis då som coro-
napandemin slog till så klivet 
från dåtid till nutid behövde 
aldrig tas. Skildra är en ideell 
förening som bevarar, återbe-
rättar och moderniserar munt-
liga och
skriftliga berättelser på lokal 
nivå. Konceptet ligger helt rätt 
i tiden och gensvaret är fan-
tastiskt, både här i bygden och 
regionalt. Under sommaren 
bjöd Skildra in till sagoberät-
tande och det blev en rivstart 
för föreningen: Hela 500 besö-
kare - svenska och utländska 
turister - kom till Nygård och 
över hälften av dem var barn. 
Dessutom anordnades 55 be-
rättelsevandringar över Ekes-
bergets rygg med urtida skrö-
nor och bergssköna berättelser 
på svenska och engelska.

Under vintern och våren 
har vi varit en grupp entusi-
aster som haft många idérika 
och konstruktiva möten kring 
Nygårds pånyttfödelse för den 
här kreativa miljön har alla 
förutsättningar för att vara na-
vet i samhällsutvecklingen här 
i Hagfors kommun! Både som 
inspirerande förebild och som 
ett ställe för nytänkande och 
nygörande, alltså så att snack 
blir till verkstad.

Utöver Skildras olika akti-
viteter omfattar våra visioner 
branscher som företagande, 
konferensverksamhet, turism, 
hälsa, konst & kultur, odling 
och entreprenörskap.

En lite smickrande möjlig-
het är att Camp Veteran är 
intresserade av att skapa en 

träffpunkt här för svenska mi-
litärer som gjort någon form 
av utlandstjänst, till exempel 
inom FN. Efter att ha tittat 
runt i Sverige så tycker de att 
Nygård skulle vara den per-
fekta mötesplatsen.
Dags att göra det igen!
För mig är det här projektet en 
dröm som går i uppfyllelse för 
jag har faktiskt varit med och 
gjort det en gång tidigare och 
det var så himla roligt! Det var 
när vi i den ideella föreningen 
Republiken Klarälvdal’n köp-
te det tomma och nedgångna 
Nygård 1997, rustade upp 
fastigheten och fyllde den med 
liv och lust. När vi efter sex år 
sålde anläggningen fanns det 
flera hyresgäster och samman-
lagt 27 fast anställda personer 
- inte så pjåkigt utfall i gles-
bygd!

Här uppfann vi till exempel 
den sociala innovationen Bo-
lagsBolaget AB där man kan 
anställa sig och testa sin af-
färsidé utan att starta eget. Det 
blev många turer med Skat-
temyndigheten som tyckte vi 
var kriminella eftersom vi gav 
vår personal så mycket förtro-
ende och frihet, men till slut 
vann vi över Staten i Kam-
marrätten och i dag är det runt 
50 000 människor som job-
bar som ”egenanställda”. Vi 
fick till och med utmärkelsen 
”Best
Practice in Europe” - alltså 
”bästa konceptet i Europa” - 
för vår uppfinning. Det är lite 
häftigt att några stôllar i Eks-
här har förändrat strukturen i 
det svenska näringslivet och, 
som sagt, det var på Nygård 
det hände.
Låt oss hoppas på norr-
männens goda vilja
Nästa steg är nu att förvärva 
hela fastigheten och det kräver 

både pengar och mod att
satsa på en så dynamisk fram-
tid, men om ingen vågar göra 
nåt så blir det ittna gjort. Vi är 
några lokala företagare som 
kommer att starta ett fastig-
hetsbolag och förhoppnings-
vis vill andra företag och folk 
i bygden vara med och bidra 
efter bästa förmåga, både med 
kapital och personliga insat-
ser.

Nygård ägs av norska Nor-
landia Health & Care Group 
AS och efter omfattande ge-
nomgångar av de praktiska 
förutsättningarna så handlar 
det om minst fem miljoner 
kronor för att få anläggningen 
i tillräckligt gott skick. Giss-
ningsvis är nuvarande ägaren 
inte intresserad av att renovera 
och reparera för så mycket 
pengar så i stället kommer vi 
att ge ett lågt bud på fastighe-
ten och själva ta hand om upp-
rustningen.

Det som gör att vi hoppas 
på en bra affär är brödraparet 
Roger och Kristian Adolfsens 
bakgrund. De äger nämligen 
den koncern som Norlandia 
är en del av och har själva har 
byggt upp sin verksamhet från 
små och enkla förhållanden 
till ett miljardföretag med 24 
000 anställda. På sin hemsida 
beskriver de sig som hängivna 
entreprenörer som
strävar efter kreativitet, sund 
tillväxt och en förstklassig or-
ganisation. Förhoppningsvis 
vill de därför vara hyggliga 
och generösa när bygdens eld-
själar - som för övrigt ställde 
upp på ett berömvärt sätt när 
norrmännen drev flyktingan-
läggningen - nu vill göra ett 
pulserande paradis för alla 
åldrar på Nygård. Alltså en 
ekshärlig inspirationskälla och 
ett själens skafferi.

Nygård som ett nav i sam-
hällsutvecklingen
Det är en lockande tanke att 
Nygård ska bli en unik och 
levande miljö för kreativitet 
och samhällsutveckling, ett 
”stjärnkraftverk” som fyller 
alla som vill göra en insats för 
bygden med energi! Låt oss 
tillsammans hjälpas åt att göra 
Hagfors till en kommun som 
vi är stolta över och vars lys-
kraft lockar till sig de männ-
iskor som söker en mening 
med livet och en eldbesjälad 
plats att bo på!

Bengt Gustavsson

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



Vandra och vinn på nya vägar 

Hittar du bokstäverna?

Sunne
Torsby
Hagfors
Munkfors 

Aktiviteten ”Vandra och vinn på nya vägar”  
är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna 
Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors. 

Var med 
och vinn  

presentkort!

Ta med dig kompisen, familjen eller njut av egen 
tid - ge dig ut i friska luften och leta bokstäver! 
Hitta bokstäverna, sätt ihop till rätt ord och du 
har chans att vinna presentkort.

Besök minst en led i varje deltagande kommun 
för att hitta det rätta ordet. Vilka leder som ger 
dig en bokstav hittar du på visittorsby.se, där 
hittar du också tävlingstalong och mer detaljerad 
information.

Vi lottar ut 12 presentkort till ett värde av 
8 000 kr bland alla deltagare. Aktviteten pågår 
1 juni-1 sep 2021.

TEXTÅBILD

SE ÖVER VAD DU 
BEHÖVER FÖR 
TRYCKSAKER
Hög tid att beställa nu 
för leverans i augusti!
( Vi har stängt v. 28-31)

Ring 0563-616 66
tryck@veckobladet.se



nu lansErar vi

LADDa nEr gratis



nu lansErar vi

LADDa nEr gratis



I sommar finns möjlighet att utforska de olika kommunerna på 
ett annorlunda sätt.

- Vi vill få, inte bara tillresta turister utan egentligen mest våra 
egna invånare att upptäcka sevärdheter och vandringsstråk runt 
Klarälvdalen och Fryksdalen. I alla fyra kommuner har erbjudan-
den skapats som gör att det finns ett värde i att besöka flera kom-
muners besöksmål. Sedan kan man också prova på att vandra i 
minst två av kommunerna och 
delta i en tävling där vinsterna är 
presentkort att handla för i Sun-
ne, Torsby, Hagfors eller Munk-
fors, säger Emelie Röjeskog, de-
stinations- och turismutvecklare 
i Torsby kommun.

Idén och planerna att göra nå-
got tillsammans, kommunerna 
emellan uppkom under hösten 
2020. Orterna har en naturlig 
geografisk koppling till varan-
dra, har många likheter men 
också olikheter som gör det in-
tressant att utforska natur, se-
värdheter och hitta egna smult-
ronställen i området i de norra 
delarna av Värmland.

- Det är en samverkansprocess 
initierad av turismansvariga i respektive kommun. Tillsammans 
kan vi utnyttja varandras styrkor och öka attraktionskraften i vår 
del av länet, säger Emelie.

För 2021 valde man att bland annat lyfta natur och vandring 
som under senare år och framför allt året med pandemin ökat 
markant i intresse. Fina vandringsleder är också något som för-
enar orterna och som Birgitta Svensson, turism- och näringslivs-
chef i Munkfors säger:

- På sociala medier ser man hur människor rör sig mer i naturen 
än tidigare. Med tanke på att det också är friluftslivets år 2021 
och luften är fri-projekt runt om i landet känns det bra att upp-

Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors 
i gränslös samverkan

märksamma våra gemensamma naturtillgångar. Uppmuntra till 
att vistas utomhus, promenera kortare sträckor eller vandra de 
längre lederna är också i ett folkhälsoperspektiv positivt.

Redan förra året inledde Laxholmen Kulturhus i Munkfors, 
Monica Zetterlund museum och Järnvägsmuseet i Hagfors ett 
samarbete kring värdeerbjudanden. Ett besök hos någon av be-
söksmålen gav halva priset på entrépriset hos en av de övriga. 

Nu finns värdeerbjudanden att 
nyttja hos olika besöksmål i de 
fyra kommunerna.

- Vi vill ju att Torsbyborna be-
söker Hagfors, Sunneborna be-
söker Munkfors och vice versa. 
Det här erbjudandet kanske även 
lockar besökare från andra delar 
av Värmland. Det är lätt att bli 
hemmablind. Själv har jag fak-
tiskt till exempel, aldrig varit på 
Monica Z museet i Hagfors och 
heller inte åkt dressin, vilket det 
absolut är dags för i sommar. 
Sedan blir det nog en tur till 
Fordonsmuseet i Torsby som då 
rabatterar entrén, när jag lämnar 
min värdekupong som jag fick 
på Monica Z. Perfekta utflykts-

dagar i sommarens Värmesteranda säger Maria Nordmark, turis-
mutvecklare i Sunne

Lars Sätterberg, utvecklingschef och VD i Uvåns näringslivs-
center i Hagfors, kommenterar avslutningsvis:

- Det gäller att hitta nya vägar och nya sätt att semestra på 
för de som inte vill göra längre resor och då är detta ett sätt att 
premiera den gruppen besökare som vill lära känna Klarälvdalen 
och Fryksdalen bättre. 

Det kanske också kan ge oss gränslösa ambassadörer från våra 
kommuner.

Emelie, Lars, Maria och Birgitta.

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

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

100x125

205x85



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
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A
T
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S

Affischer 
70 x 33 cm 

20:-/st

Vi gratulerarVi gratulerar

MUSLIM
Vi vill gratulera Mus-
lim som fyllde år den 
1/6. Hipp hipp hurra 
önskar familjen och 
vänner på Restaurang 
Värmullen.

HARLEY HASSLEMO
Stort grattis till vår 
älskade Harley Hass-
lemo som fyllde 3 
år den 31 maj. Grat-
tiskramar från stora-
syster Tyra, mamma 
och pappa.

Sveriges 
nationalfågel

Koltrasten blev folkvald till 
nationalfågel både 1962 och 
2015.

Ingen fågel sjunger väl så 
vackert som koltrasten. Här, 
en bit från skogstjärnen, sit-
ter den i toppen av den hög-
sta granen och drillar med 
sina klara och fylliga toner 
i tidig morgontimma och en 
stund före soluppgång. Den 
är glänsande kolsvart med 
lysande orangegul näbb

En hälsning från 
skogsgläntan

Lenn Olle

NationaldagsbakelseNationaldagsbakelse
6 juni firar vi Sveriges nationaldag! 

Tillagningstid: 50 minuter
Ugnstemperatur:175º 
Ingredienser 8 stIngredienser 8 st

Botten:Botten:
300 g riven mandelmassa300 g riven mandelmassa
150 g rumsvarmt smör150 g rumsvarmt smör
3 ägg3 ägg

Fyllning:Fyllning:
100 g riven mandelmassa100 g riven mandelmassa
1 msk apelsinlikör eller pressad 1 msk apelsinlikör eller pressad 
apelsinapelsin

Garnering:Garnering:
3 dl färska jordgubbar i bitar3 dl färska jordgubbar i bitar
4 msk citronmeliss 4 msk citronmeliss 
(eller efter smak)(eller efter smak)
8 st flaggor8 st flaggor

Det lilla bakverket för dig som älskar mandelmassa. Fast mandelmassbotten, fylld med krämig 
mandelmassa med apelsinarom, toppad med färska jordgubbar och citronmeliss.

Gör så här:
Botten
Värm ugnen. Lägg ett bakplåtspapper i botten på en 
liten långpanna. Rör mandelmassa och fett till en slät 
massa. Blanda i äggen och rör till en smet. (Ingredi-
enserna kan också blandas i matberedare.) Bred ut 
smeten i ett jämnt lager i långpannan. Grädda i mitten 
av ugnen 12-15 minuter. Låt bottnen svalna och skär 
den i rutor eller rundlar (7-8 cm i diameter).
Fyllning
Blanda mandelmassan med apelsinlikör eller apelsin. 
Konsistensen ska vara ganska lös. Bred massan på 
bottnarna.
Garnering
Ställ jordgubbsbitarna tätt i mandelmassan. Garnera 
med citronmeliss och en liten flagga, om du vill.

Källa: coop.se



Hagfors IBS
Årsmöte

Lördag 19 Juni kl 11.00
Plats: Digitalt
Anmälan till 

hagforsibs@outlook.com

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

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

Investor letar efter 
fastigheter 

(villa och lägenheter)
SNABBT BESLUT

SNABB BETALNING
Kontakta oss 072-5462785

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.

BOSTADSRÄTT STORGATAN 4B
1 1/2 rum o kök, ca 40 m2,  balkong. Hyra 
ca 3.200:-/mån. Pris 10.000:-
Tel. 070-621 39 45
********************************************

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

ÅRSMÖTE
Klarälvdalens Skoterklubb. Plats: Klubb-
stugan, Acksjön. Lördag 5/6 kl 14.00. 
Välkomna!
********************************************
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
********************************************
HÖÖKENS BTK ÅRSMÖTE
Tid: 14/6 kl 18.30. Plats: Hööken. Vi 
håller avstånd. Vid behov kan stora hal-
len användas. Behövs telefonnärvaro 
meddela på SMS 070-6366935. Mvh 
Styrelsen.
********************************************
GRÄS BGF
inbjuder till coronasäkert årsmöte 4 
juni kl 19.00. Sedvanliga årsmötesför-
handlingar. Vi bjuder på smörgåstårta. 
Välkomna! Styrelsen.
********************************************
BY SKYMNÄS FOLKETS HUS
Bakluckeloppis 19 juni 10-15. Beställ 
plats. Ring 070-6856630. Begränsat 
antal. Styrelsen.
********************************************

FÖRENINGSNYTT

SÄLJES

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

ÅRSMÖTE
Västsjöbygdens VVO. Sunnemo Fol-
kets hus 23/6 19.00. Fika utgår pga 
pandemin. Dagordning finns att få hos 
ordförande.
********************************************
KONSTFÖRENINGEN KREATIVITET
har generöst erbjudits och tacksamt 
mottagit utställningsplats för månadens 
konstverk hos Jansson Möbler och på 
Hagfors Flygplats med början i maj. 
Styrelsen.
********************************************
KONSTFÖRENINGEN KREATIVITET
genomför även 2021 digitalt årsmöte. 
Årsmöteshandlingar per mejl eller vanlig 
post har skickats ut till medlemmarna. 
Styrelsen.
********************************************
LOFFSTRANDS VVO
Ord. årsmöte måndag 14/6 -21 kl 18.00, 
slaktboden Loffstrand, medtag egen stol. 
Välkommen! Styrelsen

3 R.O.K. HSB
Ljus å fin lägenhet på Gjutarev, 2 vån. 
83 kvm. Nya klickgolv, nya dörrar i hela 
lägenheten. 2 toaletter. Renoverat kök, 
kaklat badrum med golvvärme å tvätt-
maskin. Fiber ingår. 200.000:- el. bud.
Tel. 072-206 74 92
********************************************
HÖRNLÄGENHET STORGATAN 10A
2 r.o.k., 2:a våningen, 57 kvm. Hyra 
4.142 kr/mån, internet ingår. Ny kyl o 
frys. Tvättmaskin finns. Ljus o fräsch. 
Pris 40.000:-
Tel. 070-546 86 65

SÄLJES
ROBOTGARAGE

850:- 
073-815 28 24

Syns du inte finns du inte... Välkommen med din annons 
i Veckobladet!



Torsdagen den 8 juliTorsdagen den 8 juli
utkommer vårtutkommer vårt

SOMMARNUMMERSOMMARNUMMER

Utflyktstips • Loppis
Vandringsleder • Cykel
Båtliv • Fiske • Ridning

Camping • Muséer
Digitala evenemang

Grillning • Restauranger
Shopping m.m.

SKICKA IN 
DIN ANNONS

SENAST 
Torsdag 1 juli 

kl 16.00
Lämna gärna manus tidigare

Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se   www.veckobladet.se

Drygt 13.500 ex över Munkfors- och Hagfors kommuner 
med Ekshärad, Stöllet, Likenäs och Lesjöfors

Tidningen som 
Tidningen som 

ligger kvar på 
ligger kvar på 

bordet hela 
bordet hela 

sommaren :)
sommaren :)

Hjälp oss hjälpa varandra - skicka in dina tips!

Semester på hemmaplan!

”LOGGA” 
     

                         
  
 

OFFENTLIG AUKTION 
 

Härmed utbjuds till försäljning på offentlig auktion enligt lag (1904:48 s.1) om samäganderätt 
Hagfors Södra Öjenäs 1:18. 

 
Skogsfastighet om totalt ca 56,5 ha varav 52,8 ha produktiv skogsmark. Skogsbeståndet har en 

relativ jämn åldersfördelning och arronderingen är god med flertalet skogsbilvägar. 
 

Auktionen kommer att hållas utomhus hos Skogsmäklarna i Värmland,  
Kjelléns Väg 3, Ekshärad, tisdagen den 15 juni 2021, kl.15.00.  

Insläpp till auktionen kl. 14.45.  
Föranmälan senast 14 juni 2021, kl.10.00; lev@berghochstaaf.se.  

Fri prövningsrätt förbehålles. 
 

Fastighetsinformation lämnas av fastighetsmäklaren Anna Melin Nyström, 
anna@skogsmaklarna.com, 0706-60 57 83, samt finns på Hemnet. 

Övrig information om och villkor för auktionen: www.berghochstaaf.se. 
 

ADVOKAT MATS BERGH 
AV VÄRMLANDS TINGSRÄTT FÖRORDNAD GOD MAN 

KYRKOGATAN 6, 792 30 MORA, 0250-619 303 
LEV@BERGHOCHSTAAF.SE 

”LOGGA” 
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ADVOKAT MATS BERGH 
AV VÄRMLANDS TINGSRÄTT FÖRORDNAD GOD MAN 

KYRKOGATAN 6, 792 30 MORA, 0250-619 303 
LEV@BERGHOCHSTAAF.SE 

A D V O K A T E R N A

BERGH STAAF

Härmed utbjuds till försäljning på offentlig auktion 
enligt lag (1904:48 s.1) om samäganderätt 

Hagfors Södra Öjenäs 1:18.

Skogsfastighet om totalt ca 56,5 ha varav 52,8 ha 
produktiv skogsmark. Skogsbeståndet har en relativ 

jämn åldersfördelning och arronderingen är god med 
flertalet skogsbilvägar.

Auktionen kommer att hållas utomhus 
hos Skogsmäklarna i Värmland, 

Kjelléns Väg 3, Ekshärad, 
tisdagen den 15 juni 2021, kl.15.00. 

Insläpp till auktionen kl. 14.45. 
Föranmälan senast 14 juni 2021, 
kl.10.00; lev@berghochstaaf.se. 
Fri prövningsrätt förbehålles.

Fastighetsinformation lämnas av fastighetsmäklaren 
Anna Melin Nyström, anna@skogsmaklarna.com, 

0706-60 57 83, samt finns på Hemnet.
Övrig information om och villkor för auktionen: 

www.berghochstaaf.se.

A D V O K A T E R N A

BERGH STAAF
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Hagfors Södra Öjenäs 1:18. 

 
Skogsfastighet om totalt ca 56,5 ha varav 52,8 ha produktiv skogsmark. Skogsbeståndet har en 

relativ jämn åldersfördelning och arronderingen är god med flertalet skogsbilvägar. 
 

Auktionen kommer att hållas utomhus hos Skogsmäklarna i Värmland,  
Kjelléns Väg 3, Ekshärad, tisdagen den 15 juni 2021, kl.15.00.  

Insläpp till auktionen kl. 14.45.  
Föranmälan senast 14 juni 2021, kl.10.00; lev@berghochstaaf.se.  

Fri prövningsrätt förbehålles. 
 

Fastighetsinformation lämnas av fastighetsmäklaren Anna Melin Nyström, 
anna@skogsmaklarna.com, 0706-60 57 83, samt finns på Hemnet. 

Övrig information om och villkor för auktionen: www.berghochstaaf.se. 
 

ADVOKAT MATS BERGH 
AV VÄRMLANDS TINGSRÄTT FÖRORDNAD GOD MAN 

KYRKOGATAN 6, 792 30 MORA, 0250-619 303 
LEV@BERGHOCHSTAAF.SE 

A D V O K A T E R N A

BERGH STAAF

STÄNGT!

Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se   www.veckobladet.se

Onsdag 9 juni
har vi stängt pga ålder

Välkommen till oss
TORSDAG 10 juni från kl 8.00



Välkommen till
MUNKFORS MUSIKSKOLA

Geijerskolan i Ransäter svarar för undervisningen vid
Musikskolan på uppdrag av Munkfors Kommun.

Undervisning erbjuds på följande instrument:

Mer information och anmälan på Geijerskolans hemsida
www.geijerskolan.se

Blockflöjt
Tvärflöjt
Klarinett
Saxofon

Piano
Keyboard
Orgel
Sång

Musikteori
Trumpet
Trombone
Violin

Gitarr
Elgitarr
Elbas
Trummor

Visningar - Kafé - Utställningar
5 juni - 27 juni och 15 aug - 5 sept kl 11.00-16.00

29 juni - 14 aug kl 10.00-17.00
Måndagar och midsommarafton stängt

För mer information: www.erlandergarden.se
erlandergarden@telia.com • 0552-301 03

ÖPPETTIDER 
Erlandergården

Erlandergården öppnar:
Torsdagsklubb även i år
Nu öppnar dör-
rarna på Erlander-
gården för som-
maren. Rymliga 
lokaler och viss 
anpassning till det 
rådande läget har 
gjort att  Erlander-
gården kan hålla 
sommaröppet som 
man gjort i över 30 
år. 

I sommar åter-
kommer också den 
alltmer populära 
Torsdagsklubben. 
Fyra programkväl-
lar utomhus blir 
det även denna 
sommar, Fyra torsdagar handlar det som vanligt om, 
därför är programserien döpt till Torsdagsklubben.

I skrivande stund är det osäkert hur stor publik som 
kan tillåtas. Förra året låg taket på 50 personer, och 
varje gång var det fullt hus = publikrekord. I år hoppas 
arrangörerna på att ”takhöjden” åtminstone fördubb-
las, så att upp till 100 personer/kväll kan få utgöra pu-
bliken.

Programkvällarnas innehåll kommer att avslöjas se-
nare under juni månad. Dock kan redan nu berättas 
vad premiärkvällen kommer att innehålla. Den blir en 
hyllning till Erlandergårdens granne Ransäters Hem-
bygdsförening, som i år fyller 100 år jämnt.

De återstående tre kvällarnas tema blir ”På Tages 
tid”, värmländsk idrottshistoria och en genomgång av 
läget ”Ett år före valet”. Dessa tre torsdagar kommer 
att närmare annonseras i Veckobladet i slutet av juni.

Se annons i Veckobladet för öppettider

Foto: Morten Stausholm

Foto: Morten Stausholm

Årets nationaldagsfirande i Blinken-
bergsparken inställt

Ett större firande med bl.a Dejefors Musikkår, Hagel-
ls Revygäng, ungdomsband samt aktiviteter för barn, 
var tänkt att arrangeras den 6 juni i Blinkenbergs-
parken, men av naturliga skäl ställs evenemanget in 
denna sommar. Även de populära Sommarprogram-
men, med programledare Kenny Ludvigsson, får 
tillsammans med sina gäster och allsångshäften stå 
över denna sommar och återkommer med nya friska 
tag förhoppningsvis redan nästa år. I fjol skulle 20 
årsjubileet av programmen ha firats med pompa och 
ståt och när det blev inställt var planerna att göra ett 
nytt försök sommaren 2021, men så blir alltså inte 
fallet. Vi i KulturGrupp Hagfors önskar alla hjärtligt 
välkomna till dessa evenemang kommande år. 

Pernilla Möllberg



RÅDABINGON
startar torsdag 3 juni 19.00
OBS Endast spel från bilen

KOM I TID!                   Välkomna! Råda IK

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

 
Din tonåring behöver förstå att du tycker om 
hen oavsett vad som händer. Närhet och kärlek 
betyder mycket, oavsett hur gammalt ditt barn är.

Hjälp dina barn att säga nej. Köp inte ut 
alkohol. 

Munkfors
Ransäter
 Munkfors Kommun

Om föräldrarna 
bara säger okej 
hela tiden så 
bryr dom sig    
ju inte. ”9 av 10 ungdomar tycker att det är bra 

att föräldrar inte köper ut alkohol till sina barn. 

Hjälp dina barn att säga nej. 
Köp inte ut alkohol. 

Tips till tonårsföräldrar inför 
skolavslutningar och sommarlov

VAR TYDLIG OCH 
SÄTT GRÄNSER!  

  

 VISA 
KÄRLEK!

Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto 
enklare är det för tonåringen att själv ta 
ställning eller göra som du bestämt. 
De flesta tonåringar vill faktiskt 
att vuxna sätter gränser.

• Håll på lagstadgade åldersgränser
• Köp inte ut eller bjud på alkohol
• Vi ska hjälpas åt och vara rädda om egna, 
och om andras barn och ungdomar!

Hjälp dina barn att säga nej. Köp inte ut 
alkohol. 

Munkfors
Ransäter
 Munkfors Kommun

Om föräldrarna 
bara säger okej 
hela tiden så 
bryr dom sig    
ju inte. ”9 av 10 ungdomar tycker att det är bra 

att föräldrar inte köper ut alkohol till sina barn. 

Hjälp dina barn att säga nej. 
Köp inte ut alkohol. 

Alt: Pannbiff

TORSDAG 3/6  kl 10.30-15.00 
NÄVGRÖT & FLÄSK 90:-

Alt: Lasagne
––   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!

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 2/6 Pasta Carbonara 

 Alt. Korvsoppa

Tors 3/6 Kålpudding serveras med potatis

Fre 4/6 Biff a la Lindström serveras med 

potatis

Lör 5/6 Fläskfilé serveras med rotfrukts-

 gratäng

Sön 6/6 Porterstek serveras med potatis

Mån 7/6 Smörstekt lax

Tis 8/6 Stekt rimmat sidfläsk serveras med 

 alt. raggmunk, löksås el. bruna bönor

Ons 9/6 Oxjärpar med gräddsås, stekt potatis 

och svart vinbärsgelé

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                          Hagfors 

PensionärsbowlingPensionärsbowling
BK RullanBK Rullan

Vi tackar för säsongen 
som varit och önskar 

medlemmar och sponsorer 
en trevlig sommar, 

så ses vi under hösten igen.

Styrelsen

Lediga veckor
på framsidan
 finns fr o m 

vecka 32

Bästa 
annons-
platsen!

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

Gårdsloppis 
Sunnemo-Gräs

Lördag 12/6 Söndag 13/6 
kl 10.00-16.00

Följ de färggranna ballongerna
Väl mött!

Vinnare FINN 
FEM FEL
Vi har haft dragning och 
vinnarna erhåller varsitt 
presentkort värde 100 kr 
som gäller i hela Hagfors 
kommun.
Carina Hansson, Hagfors
Mariann Över, Stöllet

Grattis önskar VB-red.        
Vi skickar ut vinsterna.

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

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

www.veckobladet.se



Ekshärad | Byn Hedebo 2

Utgångspris 350 000 kr Rum 3 rum, varav 2 sovrum Boarea 103/71 kvm Tomt 1 248 kvm Byggt 1944
Energiklass G Visas Ons 3/3 15.00-15.20(digital visning) Ons 3/3 15.30-16.30
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Hagfors Stjärnsnäsvägen 25, Stjärnsnäs
 
Utgångspris 690 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 104/80 kvm Tomt 1 055 kvm Byggt 1950 
Energiklass C
Visas Kontakta mäklaren för visning 
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025
 

Ekshärad Mossberg Nybo
 
Utgångspris 325 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum 
Boarea 88 kvm Tomt 2 942 kvm Byggt 1921 Visas 
Tors 10/6 13.30 (digital visning) 14.00 – 14.45 (ordina-
rie visning)
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025
 

Hagfors Källvägen 5, Kallkälldalen
 
Utgångspris 2 200 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum 
Boarea 180 kvm Tomt 986 kvm Byggt 1969 (ombyggt 
2014) Energiklass B
Visas Kontakta mäklaren för visning
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025

Hagfors Rullstensvägen 7, Kallkälldalen
 
Utgångspris 625 000 kr Rum 5 rum, varav 3-3 
sovrum
Boarea 93/71 kvm Tomt 918 kvm Byggt 1945 
Energiklass C Visas Kontakta mäklaren för visning
Mäklare RJulie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

Hagfors Kyrkogatan, Centrum
 
Utgångspris 2 050 000 kr Rum 5 rum, varav 2 sovrum
Boarea 150/100 kvm Tomt  941 kvm Byggt 1929
Energiklass D Visas Kontakta mäklaren för visning
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

Hagfors Backa Nilsstugan
 
Utgångspris 1 275 000 kr Rum 3 rum, varav 2 sovrum
Boarea 100 kvm Tomt 95 600 kvm Byggt  1900                                            
Visas Ons 2/6 15.30 (digital visning) 16.00-17.00 
(ordinarie visning)
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062
  

Ekshärad Grinnemovägen 35
 
Utgångspris 550 000 kr Rum 4 rum, varav 2-3 sov-
rum Boarea 94 kvm Tomt 1 226 kvm Byggt 1962
Energiklass D Visas Kontakta mäklaren för visning
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025

Sundsjön Skogvaktarbostaden
 
Utgångspris 1 250 000 kr Rum 4 rum, varav 2-3 
sovrum
Boarea 83/78 kvm Tomt 4 340 kvm Byggt  1953                                           
Energiklass E Visas Tors 3/6  12.30 (digital visning) 
13.00 – 14.00 (ordinarie visning)
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

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