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Erlandergården i Ransäter: Fyra programkvällar även i år

Nytt publikrekord slog Erlandergården under sina fyra programkvällar sommaren 2021.
Fullt hus – högsta tillåtna 50
personer – blev det varje gång.
Sommaren 2021 handlar det
också om fyra tillfällen, och
även i år kan det bli fråga om
rekordslagning. Restriktionerna, som hör ihop med pandemin, gör det nu möjlighet att
ta emot åtminstone 100 personer för sådana här utomhusarrangemang.

EKSHÄRAD
En riktig mataffär

Jonny, Stefan och Melwin HolmRestaurang,

Café, Bageri, Deli
Forts. inne i tidningen
Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

Åhströms i Råda

Vid Rådakorset Rv 62 • Tel. 0563-600 65 • Öppettider: Mån-Fre 8-19, Lör 9-19, Sön 11-19

FÄRSKPOTATIS 390/kg

POLARKNÄCKE

Svensk

Både tvättad och otvättad

ord pris 23.90

GRÄDDFIL
90
ICA 12
/st

Hemgårdens Prinskorv
Gustava Lax
Lakene Ost

Ord 15.90/st

2,2 kg Klädesholmen

1900/st

Handla våra lokala varor:

5 dl

Matjesfilé

280 g

79:-/hink

*

Grattis till en spelare till storvinsten på Keno.
600.000:- till en lycklig vinnare!

Semester för tårtor och fat 25/6-8/8

Öppet Midsommar: Midsommarafton 9-15 • Midsommardagen 11-16, Söndag 27/6 11-17

OBS! ANNONSSTOPP TORSDAG KL 12.00 INFÖR V 26

Gäller 24/6–30/6

DIGITAL GUDSTJÄNST

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

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Midsommarafton kl 15.00 Midsommarbön, A. Rådström,
Åsa Bergsten o Mikael Öijeberg, fiol. Håkan Hjerdt, nyckelharpa
Söndag 27/6 kl 11.00 Gudstjänst, A. Rådström
Chasmin Ekström,sång

Lör 26/6 kl. 15

FRILUFTSGUDSTJÄNST VID GAMLA BRUKET, MUNKFORS

Somriga toner med Munkfors-Ransäters kyrkokör.
Sittplatser finns för 30 personer.

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

Sön 27/6 kl 11

DIGITAL GUDSTJÄNST från Övre Ulleruds kyrka

på församlingens hemsida:
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

BESÖK VÅRA KYRKOR OCH KYRKOGÅRDAR

Detta är mitt bud; att ni ska älska varandra
så som jag har älskat er.
Joh 15:12

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 med varierat tema under en
promenad på våra kyrkogårdar.
Med reservation för ändringar.

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.

Församlingsexpedition 054-87 55 00,
forshaga-munkfors.forsamling@svenskakyrkan.se

Sön 27/6 efter kl 12.00 Gudstjänst från Equmeniakyrkan i Gräs
Mån 28/6 kl 19.30 Stugmöte i missionshuset i Gräs.

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

RANSÄTERS BLOMSTERFOND

har som mål att främja gamla och utsatta i Ransäter.
Vi tar emot kondoleanser till minne av en bortgången
medmänniska.
Vi tar emot: Gun-Britt Andersson 070 - 3635633 eller
Ulla Axelsson 076 - 7642323.
Lägsta belopp är 60 kronor. Betala via swish till Ulla eller
kontant enl. överenskommelse.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträder måndag 28 juni 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

STORT TACK för att vi fick förmedla vår

framtidsvision ”Ekshärliga Nygård - själens skafferi!” i Veckobladet! Facebook och andra sociala
media i all ära, men nu nådde vi ut till alla hushåll
i kommunen och det är bara Veckobladet som har
den kapaciteten. Och det märks på alla glada tillrop som vi får från folk i bygden. Heder och tack,
snälla Veckobladet!
Bengt

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

Veckobladet/Textåbild
Ordinarie öppettider

Måndag 8-12 • Tisdag 8-14
Onsdag 8-14 • Torsdag 8-16
Fredag 8-14

ANNONSSTOPP:
TORSDAGAR 16.00
för alla annonser

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

EKSHÄRAD
EKSHÄRAD
En riktig mataffär
EKSHÄRAD

ÖPPET
En
mataffär
Enriktig
riktig
mataffär
Restaurang,
Café,
Bageri, Deli
ALLA
Restaurang,
Café,
Bageri,
Restaurang,
Café,
Deli
Öppet
till Bageri,
21 Deli
DAGAR
Öppet
Öppettilltill2121
Torsbyvägen
8-22 1 • Tel 0563-40622

INDIANEN, EKSHÄRAD
RESTAURANG, CAFÉ, BAGERI, DELI

Torsbyvägen
Torsbyvägen1 1• Tel
• Tel0563-40622
0563-40622

Tel. 0563-406 22

Välkomna till Indianen

Öppettider i
midsommar:

Nu till Midsommar har vi laddat butiken med
ALLT SOM HÖR MIDSOMMARFESTEN TILL ...

139

00

Fläskfilé
Finland

kg

Smaksatta Grillkorvar
Lokalt!

Vitlöksgrill, Snickarkorv,
Ostkorv, Grymming m.fl.

59
1500
00
69

2 för

270-300 g

Matjessill 200 g

00

ris

p
Stammis

2 för

Klädesholmen

Västerbottenost original 450 g Norrmejerier

st

Lax olika sorter från GustavaLax
Vår egen inlagda

Sill o senapssill
(ett måste på midsommar)

Nubbesallad

och andra goda
hemgjorda sallader.

Cider 1 liter, Herrljunga

3 för
2 för

3900

+ pant

2000
14500

+ pant

DAGSP

Jordgubbar

R I S!

190
2000
1990
00
2 för 18
3000

Färskpotatis otvättad Sverige

kg

Söta meloner Spanien Kl 1

kg

Vispgrädde 36%, 5 dl, ICA, Svensk
Gräddfil 3 dl, ICA, Arla
Smör Arla, 500 g

st

ris

p
Stammis

st

Kondis erbjuder
med jordgubbar 6 pers
Även andra storlekar

Bageriet erbjuder

Lång Baguette
380 g

Läsk, Coca-Cola, ispris
Stamm
Fanta, Sprite
1,5 liter

Färska svenska

Gräddtårta

Vår egen inlagda

Midsommardagen 8-22

Frukt & Grönt avd.

Lokalt!

Varmrökt, kallrökt och
gravad m.m.

Midsommarafton
8-18

Papperstallrik
Djupa och flata ICA, 20-pack

Midsommarbukett
Längd 50 cm ICA

145

00

1000
4500
st

2 för

5900

PS. Vi har MYGGMEDEL om det behövs!!!
Campingstol
st
En riktigt glad och trevlig midsommar önskar Janne m personal

st

FAMILJESIDAN
FAMILJ
Träningsfilmer för äldre
ska motverka fallskador

FAMILJ

Vi gratulerar

Vår käre

Sören
Lennartsson
* 14 augusti 1945
har idag stilla insomnat
Hagfors
den 3 juni 2021
Kusiner med familjer
Övrig släkt och vänner
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Tyngsjö kyrka
fredagen den 2 juli kl. 10.00.
Efter akten hälsas alla
välkomna till en minnesstund.
Svar om deltagande till
Malung-Sälen Begr.byrå
tel. 0280-10555 eller
info@masbegravningsbyra.se
senast måndagen den 28 juni.
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ALICIA WIGREN

Stort grattis till Alicia
som fyller 3 år den
26/6. Grattiskramar
från storasyster Holly, mamma o pappa,
mormor o morfar,
farmor o farfar, morbror, faster o Pontus
samt kusinerna Elliot, Manne o Wera.

HAMPUS ELFSTEN

Vi vill fira vår fina
Hampus som fyllde
10 år den 20 juni.
Hoppas du tyckte din
födelsedag var toppen. Ett stort grattis
från mamma, pappa,
Leon, Lova, mormor,
morfar, farmor, farfar, Peter och Fredrik
med familjer.

Träningsråd
Försök träna minst tre gånger i
veckan. Övningarna kan göras
dagligen för dig som vill och
har möjlighet.
Träna inte om du är sjuk, till
exempel om du är förkyld, har
feber eller ont i halsen.
Ta inga onödiga risker. Övningarna ska vara lite utmanande men vad som är utmanande är individuellt. Börja
gärna med att genomföra stående övningar med stöd. Exempelvis en stadig stol, vägg
eller köksbänk.

Att hålla sig fysiskt aktiv
är den bästa försäkringen
mot att drabbas av allvarliga
fallskador när du blir äldre.
Nu erbjuder Hagfors kommun
träningsråd och olika träningsfilmer med bra övningar för
styrka och balans.
- Fysisk träning, i form av en
kombination av balans- och
styrketräning är en viktig del
av åtgärder för att minska
risken för fall och fallrelaterade frakturer. säger Carina
Wiberg, verksamhetschef för
rehabverksamheten i Hagfors
kommun

På hagfors.se/träningföräldre finns nu flera olika träningsfilmer. Där kan man se och lära sig bra övningar
för att bli starkare och få bättre balans och genom det
minska risken för exempelvis fallskador. Där finns
också träningsråd att ta del av.

FANNIE

Ett stort grattis till
Fannie Fischer Zetterlund som den
20 juni fyllde 1 år.
Mamma och pappa
är tokiga i dig! Hela
släkten hälsar. Hurra!

FYND & FÖRENINGSNYTT
Text och betalning oss tillhanda SENAST TORSDAG kl 16.00

Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning eller service, ej heller försäljning av djur!

INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!): Namn:
(Max 8 rader inkl. rubrik och telefonnummer)

Föreningsnytt

RUBRIK: ....................................................................................................................

Säljes

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

Köpes

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

Övrigt
Uthyres/Önskas hyra
Annonskostnad 60:-/st

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
TEL.NR: .....................................................................................................................

Införd vecka

Bifogar

kr

kontant
via Swish 1230489690
via Plusgiro
457018-0
PATRIK
LINDGREN

Onsdag den 9 juni
fyller ”chefen” på
Klipp ur och skicka in kupongen till Veckobladet, Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors.
Veckobladet/Textåbildbetalningen
riktig GUBBE!
Det går även bra att maila in på info@veckobladet.se. Meddela då under vilken rubrik och hur
sker.
Vi önskar dej en
trevlig åldersdag och
hoppas du tar det
lugnt så inte skador
uppstår. Grattis från
personalen.



Kryssa valfri rubrik:

Tel:

Fr o m juli månad kommer vi att
avveckla vår butiksverksamhet för
att helhjärtat fokusera på vår byggservice.
Detta innebär att all butiksförsäljning upphör med sista öppetdag den 30 juni.
I samband med detta upphör Byggprodukter
i Ekshärad och ersätts permanent av Ljungvalls Byggnadsfirma AB.
Vi hänvisar våra tidigare kunder till vår samarbetsparner och leverantör, Ekshärads Bygg & Järn (Bolist)
Tomas och all personal på Byggprodukter i Ekshärad
tackar också härmed alla kunder.

TILL FÖRÄLDRAR
MED BARN 0–6 ÅR
Sommarens telefontider till Barnmorskemottagningen och Barnhälsovården:
BVC-sköterska 010-8347622 vardagar 8.30-9.30
(Obs ingen telefontid onsdagar vecka 29-32)
Barnmorska 010-8347717 v.26 mån, onsd 9.00-9.30
V. 27, 28, 29 mån, onsd och fre 9.00-9.30

Klarälvsv. 36, EKSHÄRAD
Tel. 0563-404 42
byggprodukter@telia.com

Fastighet till salu

Södra Mossberg 1:132, Hagfors kommun

Strandlinje om ca 2,1 ha invid Mossbergssjön strax sydväst om
Ekshärad. Jakt i VVO.

Öppna förskolan är stängd under sommaren
enligt corona-direktiven. Vi hoppas kunna se er
i höst! Håll koll efter annons i veckobladet.

Trevlig sommar önskar vi
på Familjecentralen Hagfors!

Flera fastigheter finns.
Titta på vår hemsida.

0563-419 00

HAGFORS KOMMUN

Enplansvilla i Hagfors säljes

www.skogsmaklarna.com
info@skogsmaklarna.com
Angående samråd
Grus & Makadam i Värmland AB avser att ansöka om tillstånd för
täkt av berg inom fastigheten Östra Tönnet 1:172 i Hagfors
kommun, enligt 9 kap. miljöbalken. Planerad verksamhet omfattar
ett verksamhetsområde på 5,6 ha med ett brytområde på 3,2 ha.
Verksamheten avser avbaning, borrning, sprängning, knackning,
krossning, sortering, lastning samt upplagshantering och
uttransport av material. Totalt kommer 500 000 ton berg att brytas
under den sökta perioden. Verksamheten avser även mottagning
och återvinning av maximalt 5 000 ton icke farlig asfalt per år.
Ansökan avser verksamhet under 20 år.
I och med planerad verksamhet hålls samråd enligt miljöbalkens 6
kap. i ärendet där samtliga berörda är välkomna med synpunkter
per brev, mail eller telefon fram till 2021-07-23.
Envigo AB Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
linnea.andersson@envigo.se, tel. 073-066 31 16

Visning kl 15.00-17.00 BOKA
Söndag 27/6 samt 4/7
TID!

Stjärnsnäsvägen 43.
4 r.o.k. 76 m2. Biyta och varmgarage
36 m2. Fin uppvuxen och insynsskyddad
trädgårdstomt 1.029 m2. Asfalterad infart.
Bergvärme. Underhållsfri fasad. Yttertaket bytt.
Lättskött och ekonomiskt. Ett mysigt hus med ett
fantastiskt läge nära skogsområde och badplats.
Gångavstånd till matbutik. Energideklaration.
Säljes med friskrivning.
Pris: 375.000:- eller högstbjudande

Kontakt helst via mail:
annelieh_70@hotmail.com
Tel. 070-562 87 69 mellan 18.00-19.00

I KLARÄLVDALEN

Villaägarna i Klarälvdalen

kallar till

ÅRSMÖTE

Måndag 19/7 kl 18.00
på Hagfors Hembygdsgård

Valberedning färdigställd • Vi bjuder på fika
Både medlemmar som icke medlemmar är hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Studenterbjudande!
Tackkort inkl. kuvert,
20 st 250:Förstoring Ex. 21x30 cm
1 st 120:- 2 st av samma
bild 130:Ramar svarta och vita

D

Tack för all
uppvaktning på
min student

i flera olika storlekar
Pris ex. 21x30 cm 60:-

Angelica

Paketerbjudande!
ÖPPETTIDER UNDER MIDSOMMAR

Hagfors stadshus

1 förstoring 21x30 cm inkl. ram
+20 st Tackkort inkl. kuvert
Endast

00
Torsdag
20
800
-120000
Torsdag 24
22 juni
juni
-12
Midsommarafton
21
tstängt
ängt
Midsommarafton 25
23 juni sstängt

S

TEXTÅBILD

Trevlig midsommar önskar Hagfors kommun!
0563-185 00

hagfors.se

Bind din egen midsommarkrans

En blomsterkrans hör midsommaren till. Du kan enkelt binda en
egen krans.
Se här hur du gör.
Steg 1:
Klipp av alla blomstjälkar till 4-5 cm, detta förenklar bindningen
av kransen.
Steg 2:
Skapa stommen genom att mäta huvudet och klipp till en tilltagen längd bindtråd. Gör en ögla i ena änden. Öglan sluter till sist
ihop kransen.
Steg 3:
Lägg blommorna omlott längst med stommen. Linda spoltråd
runt varefter du lägger dit nya blommor.
Källa: www.blomsterlandet.se

340:- ord. 430:-

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

Per Morbergs
Matjessillfilé med hackat ägg

Matjessillfilé med hackat ägg, en riktigt härlig sommarrätt.
Ingredienser
4 portioner
300-400 g matjessillfilé
10-12 färskpotatisar
2 rödlökar
3 ägg
2 citroner
100 g smör
dill, till garnering
gräslök, till garnering
salt (efter smak)
peppar (efter smak)
färskpotatis

Gör så här
Koka och hacka äggen.
Hacka rödlöken fint.
Bryn smöret lätt i en kastrull.
Lägg filéerna på tallrikar och strö över ägget och den finhackade
löken.
Ös över det brynta smöret och garnera med dill och gräslök.
Ät med kokt fäskpotatis.
Källa: koket.se

EnEnbok
människor
och
bokom
om människor
och
skogsarbete
1960-talet
skogsarbete under
under 1960-talet
i i
Gustavas
skogar
Gustavas skogar
Öppettider sommaren 2021
Receptionen Hagfors stadshus (se hagfors.se)
Vanliga öppettider hela sommaren förutom midsommar:
Öppet torsdag 24 juni kl. 8–12. Stängt midsommarafton 25 juni.
Receptionen socialkontoret Köpmangatan 3
Öppet vecka 25–32 (21 juni–15 augusti) måndag, onsdag
och fredag kl. 8–12. Stängt tisdag och torsdag.
Om du behöver kontakta din handläggare ring 0563 -185 00 på
telefontid måndag–fredag kl. 9 – 9.30.
Hagfors bibliotek
Öppet vecka 24–32 måndag kl. 13–19, tisdag och fredag
kl. 13–17.
Kyrkhedens bibliotek
Öppet vecka 24–27 måndag kl. 14–18, torsdag kl. 14–17.
Stängt vecka 28–32.
Barnmorskemottagningen och barnhälsovården
BVC-sköterska 010-834 76 22 vardagar kl. 8.30–9.30
(Obs ingen telefontid onsdagar vecka 29–32).
Barnmorska 010-834 77 17 vecka 26 måndag, onsdag kl. 9–9.30.
Vecka 27, 28, 29 måndag, onsdag och fredag kl. 9–9.30.

Öppna förskolan är stängd under sommaren enligt
coronadirektiven.

Trevlig sommar!

Malungsbladets

I fotonoch
ochtext
text skildras
skildras skogsarbete
innan
I foton
skogsarbete
innan
mekaniseringen
av
det
storskaliga
skogsbruket
gjorde
mekaniseringen av det storskaliga skogsbruket
gjorde
skogshuggaren
arbetslös.
Boken
innehåller
även
en en
skogshuggaren arbetslös. Boken innehåller även
berättelse i ord och bild hur man reser och kolar en
berättelse i ord och bild hur man reser och kolar en
skostensmila. En praktbok. 158 bilder. Pris 150 kr.
skostensmila. En praktbok. 158 bilder. Pris 150 kr.
Finns att köpa hos Hagfors Pappershandel.

Finns att köpa hos Hagfors Pappershandel.

SOMMARNUMMER

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

UTKOMMER VECKA 28

Självklart jobbar vi med rotavdrag.

MANUSSTOPP Onsdag 7 juli kl. 12.00
UTGIVNING Onsdag 13 juli
Annonsera om vad man kan göra på hemestern!

ERA LOK
NS

T

mret finns
Sommarnu estern!
m
ute hela se

DE

I

MA

T
AL

ANNO

Sista numret innan semesteruppehållet!
Välkommen med din annons!

L UNGS B L

A

0280-120 00 | tidningen@malungsbladet.se

Kontakta:

Roger Persson

070-696 59 99

ANNONSSTOPP
inför vecka 26

TORSDAG 24/6
kl 12.00
Vi stänger kl 14.00

Trevlig midsommar!

info@veckobladet.se
0563-616 66

Allt inom VVS

070-580 19 06

www.bergsangsror.se

Tummen upp
och tack till alla som hjälpte
mej då jag ramlat utanför Coop
den 2 juni. Ett särskilt tack till de
tre ungdomarna som var först på
plats.
Barbro Olsson

Fredrik Gustavsson Golf
Hej allihop!
Hoppas att alla mår bra.
Nu var det ett tag sen senast så det behövs
en liten uppdatering då det är en del nytt
som hänt sedan förra inlägget.
Fjolåret blev ju lite som det blev med kortare
säsong och färre tävlingar pga pandemin.
Dom tävlingarna på touren jag spelade var
överlag stabilt med en 9e plats som bästa
placering.
En stor nyhet för i år som många av er redan vet är att jag även hjälper till hemma på
Uddeholm som klubbens Pro/tränare och

har nybörj a r k u r s e r,
lektioner
och juniort r ä n i n g a r.
Något som
faktiskt varit
väldigt roligt
att få göra.

Rory Mcilroy och flera
spelare med deras utrustning, så han vet
verkligen vad han pratar om.
Det har varit lång väntetid men jag fick klubborna förra veckan.

Så är du intresserad
av att börja
spela golf på
en av Sveriges finaste belägna banor så är du
varmt välkommen att anmäla dig till nybörjarkurs på klubben.
Jag har även blivit Titleist spelare så allt är
nytt i bagen för i år. Jag var ner till Skåne
på PGA National i april och träffade Mattias Jelver på Titleist som jobbat på europatouren i ca 15 år där han bland annat hjälpt

Lite ovant i början nu med ny utrustning men
det blir bra med mer träning och spel.
Hittills i år har jag spelat en tävling på touren, i
Fjällbacka där det blev en delad 30:e plats som
start på säsongen.
Nu är det tävling tre veckor på rad så det är
skönt det kickar igång ordentligt nu.
Ha det så bra allihop och ta hand om er!
Kommande tävlingar:
22-24 juni - Halmstad
30 - 2 juli - Sand i Jönköping
6-8 juli - Katrineholm

Åhströms i Råda
EKSHÄRAD

Inga studentflak och bara två personer på skolgården…..

Då tog Kristina Klingnéus snabbaste vägen från gymnasiet i
Torsby till Ekshärad, flyget som kördes av Gustaf Asterius på
20 minuter med en sväng över Hamra, där Kristina bor. Så fick
hon ett andra utspring med en uppvaktning också på Ekshärads
flygplats!

Hälsning från
skogstjärnen

På en morgonpromenad i mitten
av juni längs med den lilla skogstjärnen hör jag ett trivsamt, samspelt, kacklande småprat.
Det är ett sångsvanspar som
lugnt simmar på tjärnens vatten
med sina karaktäristiskt raka halsar och bländvita fjäderskrud.
Sångsvan var sällsynt i Sverige på 1800-talet och i början av
1900-talet men har återhämtat sig
väl. Detta par har tydligen inte
häckat alls i år men väl funnit
varandra.
Ett bo för sångsvan brukar byggas på en tuva i en sank del av
en myr och användas år efter år.
Äggen brukar läggas i juni och
ruvas i en månad men ungarna
kan inte klara sig själva eller flyga förrän i augusti.
Sommarhälsning
Lenn Olle

Bästasannonn!
platse
Lediga veckor
på framsidan
finns.
Första lediga
är vecka 35

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

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

www.maklarhuset.se/hagfors

Björnängen - Hagfors
Utgångspris: 895 000:-

En välskött familjevilla med fantastisk trädgård. Huset är en enplansvilla med källare
och har 3-4 rum och kök om ca 91 kvm och 85 kvm biarea. Mycket fina utrymmen i
källarplanet. Tomten är en uppvuxen och välplanerad villatomt om 780 kvm omgiven
av häck och inbäddad i grönska och helt insynsskyddad. På tomten finns en förrådsbod
(redskap/vedbod) och ett fint växthus.

Forsudden - Munkfors
Utgångspris: 500 000:-

Välkommen till en mycket charmig och välvårdade bostad, belägen på en stor och
lummig tomt. Bottenvåning med ett härligt kök, och ett matrum med gott om plats
runt bordet. Vardagsrum med braskamin. 2 sovrum på övervåning.
WC samt 2 duschrum med WC. Friggebod. Uthus

Deglunden - Hagfors
Utgångspris: 1 950 000:En vinterisolerad pärla vid sjön Deglunden! Detta fritidshus är i toppskick och inrymmer 3 rum samt en isolerad glasveranda. Braskamin. På den generösa tomten
finns ett nyrenoverat gästhus om 35 kvm, jordkällare, redskapsbod, vedbod samt
garage med takskjutport.

Rissäter - Råda
Utgångspris: 750 000:Nu finns möjligheten att förvärva denna
fastighet med närhet till Uddeholms
golfbana samt Rådasjön. Villan om 84
kvm inrymmer 3 rum och kök. Helt källarplan samt ett stort dubbelgarage med
bra takhöjd. Stor trivsam tomt med uppvuxna träd och buskar. Närhet till skog
och natur.

Åsarna - Sundsjön
Utgångspris: 225 000:Letar ni efter ett litet torp med ett naturskönt läge har ni hittat rätt. Torpet är
i renoveringsbehov så här har man möjligheten att få sätta sin egna prägel på
det. Torpet inrymmer ett enkelt kök med
matplats och litet sovrum. Två uthus med
förvaringsutrymme. Här finns många möjligheter för den händige!

Strandvägen - Uddeholm
Utgångspris: 1 595 000:Med utmärkt sjöläge invid Rådasjön, på
populära Strandvägen finns möjligheten
att bli ny ägare av detta parhus. Bostadshuset inrymmer 5 rum varav 2 sovrum.
Vardagsrum med öppen spis. Stenlagd
uteplats med vy över Rådasjön.

Backa - Hagfors

Utgångspris: 475 000:Gemytligt fritidshus, högt beläget med
utsikt utöver Rådasjön. Huset inrymmer 3
rum och kök fördelat på 62 kvm. Övrigt på
tomten finns gäststuga, redskapsbod och
förrådsbyggnad. Luftvärmepump, vedspis
samt braskamin. 3-kammarbrunn.

Torsdagen den 8 juli
utkommer vårt

SOMMARNUMMER
Hjälp oss hjälpa varandra - skicka in dina tips!
Utflyktstips • Loppis
Vandringsleder • Cykel
Båtliv • Fiske • Ridning
Camping • Muséer
Digitala evenemang
Grillning • Restauranger
Shopping m.m.

Semester på hemmaplan!

Drygt 13.500 ex över Munkfors- och Hagfors kommuner
med Ekshärad, Stöllet, Likenäs och Lesjöfors
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SKICKA IN
DIN ANNONS
SENAST
Torsdag 1 juli
kl 16.00
Lämna gärna manus tidigare

SPORT • SPORT
Forts. Ishockey..
säsong är amerikanske
forwarden Alex Mitsionis.
24-årige Alex kommer närmast från division
2-klubben Lindefallets
SK, före det har han även
spelet för två andra i klubbar i Gävletrakten.
Alex hälsar att han ser
fram mot att hjälpa klubben vinna matcher och ta
oss tillbaka till div.2.
Från Vikings sida tror
vi att Alex kommer bidra
stort både på och vid
sidan av planen! Vi är
mycket glada att knyta
upp Alex och välkomnar
honom till Viking HC och
Hagfors.
Coach Daniel säger:
”-Jag ser honom som
en stark spelare i den
offensiva spelet både som målskytt och
framspelare, men även att han kommer
bidra med en del i omklädningsrummet!”
Pontus Jansson klar för säsongen
2021/22.
Pontus är fostrad i Viking HC från ungdomsåren och sedan Hockeygymnasiet!
”Poppe” är en teknisk spelare, som

brukar hänga dit en å
annan balja.
Ska bli intressant
att se honom utvecklas på seniornivå.
Pontus säger själv:
”-Efter en sådan här
säsong så är man
riktigt sugen på att få
lira hockey igen”.
Såklart extra kul att
en kille som gått vårt
HG väljer att stanna
kvar i Hagfors Kommun!
Anton Eriksson förlänger!
Lagbygget 21/22
fortsätter!Anton Eriksson klar för spel
säsongen 21/22.
Ännu en Vikingprodukt som nu fyller på

backsidan.
Anton som gått hela vägen från hockeyskolan via Hockeygymnasiet och nu
A-laget. Ska bli intressant å se honom
etablera sig på seniornivå.
Precis som med Pontus, jättekul när
killar från vårt HG väljer att stanna i
Hagfors!

Trevlig midsommar
önskar vi alla våra
annonsörer och läsare

Tel. 0563-616 66

info@veckobladet.se www.veckobladet.se

info@veckobladet.se
Telefon 0563-616 66

FAMILJEANNONSER
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Text och betalning oss tillhanda SENAST TORSDAG kl 16.00
INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!): Namn:
Annonstext:

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:-

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

Införd vecka

Bifogar

kr

kontant
via Swish 1230489690
via Plusgiro 457018-0



Kryssa valfri rubrik:

Tel:

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.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Golf

Uddeholms GK

H50/D50 17 juni
1) Jan Ekelund 74. 2) Alice Ekelund
74. 3) Lars Robertsson 74. 4) Bengt
Andersson 75. 5) Sten-Inge Olsson 76.
6) Thryggve Engström 77. 7) Roger
Lundberg 78. 8) Lars Sjögren 78. 9)
Bosse Karlsson 78. 10) Lars Göran
Svensson 79.
30 deltagare.

Ishockey

Tränartrio klar!

IFK Munkfors
har gjort klart
med en hemvävd
tränartrio för säsongen 21/22.
Olof Nilsson fortsätter som huvudtränare och
assisteras av
Marcus Ekblom
och Kristoffer Sonesson. – Vi är
inte klara med det
vi påbörjat, säger
Olof Nilsson.
Efter tre säsonger som
assisterande
tränare tog Olof
Nilsson över
huvudansvaret
i moderklubben
säsongen 18/19.
Nu är 41-åringen
klar för sin fjärde
säsong som huvudtränare.
- Jag känner
att vi inte är klara
med det vi påbörjat. Vi har haft
två säsonger som
pandemin förstört så jag hoppas nu vi får
genomföra en hel säsong. Framför allt

för spelarnas skull, men även för våra
trogna supporters i Munkfors som längtar
efter att få se på hockey igen, säger Olof
Nilsson och fortsätter:
- Känns bra också med stödet från
”Eka” och Kristoffer. Två personer med
ett härligt driv och engagemang för
klubben, kommer bli riktigt bra tror jag.
Vi har ett slagkraftigt lag även i år men
jag noterar också att flera andra lag ser
riktigt starka ut i år. Det kommer bli en
tuff säsong, men är man verksam i IFK
Munkfors så gäller bara en sak, och det
är att vinna.
Marcus Ekblom, 32, tog steget från
spelare till assisterande tränare inför
fjolårets korta ”coronasäsong”. Nu är han
klar för en fortsättning.
- Det fanns aldrig något tvivel när
jag blev tillfrågad. Gillade min nya roll
ifjol och så länge det finns förtroende
från spelare och styrelsen så kommer
jag finnas där. Vi blir en stark trio som
förstår varandra och spelidén som
finns. Övertygad om att det kommer bli
en bra kombination, säger Ekblom och
fortsätter:
- Tror våra chanser är bra! Känns
som serien kommer vara tuffare denna
säsong, men ser oss självklart som ett
av topplagen.
En nyhet i tränarstaben är Kristoffer
Sonesson, 32, som också får en roll som
assisterande tränare.
- IFK är en förening som alltid legat
mig varmt om hjärtat. Jag ser det som
en riktigt spännande och rolig uppgift
och en bra chans att få utvecklas som
tränare/ledare. Det känns som att vi kommer komplettera varandra bra. Det ska
bli roligt att få komma in och jobba med
Olof och ”Eka” som har många bra tankar
och idéer. Jag tror att det kommer bli en
jämn serie i år, men vi har ett riktigt starkt
lag som vi satsar att vinna serien med!
Alla i tränartrion har IFK Munkfors som
moderklubb.
Backen Olof Nilsson spelade i division
1, 2 och 3 för Munkfors, Viking, Forshaga
och Ekshärad.

med
Vi utkommer
2 härliga
nummer till

Kom ihåg att visa vad som händer i juli/aug
Välkommen med din annons!

FOTBOLL
Hagforsvallen
Division 7 Norra

Söndag 27/6 kl 16.00

IK Viking FK/NVFF
–
Ämterviks FF U
vare som fyller en viktig roll kommande
säsong.
Välkommen Anton!
Amerikansk forward klar!
Viking HC’s första nyförvärv denna

Nyheter från Viking HC

Kaptenen först ut att förlänga!
Vi är mycket glada att meddela att
vår lagkapten David Ademovski valt att
förlänga sitt kontrakt!
I och med Davids påskrift gör han sig
redo för sin 13:e säsong i Viking HC!
På sina 236 seniormatcher har ”Moski”
gjort 192 poäng, så sannolikt kommer
han kliva över 200 poäng kommande
säsong!
David med sin rutin kommer bli en
viktig pjäs i laget denna säsong.
Lövgren förlänger!
Backen Anton Lövgren har förlängt sitt
kontrakt med Viking HC. Med över 150
matcher på seniornivå i Vikingtröjan är
vi såklart glada att Anton med sin rutin
förlänger.
Stabil i defensiven och viker inte tum i
det fysiska spelet speglar väl Anton bra,
dessutom hjälper han gärna våra yngre
killar med lite tips och trix.
Också en rutinerad herre och pådri-

innan vi tar

Sista numret innan semesteruppehållet
utkommer TORSDAG 8 juli
Annonsstopp torsdag kl 16.00

Forwarden Marcus Ekblom spelade
i division 1 och 2 för Munkfors, Viking
och Arvika. I division 2 noterades han
för 304 matcher, 155 (78+77) poäng och
hela 589 (!) utvisningsminuter. I division
1 blev det 4 (2+2) poäng på 44 matcher.
Backen Kristoffer Sonesson representerade Färjestad som junior och
vann SM-guld med J18-laget säsongen
06/07. Han vann även TV-pucken med
Värmland säsongen 05/06. På seniornivå representerade han Munkfors och
Forshaga i division 1, 2 och 3.
Munkfors har tidigare gjort klart med
målvaktsduon Jonas Westerlund och
Gustav Klier Vallgren, de sju backarna
Niclas Edman, Johan Berntsen, Tim
Forslund, Victor Nilsson-Westlund, Kristian Lindsäth, Samuel Persson och Erik
Gunnarsson samt de tio kedjespelarna
Jonas Johannesson, Victor Augustsson,
Viktor Chragin-Hansson, Kimmy Skogland, David Henriksson, Eric Byström
Johansson, Alex Andersson, Lucas Berg,
Robert Basth och Erik Brokvist.

forts

SEMESTER
1
v 28, 29, 30, 3
Veckobladet/Textåbild håller
STÄNGT fre 9 juli - 8 augusti
Öppnar åter mån 9 augusti
0563-616 66
info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

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

Peter Ekeström/ Dogworks
kommer till Hagfors
30 juli - 1 aug!
Känd från tv-programmet Jaktliv.
Håller helgkurs om hundar.
Fredagkväll: Föreläsning Hundens språk och inkallning
Lördag & söndag:
Träna med egen hund eller
delta som åhörare
För information & anmälan
maila eller ring
LLH, lyckliga lydiga hundar
lydigahundar@telia.com
070-516 58 98 efter 16:00

IINNE

N
N

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

FÖRENINGSNYTT
TÖNNETS VVO
Årsmöte onsdag 30 juni kl 18.00, Skjutbanan Tönnet. Stadgeenliga ärenden.
Välkomna!
********************************************
BY SKYMNÄS FOLKETS HUS
kommer ha loppis 2-3-4 juli, 9-10-11 juli
12.00-18.00. Boka bord från torsdag 24
juni, 070-6856630. Arbetsinsatser krävs.
By Skymnäs Folkets Husförening.
Tel. 070-685 66 30
********************************************
EKSHÄRADSBYGDENS KVINNOR
Stockholmsresa 13-15/8. Pris 2.500 kr
(medlem) ingår: Bussresa, frukost hos
Tant Grön Vintrosa, 2 nätter Hotel Haymarket (del i dubbelrum), 2 frukostbuffé.
Enkelrumstillägg 1600 kr. Några platser
kvar. Anmälan snarast - Birgitta 0730213909. Betaln senast 1/7. Styrelsen.
********************************************

PRO EKSHÄRAD
Medlemsträff, nytt försök tisdag 29 juni
kl 14.00. Vi samlas utomhus på Hembygdsgården. Vi träffs, fikar och kikar
runt lite. Lotteri. Ta med egen fika! Vi
håller avstånd. Hoppas på bättre väder
den här gången. Välkomna! www.pro.
se/eksharad
********************************************
VÄSTANBERGS VVOF
Ordinarie årsstämma lördagen den 3/7
kl 15.00. Plats: Slaktboden Stakberg.
Välkomna! Styrelsen.

SÄLJES

KÖPES
HUS KÖPES ELLER HYRES
Enskilt, skyddat läge, gärna skog omkr.
Hus/torp, mindre gård m.fl. hus eller
flerfamiljshus, glesbygd, mellansverige.
Vatten krav. Med/utan el. Mobiltäckning
ej viktigt. Gärna fiber. Karin/Helen
Tel. 054-444 47 46, helen@hewa.nu
********************************************
BYGGNADSSTÄLLNING
enkel sort, minsta arbetshöjd 6 m.
Tel. 0563-506 40
********************************************

PLATT TV-PANASONIC
39 tum med golvstativ, 1.200:- Turistsäng
300:-. Litet balkongbord 200:-. Rottingfåtölj 300:-. Allt lite använt.
Tel. 073-045 02 37
********************************************
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Samarbete med
Klarälvdalens
Häst &
Fritidscenter

OBS! Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa
samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning
eller service, ej heller försäljning av djur!
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Hagfors IF
Uddeholm

ÅRSMÖTE

Måndag 5 juli kl 18.30

Årsmötet hålls digitalt.
Se vidare hemsida, eller
kontakta kansli, ordförande
Varmt välkommen att delta

UTHYRES

Parhus Ransäter

2 rum & kök 61 m2,
gräsmatta, uteplats, lugnt läge,
4895:-/mån. Ledig omgående.

Lövstaholm 175

2 rum och kök, kallhyra
2720:-/mån. Ledig från 1/10,
ev tidigare.
Inga betalningsanmärkningar.

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

Veckans
Jobbmeny
HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny
gå in på
arbetsformedlingen.se

Mjönäs Djurklinik
JOURÖPPET • Tel 0563-72 333 • www.mjonasdjurklinik.se
UTHYRES

Seniorboende
Centralt i Hagfors

Ca 110 m2, 4 r.o.k.
6.000:-/mån
Hushållsel tillkommer

070-592 58 60

Melodikrysset
Melodikrysset v.25 - 26 juni v. 25 - 26 juni
1

2

3

4

5

6

Franks Måleri & Bygg

i Uddeholm
Hantverkare med tysk utbildning

Tapetsering, målning,
kakel, klinker

7

Alla typer av golvläggning
0738-22 42 43
F-skattsedel Rot-avdrag

8

SÄLJES

12

9
10
13

11

14

KLUVEN VED

Beställ nu, levereras
efter överensk.

15

Ove 070-203 24 62

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

Forts. från fram

Erlandergårdens fyra
program i sommar:

Torsdag 1 juli kl. 19.00 Fokus på en hundraåring
Ransäters Hembygdsförening, 100 år i år, hyllas hela kvällen. Medverkande: Stina Hellqvist, Carina Ekman, Leif Persson, Peter Stefanson,
Peter Schunnesson – och Anna-Lotta Larsson som sjunger fyra sånger.
Torsdag 8 juli kl. 19.00 På Tages tid
Författaren Lena Andersson intervjuas om sin bok Sveas son. Huvudperson Ragnar – ej olik författarens far – ”är folkhemmets sinnebild utan att
vara en del av politiken”, han är ”en händernas man, men också tankens”.
Få vet att Lena Andersson var en mycket lovande längdskidåkare i tonåren. Därför gick hon en tid på skidgymnasiet i Torsby.
Torsdag 15 juli kl. 19.00 Tre generationer Holm
Trion Jonny, Stefan och Melwin Holm är kvällens huvudpersoner.
Huvudtemat är förstås höjdhopp. Ännu så länge är Stefan den som nått
längst av de tre genom sitt OS-guld i Aten 2004. Men Melwin är på
väg mot allt högre höjder. Och Jonny – vilken spänstig
fotbollsmålvakt han var i Östra Deje IK!
Torsdag 5 augusti kl. 19.00 Ett år kvar till valet
Journalisten Torbjörn Nilsson – aktuell i SVT-programmet Politikbyrån
– ger dagsläget en historisk belysning inför valet 2022. I flera år har han
hållit på med en bok om Tage Erlander. Vi påstår att han är den svenske
journalist som kan allra mest om ”vår längste statsminister”.
Entré 100 kr. Förbokning gäller
0702631790, erlandergarden@telia.com
• Körkortsfoto • Inramningar • Klockor
• Batteribyte klockor
• Fotoramar • Fotoartiklar

Öppet:
mån-tors 10-17
lunch 12.30-13.30
070-336 33 31 Dalbråtsv. 12

Följ med till början av
1900-talet, var du än
befinner dig i sommar...
Titta och lyssna på Hagfors
kommuns sommar-följetong,
uppläst av kommunanställda!

NORRTULLSLIGAN
av Elin Wägner

Nya avsnitt varje måndag, onsdag
och fredag v.26-31 på Hagfors
kultur och biblioteks
YouTube-kanal och
Facebook-sida!

Erlandergården...

Lena Andersson

Anna-Lotta Larsson

Kanske slår man i publiktaket
redan första kvällen som från
början till slut är en hyllning till
bygdens hundraåring, Ransäters
Hembygdsförening. En kvartett
berättar om sina mångåriga erfarenheter – som är mycket mer
än Värmlänningarna – från denna
livaktiga hembygdsförening.
Det handlar om Stina Hellqvist,
Carina Ekman, Leif Persson, Peter Stefanson och Pelle Schunnesson. Inte bara det: välkända
Anna-Lotta Larsson, som spelade
Anna i Värmlänningarna i mer än
ett årtionde, ansluter för att bjuda
publiken på fyra sånger.
Under den andra programkvällen en vecka senare är författaren
Lena Andersson huvudpersonen.
Härom året (2018) utkom hon
med boken Sveas son som är berättelsen om Ragnar, ej olik hennes egen pappa. Denne Ragnar,
”en händernas man, men också
tankens”, han är ”folkhemmets
sinnebild utan att vara en del av
politiken”.
Lena Andersson har gett ut
flera uppmärksammade böcker.
”Egenmäktigt förfarande” heter
den som inte bara blev bok utan
också en teaterföreställning.
Mindre känt är att Lena Andersson i tonåren var en mycket
lovande längdskidåkare. Därför
tillbringade hon en del av sin
gymnasietid på Skidgymnasiet
i Torsby. (Gissar att Ragnar
skjutsade henne dit varje gång
från Stockholm...) Hon är en livlig motståndare till jaktstarterna
inom dagens längdskidåkning,
framgick det nyligen av en artikel
hon skrev.

Ännu mer idrott präglar den
tredje programkvällen på Erlandergården. Tre generationer
Holm – Jonny, Stefan och Melwin – infinner sig då och höjdhopp är förstås huvudtemat.
Ännu så länge är Stefan den som
nått längst inom denna idrottsgren genom sitt OS-guld i Aten
2004. Men redan har Melwin vid
15 års ålder (2020) blivit svensk
mästare i höjdhopp. Något sådant
var inte Stefan i närheten av.
Jonny höll inte på med höjdhopp, ändå kunde han bli en
mycket kompetent tränare vid
Stefans sida under många framgångsår. Vi minnesgoda kommer dessutom ihåg Jonny som
den värmländska seriesystemets
spänstigaste målvakt när han på
sin tid – ett par decennier – vaktade Östra Deje IK:s fotbollsmål.
Sista programkvällen på Erlandergården knyter an till nästa
års stora händelse i september.
Därför är temat ”Ett år kvar till
valet”. Huvudpersonen är den
politiske kommentatorn Torbjörn
Nilsson, flera gånger medverkande i SVT:s Politikbyrån och den
svenske journalist som har störst
kunskaper om Tage Erlander. En
bok om Tage från Ransäter har
han på gång.
Halva antalet platser (50) är
redan bokade denna kväll genom
deltagarna i Geijersamfundets
sommarkurs på Geijerskolan.
Men lika många är alltså obokade. Se vidare annonsen i Veckobladet om hur man bokar biljett
till Erlandergårdens fyra programkvällar!
Anders Ajaxson
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RESTAURANG INDIANEN
BUFFÉ &
A LA CARTE
öppet 11-15
alla dagar

EKSHÄRAD 0563-406 22

Fullst. rättigheter

tziki
Lasagne serveras med tza
SOMMARBUFFÉ
as med
Helstekt kotlettrad server
g
tän
potatisgra
g serveras med ris
Lör 26/6 Kasslergratän
gen
s.da
Mid
veras med mos och
Sön 27/6 Rödspätta ser
remouladsås
sk serveras med mos
Mån 28/6 Dalkullans tor
sidfläsk serveras med
Tis 29/6 Stekt rimmat
, löksås el. bruna bönor
unk
alt. raggm
serveras med ris
Ons 30/6 Chili con carne

Ons 23/6
Tors 24/6
Fre 25/6
Mids.afton

LUNCHBUFFÉ:

Konsthelg i Uddeholmsladan
3-4 juli kl 11 - 18
KONSTUTSTÄLLNING

Mån-fre 90:-

med försäljning

Pensionär 80:- Hämtlåda 69:-

Lör-Sön 100:-

Pensionär 90:- Hämtlåda 69:-

Alternativa
rätter finns
varje dag

Hagfors Hembygdsförening står för serveringen
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Smittspridningen avgör om utställningen kan genomföras eller ej.
Välkommen!
För mer information: Kerstin Falk, 070-392 88 54

Vi serverar
frukostbuffé 65:vard. 8.00-10.00

Konsföreningen
Kreativitet

www.uddeholmsladan.se

Med res. för ev. ändringar

Coronaanpassat

LOPPIS i Gammelgården

MUSIKCAFÉ

Södra Loffstrand skyltat vid väg 62
Öppet alla dagar 11-17
med start söndag 27/6
På återseende!
Birgitta, Vivan, Monika

Alt: Pannbiff

VÅFFELDAGAR

ONSDAG-TORSDAG 23-24/6

DUBBELVÅFFLA med
sylt, grädde och kaffe
50:Alternativa rätter finns. Se vår
lunchmeny på HagforsAppen.

Betalning görs kontant el. Swish
MIDSOMMARAFTON STÄNGT
CAFÉ O LOPPIS ÖPPET
VARDAGAR 10.30-15.30

Tel. 0563-257 55 Välkomna!

*400 kr för 30 min

LOPPIS
i Höje (Munkfors)
Lör-Sön 26-27/6
Öppet 10-15
Tel 073-15 17 002

Södra Torps VVOF
håller

JAKTSTÄMMA

i Ennarbol/Åstrands slaktbod
vid jaktskyttebanan.
Fredag 9 juli kl 18.00
Ärenden enligt stadgarna.

Styrelsen

TACK!

Jag vill tacka alla som
uppvaktade mig på min
50-årsdag!
Ingen nämnd,
ingen glömd...
Tack så mycket!!!
Patrik Lindgren
Textåbild/Veckobladet

Råda Ordenshus
Utomhus i Björkparken
(Vid dåligt väder inomhus)

MÅN - LÖR

GÅRDSBUTIK
Öppet

midsommarveckan:
Tisd-Torsd 13-18
Fredag Stängt
Lördag Stängt

Söndag 27 juni kl 14.00
Underhållning av
Möllberg & Steelwires
Inträde 100 kr inkl servering
Förköp 070-665 51 38
100 biljetter utomhus,
50 biljetter inomhus
VÄLKOMMEN!
Råda

Därefter sommartider:
tisd-fred 13-18, lörd 12-15

Boksläpp/ute

Nu kommer de första
primörerna. Välkommen!
www.torfolk.se
tel. 0563-72368

Ulf Hedenäs släpper
böckerna SPÅR 4 och
Minnesmärken.
Midsommardagen
26 juni kl 13-15.

Rikard
070-693 77 19
Jan
070-693 77 18

www.rj-maleri.se
info@rj-maleri.se
Gilla oss på

Några exemplar av tidigare
böcker finns kvar

Samma dag kl 15.30
guidad bruksvandring
i området, ca 1,5 tim.
100 kr/pers, cash el. Swish.
Kaféet öppet

Stjärnsfors Kvarn
UDDEHOLM

070 654 59 40

AKTUELLA

ERBJUDANDEN

22/6–27/6
HAGFORS

Färtis på köפt
HANDLA
ANDRA VAROR FÖR
MINST 300:- SÅ FÅR DU
UPP TILL 3 KG SVENSK
FÄRSKPOTATIS UTAN
EXTRA KOSTNAD!

HEL SIDA LAXFILÉ

99k/kg
MAX 2 ST/HUSHÅLL

FÄRSK HEL SIDA LAXFILÉ

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

Ve

s MEDLEMSKLIPP
3 FÖR

MAX 3 ST/MEDLEM.

MATJESSILL

Coop. I bitar. 200 g.
Jfr-pris 40:-/kg
utan sås/spad.

5k/st

MEDLEMSPRIS

59k
HANDLA ANDRA VAROR FÖR 200:- SÅ FÅR DU KÖPA MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

KAFFE/EKOLOGISKT KAFFE

Löfbergs. Välj mellan olika sorter
och rostningar. Gäller ej Fair. 450 g. Jfr-pris 43:70/kg.

Blåbärskaka
i långpanna
Receptet hittar du
på coop.se

29)=
/st

189k/kg
MAX 4 KG/HUSHÅLL.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.
Sverige/Arla. Välj mellan olika sorter. Gäller ej ekologiskt eller
laktosfritt. 500 g. Jfr-pris 59:80/kg.

FÄRSK OXFILÉ

SMÖR

Brasilien/Naturkött. I bit. Ca 900-1600 g.

HEL LÅDA

10k/kg
MINIVATTENMELON

Spanien. Klass 1. Kärnfri.

MEDLEMSPRIS

350k/st
HANDLA ANDRA VAROR FÖR 200:- SÅ FÅR DU KÖPA MAX 1 LÅDA/HUSHÅLL

HEL LÅDA BÅTFRYSTA RÄKOR 5 KG

Lillängshamnens fiskrökeri. Hel låda. 70-90 st/kg.
Jfr-pris 70:-/kg. Ord. pris 695:-/st.

