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Den blomstertid 

nu kommer...

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

Forts. inne i tidningen

2021

- Jag ser verkligen fram emot det här. Jag 
längtar till den dagen då jag kan öppna 
dörrarna till badet för besökare. Jag hop-
pas hagforsborna är sugna på att bada i ett 
renoverat och fräscht badhus, säger Mar-
kus Söderman.

Han är värmlänning i grunden och har 
sina rötter i Kristinehamn. Hagfors är ing-
en vit fläck på kartan för honom. Under 
sin tid som aktiv simmare var han flera 
gånger i Hagfors och tävlade. Sedan 2003 
har han bott i Sundbyberg med fru och 
fem barn.

Att vara ansvarig för driften av ett bad-

Markus flyttar från Stockholm till Hagfors 
för att driva vårt badhus

Markus Söderman är utsedd som ny entrepre-
nör för att sköta driften av Hagfors badhus. 
Foto: Alexandra Söderman

I höst öppnar Hagfors badhus 
åter efter renovering. Den som 
då kommer att sköta driften 
av badet heter Markus Söder-
man, 49 år. Han har lång erfa-
renhet av att driva badhus på 
entreprenad från flera kom-
muner runt om i Sverige. Nu 
ska Markus ta familjen och 
flytta bopålarna från Sundby-
berg till Hagfors för att driva 
badhuset på orten.

BILHALLENBILHALLEN
www.bilhallenihagfors.se     Kyrkogårdsv. 20     0563-148 71

 
Hos oss hittar ni bilen som passar just er! 

Se vår hemsida för många fler

-17 AUDI A6 TDI 190 ULTRA 
S-LINE KOMBI DIESEL, MANUELL

MOONSHINEBLÅMETALLIC 7.085 MIL

224.900:-

-16 AUDI A6 ALLROAD 3,0 TDI 218 HK SPORT EDITION FLORETTSILVER 17.175 MIL ...................................219.900:-

-18 BMW 430 I XDRIVE GRAN COUPÉ M-SPORT NAVI ALPINVIT 6.891 MIL  .....................................................319.900:-

-13 BMW 520 D M-SPORT NAVI CARBONSVARTMETALLIC 6.645 MIL................................................................234.900:-

-20 BMW 530 X DRIVE M INNOVATION ALPINVIT 7.320 MIL ................................................................................514.900:-

-16 FORD MONDEA 2.0 TDCI EURO6 180 HK BUSINESS FROZEN WHITE 6.450 MIL .......................................166.900:-

-20 FORD TRANSIT COURIER 1.5 TDCI EURO 6 100 HK VIT 1.270 MIL..............................................................159.900:-

-18 MERCEDES-BENZ A 180 D 7G-DCT AMG SPORT NAVI JUPITERÖD 2.460 MIL ..........................................274.900:-

-18 RENAULT MÉGANE SPORT TOURER 1.5 DCI 110 HK VIT 5.054 MIL ...........................................................143.900:-

-18 SEAT LEON ST 1.2 TSI 110 HK STYLE SVART 4.818 MIL ...............................................................................139.900:-

-18 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 150 DS BLUEMOTION REFLEXSILVER 8.660 MIL ....................................219 900:-

-14 VOLVO S60 D4 AUT MOMENTUM VOC LÄDER EMBERSVART METALLIC 15.698 MIL ...............................154.900:-

-11 VOLVO S 60 D 5 205 AWD SUMMUM NAVI SVARTMETALLIC 15.020 MIL .....................................................147.900:-

-13 VOLVO V 70 D5 215 HK AWD R-DESIGN GEARTRONIC SEASHELLMETALLIC 16.462 MIL ........................164.900:-



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

ÖVRE ULLERUDS KYRKA
Sön 13/6 kl. 11 Digital gudstjänst

Gäller 10/6–16/6

BESÖK VÅRA KYRKOR OCH KYRKOGÅRDAR
Våra kyrkor är öppna måndag–fredag kl. 8–15.30 för besök, 
med undantag för när det är förrättningar/annan verksamhet 
eller saknas personal på kyrkogården.

Ta del av berättelser, dikter eller andra tänkvärda
texter på temat Trösteord på vägen under en
promenad på våra kyrkogårdar.

Med reservation för ändringar.

Församlingsexpedition 054-87 55 00, 
forshaga-munkfors.forsamling@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsförvaltning  054-87 55 50
forshaga-munkfors.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/FORSHAGA-MUNKFORS

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

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 13/6 kl 11.00 Gudstjänst A Rådström.

  

Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor,
så ska jag ge er vila.

Matt 11:28

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 13/6 efter kl 12.00 Gudstjänst från Equmeniakyrkan 
i Ekshärad.
Mån 14/6 kl 19.30 Stugmöte i missionshuset i Gräs.

Denna lilla fågel upptäcks lät-
tast när den sitter käpprakt på 
en stolpe eller en lågt häng-
ande gren. Därifrån kastar 
den sig snabbt ut och snappar 
förbiflygande insekter. Den är 
oansenlig, gråbrun med dif-
fusa gråbruna längsfläckar på 
det vitaktiga bröstet och har en 
platt näbb.

Den grå slugsnapparen hål-

Grå flugsnappare

ler gärna till i skogsgläntor 
och nära våra hus. Boet läggs 
på lite ovanliga ställen som 
taklister, balkongräcken, ve-
randor, fönsternischer och 
ventiler på byggnader eller 
som här i ett fågebord. Den ru-
vande honan vill ha god upp-
sikt över omivningen.
Hälsningar från skogsgläntan 

Lenn Olle

Tack
I år har Majblomman sålts enbart digitalt, 
totalt blev det 57 625 kronor.
Tack till alla barn som sålt.
Tack till alla som köpt och stöttat.
Och inte minst tack till Veckobladet för gott samarbete.

Ekshärad-Hagfors majblommeförening

Allsång från balkong
Tack till er alla som möjliggjorde 

Nationaldagen 6 juni 
till en fantastisk dag, 

hyresgästerna och personalen på Skogvaktaren, 
Tords Band, Dandelion Gold, Andreas Raj Rajj Larsson, 

sponsorer Hagfors kommun, Autofric, 
AB Karl Hedin, Veckobladet, 

Hembygdsgården, Studieförbundet Bilda.
Medarrangör Bilda



Vi öppnar för säsongen med
årets temautställning.
26 olika konstnärer/kulturarbetare
samt gästutställare
PETTER Alexis Askergren, 
artist, föreläsare och konstnär.

ÖPPETTIDER I SOMMAR:
Lördag 12/6-15/8 tor-sön. kl.11-17
Obs! Öppningsdagen endast förbokade besökare
(FULLBOKAT 12/6) Övriga dagar ingen förbokning. 
                       
Laxholmen känner trygghet i att man kan efterfölja 
Folkhälsomyndighetens råd och myndigheternas 
restriktioner och hålla kulturhuset öppet under säkra former. 
Det är en stor lokal och lätt att hålla avstånd till varandra. 
Vi släpper in ett begränsat antal personer samtidigt.

 

          
Kontakt och information: 
Turistbyrån i Munkfors 0563-54 10 81, tourist@munkfors.se   visitmunkfors.se

REALTIDS-
AUKTION

Söndag 13/6 
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

Ansökan och fler kurser hittar du på geijerskolan.se

* Konstlinje
* Balans och inspiration (höstterminskurs)

Utveckla ditt intresse  
hos oss!

Löpande antagning. (Reservation för fulltecknade kurser)

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

070-336 33 31  Dalbråtsv. 12

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

Öppet: 
mån-tors 10-17 

lunch 12.30-13.30

ANNONSERA 
INFÖR MIDSOMMAR! Annonsstopp

TORSDAGAR
kl 16.00

Ring 0563-616 66
Skriv till info@veckobladet.se

Görsjöv. 2C, Hagfors

Vid Rådakorset Rv 62 • Tel. 0563-600 65

Åhströms i Råda

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

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

ICA’s 400 g

Potatis-       Potatis-       
sallad sallad 10:- /förp.

Mini-Mini-
donuts  donuts  10 st
5 olika sorter      (ord. 4.90 st)

25:-
2 x 10-pack för2 x 10-pack för

Rosor Rosor 50:-

Minivatten-Minivatten-
melon       melon       

/kg

10:-10:-

Stort sortiment av Stort sortiment av 
ExamensbuketterExamensbuketter



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 

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



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

GLASA IN 
ALTAN ELLER

VERANDA?

Uddeholmsv. 37, HAGFORS • Tel. 0563-104 67
Fax 0563-619 37 • Mobil 070-603 67 47

Torsby 070-281 30 17

Utnyttja ROT-avdraget

Dina mått 
är vår standard!

Vi hjälper gärna till med goda råd,
 uppmätning och montering.

GLASMÄSTERI AB
HAMU

Virkade studentmössor
Virka en liten studenmössa att sätta på Tackkortet eller sätt 
i ett blågult snöre att hänga runt halsen.
Mönster:
Bomullsgarn i färgerna vit, svart, gul och mörkblå och virknål 2,5. 
Varv 1. Virka 6 lm och slut dem till en ring med 1 sm.
Varv 2. Virka 2 fm i varje lm. 
Varv 3. Virka 2 fm i varannan fm.
Varv 4. Virka 2 fm i var tredje fm.
Varv 5. Virka 2 fm i var fjärde fm. 
Varv 6. Virka 2 fm i var femte fm. 
Varv 7. Virka 2 fm i var sjätte fm. 
Varv 8. *Hoppa över 1 m, virka 3 fm* Upprepa *Varvet ut* 
Varv 9. Virka 1 fm i varje m. 
Byt färg till svart
Varv 10-11. Virka 1 fm i varje m
Varv 12. Virka 22 fm och 1 sm i den 23 m. 
Varv 13. Vänd på arbetet. Hoppa över 2 m, virka 1 fm i 10 m, avsluta 
med 1 sm. 
Varv 14. Vänd på arbetet. Hoppa över 2 m, virka 7 fm och avsluta med 
1 sm så att skärmen blir rundad. Här är det svårt att beskriva exakt hur 
man ska göra, man får känna sig fram och se vad som blir snyggast. 
Varv. 14 forts. Fortsätt virka fm varvet ut så att mössan blir jämn på 
båda sidor om skärmen. 
Krokad: 
Varv 1. Virka 4 lm och slut till en ring med 1 sm. 
Varv 2. Virka 2 fm i varje m. Avsluta med 1 sm. 
Fäst krokaden på mössan med det blåa garnet så att det blå blir stenen 
på krokaden.

Källa: 
http://pysselstad.blogspot.com



Forts. från fram 

Markus 
flyttar...
hus i kommunal regi är inget 
nytt för Markus. I mer än 15 
år arbetade han för en stor 
privat aktör inom området 
drift av kommunala bad- och 
friskvårdsanläggningar, bland 
annat som operativ chef. Un-
der den tiden var han med och 
drev över 30 kommunala bad-
anläggningar i Sverige.

Hur ser dina planer ut för 
Hagfors badhus?
- Vi ska ha badverksamhet 
som är riktad mot allmänheten 
som exempelvis familjebad 
och motionssim. Dessutom 
så klart simundervisning. Det 
finns ett stort intresse att an-
vända simning som motions-
form. Jag tror att det är bra att 
öronmärka vissa tider för mo-
tionssim. Om man anpassar så 
kan det fungera bättre för mål-
gruppen.

- Den stora utmaningen för 
mig är att få besökare till ba-
det. För vi lever ju på att få in-
täkter från badet. Men min er-
farenhet är att när man öppnar 
ett så fint och renoverat bad-
hus brukar det locka fler besö-
kare än tidigare. Dessutom när 
badet öppnar går vi mot höst 
och sedan vintern och det är 
då det är flest besökare i bad-
hus i Sverige.
- I överenskommelsen med 
kommunen gäller att vi ska 
ha öppet 35 timmar per vecka. 
Jag kommer att jobba tillsam-
mans med min fru. Vi får se 
vilka behov som kommer att 
finnas och om det blir aktuellt 
med att anställa personal, sä-
ger Markus.

Vad anser du är viktigast i 
ett badhus?
- Personalen. Absolut. Att 
du som besökare känner dig 
välkommen när du besöker 
badhuset och får ett bra bemö-
tande är så viktigt. Sedan är 
så klart utbudet och tillgäng-
ligheten till badhuset viktiga 

delar. Dessutom är städningen 
i ett badhus något som alltid 
måste fungera. Jag vill att det 
ska vara tilltalande att besöka 
Hagfors badhus, säger Markus 
Söderman.

Flyttar till Hagfors
Markus vill verkligen satsa på 
det här och kommer att flytta 
från Sundbyberg med sin fa-
milj till Hagfors. 
- Till en början ska vi hyra en 
bostad i Hagfors men på sikt 
är planen att köpa ett hus i 
kommunen. Jag ser fram emot 
att få bo i Hagfors kommun, 
säger Markus Söderman.

Omkring 15 procent av Sve-
riges kommuner har lagt ut 
driften av sitt badhus på en-
treprenad. Hagfors kommun 
har är en av dessa kommuner. 
När tiden för att lämna anbud 
för driften av Hagfors badhus 
efter renoveringen hade gått ut 
hade inget anbud kommit in.
- Uppdraget har hela tiden va-
rit att hitta en ny entreprenör 
för driften av badhuset. När vi 
inte fick in några anbud tog vi 

beslutet att avbryta upphand-
lingen och gick istället vidare 
för att på egen hand försöka 
finna en lämplig entreprenör 
som skulle kunna tänka sig att 
driva badhuset på de villkor vi 
haft i upphandlingen. 
- Utifrån de förutsättningarna 
beslutade vi att teckna avtal 
med Markus Söderman som 
vår nya entreprenör för Hag-
fors badhus. Han har många år 
i branschen och det blir spän-
nande att få följa den fortsatta 
utvecklingen av verksamhe-
ten. Avtalet vi tecknat gäl-
ler perioden 1 augusti-31 juli 
2023 med möjlighet till för-
längning, säger samhällsbygg-
nadschef Louise Sjöholm.

Renoveringen av Hagfors 
badhus går enligt plan och, 
även om tidplanen är tight, 
målsättningen är att badet ska 
öppna i höst. Men det förutsät-
ter att allt flyter på även nu i 
slutklämmen och såklart ock-
så på coronaläget och smitt-
spridningen.

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:-
Dop/ Vigda/
”Guldbröllop” 250:-
Tack, uppv, odyl. 180:-
Föddaannons 180:-
Föddaannons m foto 200:-

Mottages 
ej per 

telefon.
Endast kon-

tantbetalning,
swish eller 
plusgiro. 

Vi  tar ej kort.

PRIVATANNONSER



www.skogsmaklarna.com
info@skogsmaklarna.com                 

0563-419 00

FASTIGHET TILL SALU

Flera fastigheter finns. Titta på vår hemsida.

Solberg Hult, 68361 Ekshärad,  
Hagfors kommun
Gård med enorma gräsytor och charmigt bostadshus 3 r.o.k. 
om ca 114 m2. Areal om ca 9 ha. Visning 12 juni, ring för 
bokning. 

Om Jaco Maskinservice
Vi är specialister på maskiner och redskap inom jordbruk, 
skogsbruk, trädgård och hem & fritid. Vi utför service 
och reparationer på skogs- och lantbruksmaskiner och 
trädgårdsmaskiner. I butiken har vi ett brett sortiment av 
gräsklippare, snöslungor, röjsågar, motorsågar och John 
Deere produkter mm. Även lantbruksprodukter, verktyg 
mm. Vi har också tillbehör till såg- och trädgårdsprodukter 
och tillbehör, oljor, batterier, arbets- och skyddskläder och 
försäljning inom hydraulik.

Vi är nu i en expansiv fas och söker därför 
Butiksmedarbetare till vår nya butik i Ekshärad. 
Om tjänsten
Du kommer att arbeta med försäljning av våra alla produk-
ter i butiken. Stor del av arbetet innebär kundbemötande 
och återkoppling. Arbete i kassa samt viss administration. 
Arbete med planera turbilsgods ingår över tid.

Ansvaret i butiken innefattar bland annat:

Tillsammans med mina medarbetare fokusera på att ge 
kunden den bästa upplevelsen, så att du alltid försäkrar dig 
att både butiken och kundservicen vid alla tidpunkter lever 
upp till Jacos butikskoncept – våra kärnvärden.

Ansvarar för att driva försäljningen framåt så uppsatta 
försäljningsmål uppnås samt att utveckla produktområdena 
Skogs- och lantbruksmaskiner, Järnhandel, trädgård och 
småmaskiner.
Strukturera och planerar det dagliga arbetet med lager och 
i butik, Komma med idéer hur man kan exponera butiken 
tillsammans med de andra säljarna
Vi ser att du är noga med att arbetstiderna hålls.

Din erfarenhet
Vi ser gärna att du har butikserfarenhet och tekniskt 
intresse.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift och 
innehar B-körkort. 
Marknadsföringskunskaper är meriterande.

Din personlighet
Du trivs i rollen med kundbemötande. Du kan agera 
självständigt, är strukturerad, kommunikativ och har lätt för 
att samarbeta.

Denna rekrytering sker i samarbete med Bahusia.

Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och 
medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar 
genom ständiga förbättringar av våra interna processer. 
Läs mer om oss på https://bahusia.se

För mer information
Håkan Karlsson, telefon 0522-44 02 43

Välkommen med din ansökan!

Köp dina ramar Köp dina ramar 
hos oss!hos oss!

Görsjöv. 2 C Hagfors • Tel 0563-616 66
TEXTÅBILD



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

Inom kort drar utomhusaktiviteterna igång ute vid 
Råda Ordenshus och till toner från det ljuva 60-talet 
ska den nybyggda scenen om några veckor invigas. 
Anna-Greta Johansson och IOGT NTO planerar nu en-
ligt de nya reglerna att arrangera utomhusaktiviteter 
och vid musikevenemanget kommer det att få vara 100 
personer i publiken. 

-  Vi kände att vi ville försöka göra något corona anpassat 
så folket vågar sig ut ur stugorna, säger Anna-Greta. Ett 
utomhus evenemang öppnar förhoppningsvis möjligheter-
na att göra det lättare för folk att börja umgås igen. Stolar 
kommer att placeras ut i vår vackra park på baksidan av 
Råda Ordenshus, så evenemanget ska vara säkert och vi 
kommer att hålla avstånd. Möllbergs & Steelwires kom-
mer att inviga scenen och är alltså först ut i en rad av eve-
nemang. Ett entimmes långt program fyllt med sång-och 
gitarrlåtar från det ljuva 60-talet står på repertoaren och 
på scenen kommer det att finnas två sologitarrister, Axel 
Möllberg och Hans-Olof Skoog. På trummor och sång, 
Thomas Andersson och på bas och kompgitarr, Stefan 
och Pernilla Möllberg och de båda kommer också att bju-
da på sång. Det blir en kort paus i programmets mitt för 
kaffe och fika. 

- Vi planerar även att komma igång med sommaraktivite-
terna för barnen och det sker efter midsommarhelgen, be-
rättar Anna-Greta. De kan då leka, spela fotboll eller kubb, 
pyssla eller prova på vårt nyinköpta frisbeegolf. Vi kommer 
att köra tre veckor i juli och en vecka i augusti och den 
sistnämnda veckan kör vi s.k dagläger. Åtminstone någon 
kväll i veckan ska vi ha någon trivselkväll för våra ung-
domar med grillning och aktiviteter som passar dem och 
planer på en filmklubb för ungdomar är under bearbetning. 
Vidare kommer den årligt återkommande loppisen i år att 
genomföras, efter ett uppehåll i fjol. Pilar kommer att place-
ras ut på golvet inne i Ordenshuset för att i möjligaste mån 

få folk att undvika trängsel, vi måste fortsatt vara noga med 
restriktionerna, poängterar Anna-Greta. När man fyndat 
färdigt går man ut till ett tält där kassan kommer att befinna 
sig, så vi tror att det kommer att gå bra. Planer på förfat-
taraftnar finns också, men vi börjar alltså med musikunder-
hållning, jag känner att det finns ett behov hos människor 
att få träffas och vi vill medverka till att folk ska må bra. 
Kultur och folkhälsa går hand i hand och jag ser fram emot 
den annalkande sommaren, avslutar Anna-Greta Johans-
son som hälsar alla hjärtligt välkomna ut till Råda. 

Se annons i kommande veckoblad

Pernilla Möllberg 

Sommaraktiviteterna drar igång hos IOGT i Råda

Anna-Greta Johansson vid Råda Ordenshus inspekterar platsen där 
utomhusscenen inom kort kommer att uppföras. Tanken är att det ska 
bli en mötesplats och aktiviteter både för barn och vuxna kommer att 
hållas här. 



HAGFORS
JÄRNVÄGSMUSEUM

ÖPPET HUS 
på Järnvägsmuseet

LÖRDAG 12 JUNI 13.00-17.00
Jens Fischer öppningstalar 14.00

Prova dressin och var med på utlottning av dressinturer
Järnvägsmuseets vänner pratar och visar tåg

Z-tåget börjar rulla

Vi följer restriktionerna med 
max 100 personer utomhus 

och 60 inomhus.

Hagfors Järnvägsmuseum öppet måndag-fredag 10-17, 
lördag 13-17.  Dressinåkning förbokas alla dagar 13.30-16.30 

samt kvällsturer 17.30-23.00

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!
0563-14900,

jvmuseet.se, Facebook

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

SÄLJES VID PELAB-HUSET I HAGFORS
TORSDAG 10 JUNI  KL 10-18

Rulles Blomstertjänst, Odensbacken
Tel. 073-140 01 86

BIBLIOTEKENS ÖPPETTIDER
14 JUNI - 15 AUGUSTI

Hagfors bibliotek Kyrkhedens bibliotek
måndag:

13.00-19.00
torsdag:

14.00-17.00

måndag:
14.00-18.00

tisdag-fredag:
13.00-17.00

VÄLKOMMEN! Stängt v.28-32

Kontakt: biblioteket@edu.hagfors.se 0563-187 70
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Melodikrysset v.23 - 12 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:...............................................................................................................................................

Melodikrysset v. 23 - 12 juni

På grund av fortsatt pandemi
måste vi STÄLLA IN årets

Kultur i Tiomilaskogen.
Återkommer 28-30 juli 2022.

Den 25 juli 2021 kör vi Finnmarksturen som vanligt. 
(Se kommande annons).

Tiomilaskogens kultur och kuriosasällskap

Ring 0563-616 66
Skriv till info@veckobladet.se

Görsjöv. 2C, Hagfors

SNART ÄR DET MIDSOMMAR!
Kom ihåg att annonsera 

om allt positivt som händer
i vår närhet

Annonsstopp
TORSDAGAR

kl 16.00



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

FYND & FÖRENINGSNYTTFYND & FÖRENINGSNYTT

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

LÄGENHET SÄLJES
2 r.o.k. 57,5 kvm, Norrings väg 7, 8 tr. 
Prisidé 25.000:-
Tel. 070-549 34 97
********************************************

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

ENA BYGDEGÅRDSFÖRENING
Loppis och växtbytardag. Söndag den 
13 juni 11.00-16.00. Utomhus i stort tält. 
Fika finns. Info 070-2667576. Välkomna!
********************************************
PRO EKSHÄRAD
Medlemsträff måndag 14 juni kl 14.00. 
Vi samlas vid Skidstadion på Kyrkheden. 
Vi träffs och de som vill tar en promenad 
med eller utan stavar. Lotteri. Ta med 
egen fika! Vi håller avstånd. Välkomna! 
www.pro.se/eksharad
********************************************
VÄSTANSJÖVÄGENS VSF
På grund av rådande Coronasituation 
framflyttas mötet till en senare tidpunkt.
********************************************

FÖRENINGSNYTT

SÄLJES
KÖPES

GRÄSKLIPPARE
Typ svävare i bra skick. Bensindriven 
Flymo eller liknande.
Tel. 0727-44 28 64
********************************************

RÅDA IK HÅLLER HALVÅRSMÖTE
måndagen den 21 juni kl 19.30 vid klubb-
stugan Råda IP. Vi bjuder på enklare 
förtäring. Välkomna! Styrelsen RIK.
********************************************
STORA ULLENS 
FISKEVÅRDSFÖRENING
Årsmöte, fredag 18/6 kl 18.00, Hotell 
Monica.

KÖKSBORD
Furu 90x180 cm. 6 st stolar. 2.000:-
Tel. 076-391 32 25
********************************************
TELEFONKORT
Förstadagsbrev. Dockor.
Tel. 070-371 32 47
********************************************
FLICKCYKEL
med stödhjul.
Tel. 073-814 42 28

Vi gratulerarVi gratulerar

NOORA JUHLIN
Onsdag den 9 juni 
fyller vårt älskade 
busfrö Noora 4 år! 
Hoppas du får en fö-
delsedag med mas-
sor av paket. Grat-
tiskramar i mängder 
från mamma, pappa, 
storebror Gabriel och lillasyster Clara. 
Hurra, hurra, hurra skriker alla kusiner, 
mostrar och mormor och morfar.

MOLLY LARSMALM
Söndagen den 13 juni 
fyller denna damen 
2 år! Stort grattis på 
födelsedagen! Hop-
pas du får en superbra 
födelsedag! Grattis-
kramar från hela fa-
miljen.

AMELIA LARSMALM
Tisdag den 8 juni 
fyllde Amelia 5 år! 
Hoppas du får en top-
pen födelsedag! Grat-
tiskramar från hela 
familjen.

STELLA HOLM
Vi vill fira vår goa 
piga Stella Holm 
som fyller två år på 
torsdag 10/6. Vi som 
grattar är mormor 
och morfar i Sun-
nemo, alla mostrar 
och morbröder samt 
kusin Marco i Karlstad. Grattar gör 
även gammelmormor Gunborg.

MOLLY LARSMALM
Vi vill gratulera Mol-
ly som fyller 2 år den 
13 juni. Många grat-
tiskramar från mor-
mor och morfar.

AMELIA LARSMALM
Stort grattis till Ame-
lia som fyller 5 år den 
8 juni. Grattiskramar 
önskar mormor och 
morfar.

PATRIK LINDGREN
Onsdag den 9 juni 
fyller ”chefen” på 
Veckobladet/Textå-
bild riktig GUBBE!
Vi önskar dej  en 
trevlig åldersdag och 
hoppas du tar det 
lugnt så inte skador 
uppstår. Grattis från 
personalen.

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

Mjönäs Djurklinik

Lediga veckor
på framsidan
 finns fr o m 

vecka 32

Bästa 
annons-
platsen!

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

FÖDDA
Välkommen
vår DOTTER

Isabells 
lillasyster

Angelica Hedlund 
& Mathias Andersson 

Karlstad BB  2 juni 2021

LÅNGMONS VVOF
Ord. JAKTSTÄMMA 

hålles
Onsdag 23 juni kl 19.00

i Basteruds Skola.
Jakt väster om landsvägen 

Norra Skoga-Mossberg.
Efter jaktstämman håller 

Långmons VVO, Slaktbod ek. 
förening sin stämma.

Stadgeenliga ärenden.
Välkomna           Styrelsen

Lakenesjöns FVOF

ÅRSMÖTE
Tisdag 15/6 kl 18.00
Utomhus, Ljungbergs 

Gård i Sörbykorset
Välkomna! Styrelsen

och tack för all hjälp jag fick 
när jag ramlade utanför Modebo-
den.

Mvh Anita Johannesson

Tummen upp

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

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

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

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



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

Gårdsloppis 
Sunnemo-Gräs

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

Följ de färggranna ballongerna
Väl mött!

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 

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 9/6 Oxjärpar med gräddsås, stekt potatis 

och svart vinbärsgelé

Tors 10/6 Levergryta och potatis, ris

Fre 11/6 Kycklingschnitzel Cordon Bleu serve-

ras med potatisgratäng o bearnaise-

sås

Lör 12/6 Köttgryta serveras m ris o potatis

Sön 13/6 Cocacolastek serveras med potatis 

och colasås

Mån 14/6 Hel laxsida serveras m potatis o 

romsås

Tis 15/6 Stekt rimmat sidfläsk serveras med 

 alt. raggmunk, löksås el. bruna bönor

Ons 16/6 Baconlindad köttfärslimpa serveras 

med mos

Alt: Pannbiff

TORSDAG 10/6  kl 10.30-15.00 
KÅLPUDDING 90:-
Alt: Pannbiff m lök

––   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!

SPORTSPORT
Golf

Uddeholms GK 
Torsdagsgolf H50/D50
30 deltagare
1 Lars Darle 69
2 Roger Lundberg 70
3 Bo Cederholm 73
4 Per-Axel Ericsson 73
5 Gunnar Hjerdt-B  73
6 Jan Ekelund 75
7 Kjell Andersson 75
8 Bo Karlsson 75
9 Christer Bodin 76
10 Alf Lundberg 76

FÖRENINGAR
Maila gärna in era resultat 

info@veckobladet.se
VB-sporten

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

Välkommen till oss
TORSDAG 10 juni från kl 8.00

STÄNGT!
Onsdag 9 juni

 har vi stängt pga
Chefens 

50-årsdag!



Ve� � s bröd:

SNODDAS
Bonjour. 500 g. Jfr-pris 30:-/kg.

GURKA
Sverige. Klass 1. 280 g. Jfr-pris 
17:86/kg.

POMMES/KLYFTPOTATIS
Coop. Frysta. Välj mellan olika sorter. 
900 g. Jfr-pris 11:11/kg.

KOLSYRAT VATTEN 
12-PACK Loka. Välj mellan olika 
sorter. 12x33 cl. Jfr-pris 7:55/liter. 
Pant tillkommer.

5k�  15k�  

20k�  
MEDLEMSPRIS

12-PACK

29)=�  10k�  

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

8/6–13/6
HAGFORS

HANDLA ANDRA VAROR FÖR 200 KR 
SÅ FÅR DU KÖPA MAX 3 ST/MEDLEM:

KAFFE Löfbergs. 450 g. Gäller ej Fair. Jfr-pris 44:44/kg.

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!

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

TEXTÅBILD
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