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Torsdag 8 juli 2021

Hemester Hagfors
Hemester Hagfors-projektet, som förra året blev
en succé med cirka 1500 tävlande, anordnas
även denna sommar. En upplevelsetävling som
engagerar invånarna att handla lokalt och semestra inom kommunen. Inte bara för att vi i dessa
tider i pandemin behöver tänka på vart vi reser,
men även för att du som bor här, eller ni som
kommer på besök, ska få se vad kommunens alla
affärer, restauranger och turistmål m.m verkligen har att erbjuda.
Hagfors kommun har tillsammans med 24 näringsföretag inom kommunen tagit fram ett så
kallat Hemester-kort, dessa finns att hämta hos
något av de företag som deltar i projektet eller
på Stadshuset i Hagfors. På detta kort finns åtta
stämpel-rutor, man får en stämpel för varje spenderad hundring hos något av dessa företag.
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När du målar med DEMIDEKK och Jotuns
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DAGS ATT MÖTA VÅREN

VI HJÄLPER DIG KOMMA IGÅNG
Vattenburen olja för årlig behandling av tryck-

GE HUSET ETT LYFTimpregnerat
MED trä. Gör terrassen fräsch och vattenavvisande. Skyddar mot uttorkning och sprickor.
DEMIDEKKARE MÅLAR GÄRNA.
NYA UTOMHUSFÄRGER
8/5–13/5 2018
MEN INTE SÅ OFTA.
*Gäller

. Lokala avvikelser kan förekomma.

Öppet: mån-fre 07.00-18.00,
lördag 10.00-14.00

Foto: Sturla Bakken, Mikkel Mortensen

När du målar med DEMIDEKK och Jotuns
vackra utomhusfärger ger du huset ett
GÖRSJÖVÄGEN
2, och
HAGFORS
tryggt
långvarigt skydd.

Tel 0563-54 02 40
www.colorama.se

självrengörande egenskaper gör
att huset ser vackert och nymålat
ut längst.*

* DEMIDEKK Infinity håller längst av alla Jotuns utomhusfärger.

DEMIDEKK Infinity är vår allra bästa och tål
mest. Bäst skydd, överlägsen kulör- och
glanshållbarhet och självrengörande
DEMIDEKK
Infinity
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allra bästa
egenskaper gör
att huset
ser
vackert
och tål mest. Bäst skydd, överlägsen
och nymålat
ut längst.*
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Foto: Sturla Bakken, Mikkel Mortensen

tryggt och långvarigt skydd.

När du målar med DEMIDEKK och Jotuns vackra utomhusfärger
ger du huset ett tryggt och långvarigt skydd.

DEMIDEKKARE MÅLAR GÄRNA.
MEN INTE SÅ OFTA.

DEMIDEKK Infinity är vår allra bästa
och tål mest. Bäst skydd, överlägsen
kulör- och glanshållbarhet och
självrengörande egenskaper gör
att huset ser vackert och nymålat
ut längst.*
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* DEMIDEKK Infinity håller längst av alla Jotuns utomhusfärger.
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VÄLKOMMEN IN!
VI ÖPPNAR UPP FÖR
GUDSTJÄNSTFIRANDE
I VÅRA KYRKOR

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Sommarens gudstjänster hittar du på hemsidan
svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Torsdag 8/7 kl 11.00 Musik från trappan på församlingshemmet.
Medtag egen stol.
Söndag 11/7 kl 11.00 Gudstjänst A Rådström.
Torsdag 15/7 kl 11.00 Musik från trappan på församlingshemmet.
Medtag egen stol.
Söndag 18/7 kl 11.00 Gudstjänst L-P Hjärpe.
Torsdag 22/7 kl 11.00 Musik från trappan på församlingshemmet.
Medtag egen stol.
Söndag 25/7 kl 11.00 Högmässa L-P Hjärpe, predikan B-M
Hjärpe.
Torsdag 29/7 kl 11.00 Musik från trappan på församlingshemmet.
Medtag egen stol.
Söndag 1/8 kl 11.00 Gudstjänst L-P Hjärpe.
Söndag 8/8 kl 11.00 Gudstjänst A Rådström.

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

Här kommer en återblick från nationaldagsfirandet på Skogvaktaren, Hagfors

Döm inte andra, så blir ni inte dömda.
Matt 7:1
Under juli månad kommer inte Klarälvsprojektet att sända några digitala
gudstjänster. Vi önskar alla lyssnare/tittare en fin sommar!
Viss verksamhet kommer dock att pågå under sommaren.

Tords band, Andreas Raj Rajj Larsson
Dandelion Gold

bilda.nu/allsångpåbalkong

Mån 12/7 kl 19.30 Stugmöte missionshuset i Gräs.
Mån 19/7 kl 19.30 Stugmöte missionshuset i Gräs.
Sön 25/7 kl 11.00 Friluftsgudstjänst med Josef Sjöberg,
missionshuset i Gräs. Medtag kaffekorg.
Mån 26/7 kl 19.30 Stugmöte missionshuset i Gräs.
Mån 2/8 kl 19.30 Stugmöte missionshuset i Gräs.
Mån 9/8 kl 19.30 Stugmöte missionshuset i Gräs.

Ett varmt tack

För all omtanke och vänligt
deltagande i samband med
vår älskade

ANDERS NORMANS
bortgång.
Tack för alla hälsningar till
hemmet, blommor vid hans
bår och gåvor till olika
minnesfonder.
Sylvia
Henrik, Håkan, Magnus

till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår käre

Sören
Lennartsson

EKSHÄRADS
BEGRAVNINGSBYRÅ
JOUR DYGNET RUNT!

0563-400 66
Klarälvsvägen 19

vid hans bortgång och
begravning. Ett särskilt tack
till spelmännen för
vacker musik i kyrkan.
Kusinerna med familjer

DAN
ISAKSSON

Omsorgsfull hjälp vid
dödsfall.
Även behjälplig med
begravning i Hagfors
med omnejd.

www.ekshäradsbegravningsbyrå.com

Du vet väl att du kan läsa de sista numren av Veckobladet på nätet
www.veckobladet.se
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

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

VÄLKOMMEN TILL HAGFORS PASTORAT
Vi möts i kyrkan

För kyrkbussen behövs ingen bokning, den är helt gratis.

Söndag 4/7 - Musikgudstjänst

kl 11.00 Gustav Adolfs kyrka
Thomas Pfitzinger-Drewes och Eva Verde
”MELODIER SOM BERÖR”
Tord Sölvesson och hans dragspel

Kyrkbuss till Gustav Adolfs kyrka
Hagälven [Pallinkorset) 09.50, Hagfors k:a 09.55, bussterm 10.00,
Stjärnsnäs 10.05, Geijersholm 10.15, Gustavfors 10.30
Extra kyrkbuss till Gustav Adolfs k:a
från Sunnemo k:a 09.50 N.Råda k.a 10.10

Söndag 11/7 - Musikgudstjänst

kl 11.00 Sunnemo kyrka
Thomas Pfitzinger-Drewes och Eva Verde
”MUSIK I FOLKTON”
Emelie Sjöström, Christina Lundqvist,
Leif Nygren, Håkan Hjerdt
Kyrkbuss till Sunnemo kyrka
Hagfors k:a 10.15, N. Råda k:a 10.25

Söndag 18/7 - Musikgudstjänst

kl 11.00 Hagfors kyrka
Thomas Pfitzinger-Drewes och Eva Verde
”VISOR TILL GLÄDJE OCH TRÖST”
Ett finstämt musikprogram
med Visans Vingar
Sven Johansson och Donald Brokvist

Kyrkbuss: Sunnemo k:a 10.15, N. Råda k:a 10.35 till Hagfors k:a

Söndag 25/7 - Musikgudstjänst

Kl 11.00 Sunnemo kyrka
Th.Pfitzinger-Drewes, Eva-Lotta K.-Bäcker
med Duo Panchis

Kyrkbuss: Hagfors k:a 10.15, N. Råda k:a 10.25 till Sunnemo k:a

Söndag 1/8 - Gudstjänst

Kl.11,00 Hagfors kyrka
Kl.16,00 Norra Råda kyrka
Jonna Karlsson och Tina Sundbäck
Söndag 8/8 - Mässa
Kl. 11,00 Hagfors kyrka
Kl. 16. 00 Gudstjänst Sunnemo kyrka
Thomas Pfitzinger Drewes Tina Sundbäck

-----------------------------------Välkommen att besöka våra kyrkor i sommar.

Hagfors kyrka: tis-fre kl.13-16 / Sunnemo kyrka: tis-fre kl.10-16
Norra Råda kyrka: tis-fre kl.10-16 / Gustav Adolfs kyrka: ring exp.

Gå på upptäcktsfärd i våra kyrkor!

Du kan leta upp var kyrkmössen och råttorna har gömt
sig och få en liten gåva. Du kan också hitta mössen runt
Berggården i Hagfors! Instruktioner finns vid ingångarna.

Vi möts i trädgården

vid församlingshemmet i Hagfors
Tankevandring

Gå en tankevandring runt Hagfors kyrka och församlingshem.

Ta din korv och gå

Onsdagar kl 13.00-14.30 Obs! Inställt vid regn.

Klädbytarrummet i tältet
Tisdag-torsdag kl 10-16

Välkommen att ge och få kläder!

Tältet är mestadels obemannat. Frågor: Jonna Karlsson 0563-540532

Gustava-dagarna 30/31juli
Se separat annons

Vi möts på Facebook

Tisd kl 12.30: Live-bön / Onsd kl 18: Veckans psalm

Var med i vår fototävling!
”Tro, hopp och kärlek i vardagen!”

Tävlingen pågår till 31/8 - Läs mer och anmäl dig på vår hemsida

Välkommen att konfirmera dig!

Vi erbjuder tre olika möjligheter för
Konfirmationen under läsåret 2021/22:
Veckokonfa med sportlovsläger
Sommarkonfa med läger
Digital konfa med dagläger:
Mer info kommer i mitten av augusti och då öppnar även anmälningarna på hemsidan.

En stor dag i all enkelhet
Dopfest lördag 2/10 Hagfors kyrka

Att döpa sitt barn är enkelt och behöver inte innebära några
stora förberedelser från din sida! Nu vill vi göra det ännu
enklare och ordna även med ett dopkalas efter dopet.
Anmäl till församlingsexp.

Det är mycket som är underbart med sommaren och ledigheten. Det är en
tid som kan hjälpa oss att upptäcka världen på nytt. En härlig övning är
att se med både våra ögon och våra hjärtan. Ser vi bara med våra ögon
då är till exempel en myra bara en myra eller i värsta fall en ohyra. Ser vi
med hjärtat så är myran och dess samhälle ett rent underverk som visar
oss skaparens spår på jorden. Eller så kan vi se på skymningen och med
våra hjärtan upptäcker vi ett konstverk målat på himmelen. Våra ögon
ser en människa och våra hjärtan förstår att hon också är ett gudsbarn,
en gudsgåva till världen.
När vi ser med våra hjärtan blir allt som våra ögon ser ett fönster till
Gud, till den oändliga kärleken som bär oss alla. Kanske något att prova
under sommaren! Det är ett fint sätt att upptäcka hur Gud är oss nära,
varje dag på nytt. Vi önskar er alla en härlig sommar!
Thomas Pfitzinger-Drewes, Kyrkoherde

Kontaktuppgifter

obs! - särskilda tider 1/7-28/8
Församlingsexpedition i Hagfors:
öppet tis&ons 10-12, tors 13-15 / växel: 0563-540 530
epost: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsförvaltningen:
telefon 0563-14500, tider: månd&onsd 9.30-11.00; tisd 13.30-15.00
epost: hagforspastorat.kgf@svenskakyrkan.se
Våra övriga kontaktuppgifter finns på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/hagfors

Välkommen till DOP!
Du vet väl att vi döper barn och vuxna i alla
åldrar! Vi erbjuder tider för dop på många
lördagar och söndagar. Vi firar dop i alla våra
kyrkor, i hemmet eller ute i naturen.

Lördag 2 oktober
firar vi ett dopfest
i Hagfors kyrka.

Denna dag vill vi göra det ännu enklare och
ordnar också ett dopkalas efter dopet.
Mer information finns på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/hagfors

KULTURARVSDAGARNA
I HAGFORS KOMMUN
11-12 SEPTEMBER
Se, smaka på, lyssna på och upplev
kulturarvet. Programpunkter kommer
finnas på många platser i kommunen!
Mer information och fullständigt program kommer
i höst på visithagfors.se och i Veckobladet!

Kulturarvsdagarna
i Hagfors kommun
I september är det dags för årets Kulturarvsdagar och i
Hagfors kommun uppmärksammas detta på många platser. Årets tema är ”Kulturarv för alla” och som besökare
finns det möjlighet att se, smaka på, lyssna på och uppleva
kulturarvet!
Kulturarvsdagarna är Riksantikvarieämbetets årliga evenemang där lokala arrangörer medverkar och bjuder in allmänheten till olika kulturarvsarrangemang. Kulturarv finns
överallt omkring oss och formas och omformas ständigt - i
dåtid, nutid och framtid. Kulturarvsdagarna hålls i år för 33:e
gången i Sverige och för fjärde gången i Hagfors kommun.
Som arrangörer står ofta hembygdsföreningar, muséer och
lokala organisationer som bjuder på sin egen version av
historia och kultur. I år finns det också programpunkter i
Hagfors kommun både under lördagen och söndagen och
det bjuds dessutom på mins en digital programpunkt. Håll
utkik senare i höst efter mer information och fullständigt
program i Veckobladet och på visithagfors.se!

Välkommen
till Konfirmation!
Snart är det dags att anmäla sig
till konfirmandundervisningen.
Vi erbjuder:
Veckokonfa med sportlovsläger
Sommarkonfa med läger
Digital konfa med dagläger
Kolla hemsidan för mer information:
www.svenskakyrkan.se/hagfors

SOMMAREN PÅ
HAGFORS BIBLIOTEK
Tävla med bibliotekets sommarbingo
och vinn fina priser! Bingobrickan kan
hämtas på Hagfors bibliotek och på
turistinformationen i stadshuset.
Se sommarföljetongen Norrtullsligan
uppläst av kommunanställda! Tre avsnitt
i veckan visas på YouTube och Facebook.
Se konstutställningen med Therése
Olsson och Lerin/Hystad på biblioteket!
Gå på bokskattjakt utomhus på flera
platser i kommunen! Se våra sociala
medier för information om var och när.
Välkomna till biblioteket för fler tips på
aktiviteter och härlig sommarläsning!
Öppet i Hagfors måndagar kl.13.00-19.00
och tisdag-fredag kl.13.00-17.00.
Kyrkhedens bibliotek är stängt v.28-32.

Kontakt: biblioteket@edu.hagfors.se, 0563-187 70

Arbetssökande
dam tittar sig
omkring på
sin tilltänkta
arbetsplats. Hon
frågar den ivrigt
arbetande tjänste-

mannen:
- Blir det inte fruktansvärt enformigt att sitta så här dag ut och
dag in och bara stämpla kuvert?
- Visst inte. Det är ju nytt
datum varje dag.

Gudstjänster & information
8/7–18/8

FIRA GUDSTJÄNST
11 juli kl.11 GUDSTJÄNST

Nedre Ulleruds kyrka kyrka. Mats Backlund, sång
Max 50 pers. Livesänds på Facebook

VÄLKOMMEN IN!

18 juli kl.11 GUDSTJÄNST

Övre Ulleruds kyrka. Max 50 pers.
Livesänds på Facebook

VI ÖPPNAR UPP FÖR
GUDSTJÄNSTFIRANDE
I VÅRA KYRKOR

1 augusti kl.11 GUDSTJÄNST

Sommarens gudstjänster hittar du på hemsidan

Forshaga kyrka. Max 30 pers.
Livesänds på Facebook

25 juli kl.11 GUDSTJÄNST

Munkfors kyrka. Max 50 pers.
Livesänds på Facebook

svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

8 augusti kl.11 GUDSTJÄNST
Nedre Ulleruds kyrka. Max 50 pers.
Livesänds på Facebook

15 augusti kl.11 GUDSTJÄNST
Ransäters kyrka. Max 35 pers.
Livesänds på Facebook

Med reservation för ändringar.

Magnus Aronson /Ikon

facebook.com/forshagamunkforsforsamling

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

Vad vill du att
Svenska kyrkan ska göra?

Ta del av berättelser, dikter eller andra tänkvärda texter
med varierat tema under en promenad på våra kyrkogårdar. Det finns också musik att lyssna på via QR-kod,
ute på kyrkogården och inne i kyrkorna.

svenskakyrkan.se/kyrkoval

FÖRSAMLINGSEXP. 054-87 55 00, SE ÖPPETTIDER PÅ HEMSIDAN
E-POST: FORSHAGA-MUNKFORS.FORSAMLING@SVENSKAKYRKAN.SE
HEMSIDA: WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/FORSHAGA-MUNKFORS
FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/FORSHAGAMUNKFORSFORSAMLING

Scanna för att
komma direkt
till hemsidan.

Gustava-dagar 30-31
juli
Lördag 31 juli
Fredag 30 juli
Gustav Adolf

Gustav Adolf

Kyrka är öppen kl.11-18

Kyrka är öppen kl.11-16

Möt livet i Gustava och Tiomilaskogen genom musik och
poesi från bygden. Tina Sundbäck, dragspel; Thomas
Lindberg, fiol och nyckelharpa; Åsa Bergsten, fiol.

4 km vandring under ledning av Jonna Karlsson.

Musik och poesi i Gustavabygden kl.13.00 Pilgrimsvandring “Livets pärlor” kl.12.00
Pilgrimsandakt i kyrkan kl.14.00
Åsa Bergsten, Jonna Karlsson.
Sång och folkmusik med Duo Panchis:
Olle Johansson och Per-Olov Land,
nyckelharpa och gitarr/keyboard.

Kolbullar kl.14.00-17.30
Visafton med Göran Samuelsson kl.18.00

Gustavsfors

Låtskrivaren, artisten och upphovsmannen till
Packmopedsturnén gör ett finstämt sommarprogram.
Reservera din plats genom
Hagfors past.exp.: tel.563-54 05 30.
Kvarvarande och ej avhämtade biljetter släpps kl.17.40.

Varmt välkomna!
Hagfors Pastorat och
Gustavsfors Bygdegårdsförening

Bygdegården kl.10-16

Försäljning av bröd, Gustavalax m m
Loppis, Lotterier, Gratis böcker
Servering: Kaffe & bröd, dricka

Utställare: Christina Bäck, Äppelbo: Hemstickade
barntröjor & raggsockar; Olof Bäck, Äppelbo: Trä & Metallslöjd; Kenneth Andersson, Gustavsfors: Flugbindning
Kolbullar med Kröser

Kenneth bjuder alla ortsbor i Gustava
på en gratis kolbulle med tillbehör.

Hästskjuts för barnen!

Melodikrysset v.27 - 10 juli

Bondkomikfest utomhus!
Förra året blev det inställt,
som för många andra, men
i år när det kanske lättar vill
Föreningen Fridolfs vänner
att folk skall kunna träffas igen
under ordnade former och
ansvar. Bygdegårdarna, vars
riksorganisation föreningen
tillhör, uppmanar också till arrangemang utomhus, så redan
har det anordnats jippon ute
i det gröna. Bl.a ”Pilgrimstur
på cykel” och fler är på gång.
Närmast står Bondkomikfestivalen för dörren. Denna fest
som vill uppmärksamma den
komikertradition som finns
i Munkfors. I samband med
detta delas det ut ett Fridolf
Rhudinpris. I år går priset till
den folkkära skådespelaren
Marianne Mörck, ”för sin artistiska bredd, sitt genuina
skratt och för att hon som en
glädjens budbärare verkar i
Fridolfs anda med humor, värme och finess”.
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När hon fick kännedom om
detta och om de artister som
orten fostrat, blev hennes
reaktion: Dit borde man åka
när man skall avla barn! Nu får
man väl hoppas att inga barn
blir gjorda, man får ju hålla
sig på avstånd, men säkert blir
det, som alltid, en glad tillställning. (Se annons).
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Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Melodikrysset
lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

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

Namn:.....................................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

Upplev sommaren i

Munkfors-Ransäter
GAMLA BRUKET MUNKFORS
I sommar hittar du Bittans konditori på Fröken Ruths café
i Bruksparken. Njut av skapelser bakade från grunden samt
lättare lunch eller smörgåsar. Besök Gamla brukets
imponerande museer. För öppettider ring 0563-50 003
eller besök hembygd.se/gamla-bruket-i-munkfors

RANSÄTERS
HEMBYGDSGÅRD
Värmlänningarna
Speldatum 13, 14, 15 augusti
Besök hembygdsgården och
utforska de 12 spännande
museerna som roar både
stora och små. Ta med
picknickkorgen - här finns
stora grönytor!
ransater.com

ERLANDERGÅRDEN
Minnesgård, barndomshem, folkskola
& guidade visningar
• Karin Broos-utställning
• Torsdagsklubben: Programkvällar 1, 8,
15 juli och 5 augusti
För öppettider och information:
0552-301 03, erlandergarden@telia.com
Se webbsida för program:
erlandergarden.se

FRIDOLF RHUDIN
MUSEET
Välkommen till
Fridolf Rhudinmuseet.
Guidning och underhållning.
fridolfrhudin.se
16-17 juli Bondkomikfestivalen
Marianne Mörck m.fl
Biljettbeställning 070-58 34 358

MUNKFORSEN

GEIJERSGÅRDEN
Kulturvecka med guidade visningar 12-18/7, kl. 10-16.
Geijersgården - Erik Gustaf Geijers & F.A. Dahlgrens
barndomshem. visitmunkfors.se

GUIDAD VANDRING
Följ med på en härlig vandring med vår
guide Peter Stefanson. Samling
nedanför Martinverket Gamla
bruket, kl. 13.50. Vandringen
genomförs vid tjänligt väder.
Kostnadsfritt. Medtag gärna vatten,
bra skor & glatt humör!
Varmt välkommen! För mer
information: 0563-54 10 81,

21 juli kl. 14.00
Pråmdragarstigen
4,6 km

visitmunkfors.se

10, 24, 31 juli & 7, 14 augusti, kl. 12.00–16.00. Obs! Med res. för oförutsedda händelser som gör att påsläpp
av forsen ej kan ske. Lågt vattenstånd kan medföra att mängden vatten som släpps på är mindre än normalt.
Laxholmsvägen 6. För information: 0563-54 10 81, visitmunkfors.se

Storyspot-appen
Upptäck Munkfors-Ransäter med Storyspot,
ladda ner och lyssna var och när du vill!

Tallåsvägen 12, Munkfors
Tel +46(0)563-54 10 81,
www.visitmunkfors.se

NATTVANDRING - MED SKRÔMT OCH VÄSEN 31/7-1/8
Succén fortsätter - nu är det dags igen!
Ta chansen och följ med på denna unika
vandring där vi följer Geijerleden (11,2 km).
Vem vet vilka mystiska varelser som dyker
upp längs med vägen? Välj mellan följande
alternativ:
• delta endast dag 1.
• delta 2 dagar med eller utan övernattning,
medtag eget tält (se information till höger).
Pris
Vandring inklusive middag, frukost, transport:
375 kr. Samma pris gäller även om du väljer
att inte övernatta.
Anmälan
Vandringen arrangeras vid minst 8 och högst
20 deltagare vid tjänlig väderlek. Anmäl dig
senast 22 juli till Visit Munkfors-Ransäter,
0563-54 10 81, tourist@munkfors.se.

Hälsning från skogstjärnen

Melodikrysset v. 28 - 17 juli
1

2

3

4
6

Melodikrysset v. 29 - 24 juli

Melodikrysset v.29 - 24 juli
1

2

3

4

5

6

5

7

7
8

8

9
10

9
12

10
13

Dag 2
Frukost serveras kl. 08.00
innan vandringen fortsätter
upp till Boråskullen. Vi är
framme vid vår slutdestination
cirka kl. 11.00. Härifrån sker
återtransport till Ransäter dit
tält och packning kommer att
levereras.

här bredvid den lilla skogstjärnen.
Redan i augusti-september flyttar de till tropiska
Afrika men kommer åter i april-maj och då alltid hannen
några dagar före honan.
Sommarhälsning Lenn Olle

Den mycket vanliga svartvita flugsnapparen bor gärna
i fågelholkar eller i trädhål. Snart är ungarna färdiga att
lämna boet, de är riktigt högljudda när föräldrarna kommer med goa insekter.
Vanligtvis trivs svartvit flugsnappare i löv- och blandskog men det går visst riktigt bra i fågelholken i tallen

Melodikrysset v.28 - 17 juli

Dag 1
17.30 samlas vi vid rastplatsen
i Ransäter. Middag serveras
cirka kl. 22.00 vid Skalltjärn.
Tält och packning levereras.
Du som väljer att inte övernatta eller bara ska delta dag
1, äter middag och får sedan
skjuts tillbaka till Ransäter.

11

11

13
14

12

14
15

15

16

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

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

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

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

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

Postadress:...............................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

BONDKOMIKFEST i Munkfors

Premiär för
Tallbacksvägen
19,Bittans Konditori Fre 27/11 !
Öppettider under premiärhelgen:
Munkfors
Fre 10-19 | Lör 10-18 | Sön 10-17
www.bittans.se
Utomhus vid
Välkommen in till oss!
0730 873 609

Fridolf Rhudinmuseet

Vi erbjuder även take-away och
Fredag 16 juli kl. 18.00
avsmakningslådor att beställa.
Kabaré
Koskällan: Festkväll,
Läs mer om vårt sortiment och
öppettider
på hemsidan. Owe Clapson och Malin Lunde

Tallbacksvägen 19, Munkfors
Välkomna
till oss i sommar
www.bittans.se
0730 873 609

Öppettider
Centrum
Onsdag-lördag 9-16

med gäster:
Musikanten
och galningen Janne Krantz, Ingvar
Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten
för
Öppettider
att minska smittspridningen av covid-19.
Karlsson & Gamla polare och utdelning av årets
Gamla Bruket
Fridolf Rhudinpris till MARIANNE MÖRCK
Tisdag-söndag 11-18
Begränsat antal sittplatser, biljettbeställning 070-5834358

För mer info besök gärna vår hemsida bittans.se

H
en liten ej!
påminn
else...
Vänligen respektera att Klarälvsbanan är en gångoch cykelbana.
Det innebär att motorfordon, som inte jämställs med
cykel eller fordon för personer med fysisk funktionsnedsättning, ej ska framföras där om inget annat anges.

Till exempel får följande ej framföras :
• cross/enduro.
• moped klass I.
I Munkfors kommun
även klass II.

Medtag gärna egen stol! Håll avstånd!

Lördag 17 juli Marknad och underhållning
Fr. ca kl. 11-16. Försäljare av div. varor inbjudes
(ex. Loppmarknad).
Fr. kl. 11.30 serverar Gershedens Byalag
Nävgröt i Gamla Kvarnen.
kl. 12 Berättaren Göran Bengtsson
kl. 13 Rullande Spektaklet
kl. 14 Vi firar att Sven Ingvars bildades 1956,
för 65 år sedan; Ingvar och Gamla Polare
spelar upp! Fri entré. Välkomna!
Öppettider museet se www.fridolfrhudin.se
E-post: fridolf@telia.com

• fyrhjuling.
• elcykel där motorns
effekt överstiger 250 watt.
Kontakt: info@klaralvsbanan.se

ALLT FRÅN
KOSTYMER TILL
ARBETSKLÄDER

Kulturvecka på Geijersgården
12 juli-18 juli klockan 10.00-16.00

Med en personlig service
du bara hittar hos oss
Utöver försäljning utför vi också:
Sömnadsservice
Transfertryck till företag
och privatpersoner
Outlet • Kemtvätt

Est. 1868
Öppettider: mån-fre 12-18 • lör 10-13
0563-502 13 • Munkfors

Under dessa dagar erbjuder Geijersgården guidningar runt herrgården och
museet. En upplevelse av den unika herrgårdskultur som växte upp i Värmland
under stångjärnsepokens storhetstid 1650-1850.
Här föddes Erik Gustaf Geijer, en av 1800-talets mest betydelsefulla svenska
diktare, historiker och kompositörer. Även Fredrik Dahlgren bodde här, känd
som författare till bland annat folklustspelet
Värmlänningarna samt sångerna ”Å jänta och jag” och ”Ack
Värmeland du sköna”, som skrevs tillsammans med Anders Fryxell.

Kaffe och kaka kan köpas
Evenemang på Geijersgården under veckan:
13:e juli kl 18- ca kl 19 Ove Clapson berättar om Matteskällan, en
berättelse i tal och ton
14:e juli kl 14 Lars Lönnroth berättar om Geijerarvet - en släkthistoria
om dikt och galenskap Lars Lönnroth är bl a professor i litteraturvetenskap.
Inträde 50 kr för vuxna över 18 år, därunder gratis.
Under augusti har vi också öppet för guidade turer,
endast kl 13.30 den 3:e till och med den 6:e augusti

Per Bäcker Trio spelar i Blinkenbergsparken
Vi presenterar Piazzolla, Peterson-Berger, Sting, Taube,
Cornelis Vreeswijk, Joni Mitchell, Ennio Morricone, Leonard Bernstein med flera i en
skön mix, med de vackra melodierna i centrum. En mycket
personlig blandning av Argentinsk tango, svensk folkton (
t ex av riksspelemannen och
innehavaren av Zorn-märket,
Mats Eden), jazz, italienska
filmteman, balkanmusik och
originalkompositioner - allt
hopknutet med en jazzblå tråd
som ger våra konserter en helt
egen karaktär. Arrangemangen är skräddarsydda för trion
av bl a mästerarrangörerna
Olof Helge, Håkan Andersson
och Hans Delander.
Per Bäcker, Hagfors/Lund,
Välkänd saxofonist/klarinettist. Har spelat med artister
som Tommy Körberg, Claes
Malmberg, Anders Berglund,
Nils Lindberg, Allhelgona

Fr. v: Hans Delander piano, Johan Granström konstrabas och Per Bäcker
saxofoner/klarinett.

Motettkör, Michael Brecker
och i MSO. Anlitad av Malmö
Opera i bl a West Side Story,
Porgy and Bess, Les Miséra-

”Fastän det är förfärligt gott att äta honung, så finns det ett ögonblick
alldeles innan man börjar äta den, som är nästan ännu bättre.”

!
g
n
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p
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av Kjell Andersson och Johan
Magnus Sjöberg för saxofon,
orgel, kör och orkester. Leder
även Bo Bistedts orkester.
Hans Delander, Söderhamn/
Malmö. Hans förste pianopedagog var Greta Nord, som
även var pianist i Norrbotten
Big Band under flera år. Har
spelat med artister som Jan
Allan, Svante Turesson, Don
Byas, Tim Hagans m.fl. Är
regionens mest kompetenta
allroundpianist. Undervisar
och frilansar nu företrädesvis
i södra Sverige och kan höras
i diverse sammanhang från
Malmö Symfoniorkester till
jazzklubbar och pubar.
Johan Granström, känd för
alla sina år på Allsång på
Skansen, kapellmästare åt Kalle Moreus, Nyårskonserterna
vid tolvslaget m.m.

bles, The Producers och Miss
Saigon. Spelar musik i de flesta
genres och har se senaste åren
uruppfört flera kompositioner

”När du ser någon som sätter sig på sina stövlar, kan du vara ganska
säker på att något spännande ska hända.”
Nalle Puh

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

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

Införd vecka

Bifogar

kr

kontant
via Swish 1230489690
via Plusgiro 457018-0

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

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:

Tel:

Sommaröppettider

Måndag-Fredag 8-16
Välkomna!

Hagfors
Skolgatan 2
0563-125 70
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Fr.o.m. vecka 28
t.o.m. vecka 32
Måndag - Fredag
kl 10.00-17.00
Lördag 10.00-14.00

KLÄDER
since 1935

Kyrkog. 3, HAGFORS 0563-103 01

Vi önskar våra kunder och vänner
en trevlig sommar!
ALLT UNDER SAMMA TAK

Ladda din telefon och även surf till datorn
Vi säljer mobiltillbehör, vykort, frimärken, böcker m.m.
UPS och Bussgods • Ladda ditt Värmlandstrafik-kort
Ombud för Svenska Spel, ATG och Kassagirot
Hagforstavlan

HAGFORS PAPPERSHANDEL

Skolgatan 4, 0563-101 56 • Följ oss på FB och Instagram
Annika och Annelie

Välkommen till Hagfors nya
YouTube community channel

Över 100 videor har redan laddats upp och hundratals fler
kommer. Det är mycket viktigt för dig att prenumerera på
kanalen eftersom det finns nya och intressanta videor som
publiceras hela tiden. Skicka gärna länken till dina vänner
och familj över hela Sverige och världen, så att vi kan få
Hagfors kommun känd över hela Sverige och hela världen.
Detta hjälper våra företag och samhället som helhet. Fler
som kommer till Hagfors gör att våra verksamheter håller
öppet vilket hjälper oss alla att få ett jobb.
Kommentarer och videoförslag är alltid välkomna Thomasvigo@hotmail.com. Denna kanal skapas och drivs på
uppdrag av Hagfors kommun av Bridge House IT Uddeholm.
Vi vill gärna höra om intressanta verksamheter eller dolda delar av Hagfors samhälle som du tycker är viktiga att
filma och sätta upp på vår YouTube-kanal.
Det är verkligen viktigt att alla hjälper till genom att prenumerera och genom att skicka länken via whatsapp eller
e-post till alla i Sverige och världen, så att vi alla kan dra
nytta av varandra som samhälle, eftersom fler besökare,
fler turister och fler som kommer till Hagfors kommun är
så viktigt för oss alla. Genom att stödja vår kanal ger du
kunskap till världen och till underverken och naturen och
miljön i vårt vackra samhälle, som vi alla älskar att leva i.
Välkommen till YouTube visithagfors community channel.
Tryck bara på H och titta igenom de underbara videorna
som redan har laddats upp.
Hjälp oss att komma till 10.000 prenumerationer
genom att prenumerera

Sommartider!
Öppet mån, tis, tors,
fre 10.00-18.00,
ons 15.00-18.00

MISSA INTE SOMMARENS
ANNONSBLAD ELECTROLUX SHOP

l

til
Vi har portabla
Först
n!
KYLAGGREGAT kvar

från

4.290:-

Görsjövägen 2 C, HAGFORS

0563-14160

www.norabhemel.se • info@norabhemel.se • www.electroluxshop.se

Nu får ni vänta ända till
torsdag 12 augusti innan nästa
Veckoblad utkommer.
Annonsstopp måndag 9 augusti kl 12.00.

Nu stänger vi för SEMESTER!
Vecka 28, 29, 30, 31
(ingen utgivning av Veckobladet)

Vi öppnar åter
måndag 9 augusti

OBS! Annonsstopp för vecka 32 är
fram till kl 12.00 måndag 9 augusti
Första veckobladet efter semestern
utkommer torsdag 12 augusti

OBS!
Fredag 9 juli STÄNGT
Görsjövägen 2 C
HAGFORS
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önskar

TEXTÅBILD
I HAGFORS AB

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

Hållbar och tillgänglig juridik med omtanke
HeLiO Juridik kan hjälpa dig att få koll på vardagsjuridiken – avtal, testamente,
äktenskapsförord, fullmakter, bodelning m.m.
HeLiO Juridik kan även hjälpa dig med ditt företagande – uppstartsfasen, skriva avtal,
skatteberäkningar, deklaration m.m.

SOMMARERBJUDANDE - Affärsjurist on speed dial!

Nu kan du/ditt bolag bli förmånskund och teckna tjänsten affärsjurist on speed dial till extra förmånligt pris!
I tjänsten ingår bland annat tillgång till juridiska mallar anpassade efter din situation, förmånligare priser på
rådgivning, kartläggning av ditt/bolagets juridiska situation och en egen jurist på speed dial! Om du tecknar tjänsten
under juli-augusti kan du spara från 1 500 kronor till 5 000 kronor per månad fram till 31 december 2021!
Varmt välkommen att kontakta Helena för mer information!
(ord.pris från 3 000 kr/månad till 15 000 kr/mån)

SOMMARÖPPET PÅ HeLiO Juridik!
Telefontid: 10-12 måndag-fredag (v.28-v.32). V. 27 ingen telefontid.
För akuta frågor: skicka SMS eller e-post så återkommer jag.
Telefon: 076-103 94 92
E-post: helena@heliojuridik.se
Webbsida: www.heliojuridik.se

Jag önskar er en trevlig sommar!

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

MUSIKER I TOPPKLASS

Dags att planera inför

STUDENTEN
Studentskylt

50 x 70 cm
regntåligt, lätt material
inkl. pinne

380:-/st

Tack för all
uppvaktning på
min student

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

Angelica

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

340:- ord. 430:-

TEXTÅBILD

Görsjövägen 2C, HAGFORS 0563-616 66
info@veckobladet.se www.veckobladet.se
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Student
2020-06-12

Välkommen
på
Studentfest

Per Bäcker Trio

Hans Delander -(vikta
Piano
Inbjudningskort
A6)
Johan Granström - Kontrabas
till studentfesten inkl. kuvert 5:-/st
Per Bäcker - Saxofoner och klarinett

Jazz - Tango - Folkton
Affischer
s till n
Gra-tti19.00
Grattis till 23 juli
70 x kl.18.00
33 cm
Fredag
Studente
STUDENTEN
Bra jobbat!!
i Blinkenbergsparken
20:-/st
Fritt inträde. Ta med egen stol/filt. Vid regn
flyttas konserten till Blinkenbergskyrkan.

TEXTÅBILD

Arrangör:Görsjövägen
Per Bäcker 2C, HAGFORS 0563-616 66
i samarbete med
info@veckobladet.se www.veckobladet.se
Hagfors kommun
www.plumbum.se

Upplev – Stämpla – Vinn!
”Hemestra” i magiska Hagfors och delta samtidigt i sommarens
spännande upplevelsetävling. Fina priser utlovas.
Se info på www.visithagfors.se

SunnemosLantliv
Glasscafe
/

tauran
esPub
g
R
& Pizzeria

MILANO

GRILL & PIZZA

Sjukhusv. 4, Hagfors

0563-120 28

Uwan
Tel. 0563-259 25
Norrings väg 2 • HAGFORS

PIZZERIA

Hagfors
0563-100 63

1. ADVENTURE TRAVEL SWEDEN

Täppåsen, Ängåsen
683 92 Hagfors
+46 (0)72 231 62 05
info@adventuretravelsweden.com
adventuretravelsweden.com

13. RESTAURANG & PIZZERIA
UWÅN

18. SUN DANCE RANCH

Yggenäs Björkhaga
683 62 Ekshärad
+46 (0)563 401 22
info@sundanceranch.eu
sundanceranch.eu

Norrings väg 2
683 31 Hagfors
+46 (0)563 259 25
facebook.com/restauranguwån-111172290673780

2. BJÖRNBYN

19. SUNNEMO GLASSCAFÉ

683 93 Råda
+46 (0)563 600 62
bjornbyn@telia.com
bjornbyn.com

Sunnemohyttan 1
683 95 Sunnemo
+46 (0)76 136 94 25
sunnemoslantliv@gmail.com
sunnemoslantliv.com

3. BYNS CAMPING/
KLARÄLVDALEN KANOT

HAGFORS
KOMMUN

683 62 Ekshärad
+46 (0)76 835 49 39
info@bynscamping.eu
bynscamping.eu
4. HAGFORS
JÄRNVÄGSMUSEUM

20. TORFOLK GÅRD

Östra Skymnäs
684 95 Höje
+46 (0)563 723 68
torfolk@torfolk.se
torfolk.se
21. VÄRMLANDSGÅRDEN

Ekshärad

Uvedsvägen 7
683 33 Hagfors
+46 (0)563 149 00
info@jvmuseet.se
@jarnvagsmuseethagfors1

5

3

9

Gustavsfors

Värmlandsgården 2
683 91 Hagfors
+46 (0)563 911 11
info@varmlandsgarden.com
varmlandsgarden.com

18

5. ICA INDIANEN

Torsbyvägen 1
683 60 Ekshärad
+46 (0)563 422 22
jan-ake.nordmark@supermarket.
ica.se
facebook.com/ICA-SupermarketIndianen-203821703053431/

Bergsäng
23

Hagfors

Edebäck

10 13 14

6. LOVISEBERG HERRGÅRD

683 94 Lakene
+46 (0)70 697 24 18
lovisebergherrgard@gmail.com
@lovisebergherrgard

Gustav Adolf
21

12
2

7. MJÖNÄS GÄSTABUD

Mjönäsvägen 2
684 92 Munkfors
rene@mjonas.se, diliana@mjonas.se
facebook.com/Mjonaspannkakshus
www.mjonas.se

Råda

24
22

8

11

4
17

15
16

Sörby

1

6

8. MONICA Z
– HAGFORS MINNESMUSEUM

Uvedsvägen 22
683 33 Hagfors
+46 (0)563 151 20
info@monicazetterlundmuseet.se
monicazetterlundmuseet.se

20

Mjönäs
7

19

Sunnemo

9. OUR LITTLE FARM

Yggenäs norra heden
683 62 Ekshärad
+46 (0)70 559 39 67
info@ourlittlefarm.se
ourlittlefarm.se

14. RESTAURANG &
PIZZERIA
VÄRMULLEN

Storgatan 9
683 32 Hagfors
+46 (0)563 100 63
pizzeriahagfors.se

Köpmangatan 4
683 30 Hagfors
+46 (0)563 120 60
nadia_nana66@hotmail.com
facebook.com/VärmullenRestaurang-Pizzeria-oPub-736425309788983/

11. PIZZERIA MILANO

15. RISBERG HERRGÅRD

10. PIZZERIA HAGFORS

Sjukhusvägen 4
683 33 Hagfors
+46 (0)563 120 28
@pizzagrillmilano

12. RESTAURANG KRONAN

Kyrkogatan 6
683 30 Hagfors
+46 (0)73 145 78 66
mohbadjalan@gmail.com
@Restaurangkronanhagfors

683 40 Uddeholm
+46 (0)70-264 40 08
christina@risbergherrgard.se
risbergherrgard.se
16. RÅDA HOTELL

Rådavägen 11
683 93 Råda
+46 (0)563 600 03
radahotel@outlook.com
radahotel.com

22. VÄRMLAND HOTEL

Patron Carls väg 2
683 40 Uddeholm
+46 (0)563 230 07
varmlandhotel@hotmail.com
varmlandhotel.com
23. VÄRMLANDS ÄLGPARK

Holeberg
683 61 Ekshärad
+46 (0)70 266 49 45
moose-world@hotmail.com
moose-world.com
17. SOLBACKEN

Upplundshöjden – Solbacken
683 91 Hagfors
+46(0)70 374 42 95
anne.homeopati@yahoo.se
facebook.se/solbacken.varmland

24. STINSENS GLASSCAFÉ
& PRESENTER

Järnvägsgatan 2 Hagfors
070-230 31 19
b.eklind@live.se
@stinsens glasscafe

www.visithag fors.se
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UTKOMMER VARJE ONSDAG

och utges i drygt 13.600 ex.
till alla hushåll och företag i
Munkfors- och Hagfors kommuner
med Ekshärad, Stöllet, Likenäs,
Olsäter och Lesjöfors.
Vi hjälper dig med annonslayouten utan extra kostnad.
Rabatt utgår alltid vid annonsering flera veckor.

OBS! Annonsstopp: TORSDAGAR
Görsjövägen 2 C
683 33 HAGFORS

Telefon 0563-616 66
Fax 0563-109 79

Gott till grillat:

Potatissallad med tomat, burrata och
pesto på gräslök
En underbart god och somrig potatissallad med tomater
och burrata. Servera den ljuvliga potatissalladen tillsammans med en smakrik pesto gjord på gräslök. Perfekt till
grillat, som rätt på buffén eller på picknicken!
Ingredienser
1 kg små potatisar
400 g tomater (gärna blandade färger)
ca 200 g burrata (italiensk mozzarella)
svartpeppar

Gräslökspesto
1 kruka gräslök
1/2 kruka persilja
1/2 dl rostade pinjenötter eller solroskärnor
1 dl finriven parmesanost
1 dl olivolja
3/4 tsk salt

Alla får bdoertnreklam!
lt

va
även de som

kl 16.00 för alla annonser

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

Plusgiro 45 70 18-0
Swish 1230489690

Gör så här
Skala ev potatisen och koka mjuk i saltat vatten. Låt
svalna.
Gräslökspesto: Mixa alla ingredienser till peston.
Skär tomaterna i bitar. Skiva potatisen. Lägg tomater och
potatis på ett fat tillsammans med burratan. Ringla över
peston och strö över peppar.
Tips
Det går även bra att servera med vanlig mozzarella istället
för burrata.
ICA Buffé nr 5, 2020

Besök hembygdsgården Kärnåsen med
Rovdjursexpo under sommaren
Ett 30-tal gamla byggnader i sagolik miljö!
Öppet lördagar och söndagar tom 29 augusti,
kl. 13.00 - 18.00.
Kaffeservering.
www.karnasen.nu 0563-60274
RV62, ca 2 mil norr Munkfors, avfart i Myra.

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

Franks Måleri & Bygg

Tapetsering, målning,
kakel, klinker

Allt inom VVS

070-580 19 06

www.bergsangsror.se
Rikard
070-693 77 19
Jan
070-693 77 18

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

Konst & Kitsch

LOPPIS

i Sörby 71
Varje Fre, Lör, Sön
Öppet 11-17

SÄLJES
Inomhuslagrad torr
kluven ved i ca 40 cm
längd, finns i Ekshärad
Ca 80% björk, resten andra lövarter. Hämtpris 300:-/m3. Finns tre
partier om ca 12, 18, 30 m3
Kontakta 070-3452401 eller
070-3228960 för anvisning vid köp
och hämtning. Swishbetalning i
samband med hämtning

SÄLJES
KLUVEN VED

Beställ nu, levereras
efter överensk.

Lördagen 7 augusti 12:00-16:00

Entré 50 kr, under 15 år gratis
12:30 Mini-Joggen för barn Kort bana, upp till 12 år
30 kr i startavgift.
12:45 Stor-Joggen Längre bana (4 km)
40 kr i startavgift.
Tema: Energi i Sunnemo
Spännande saker händer på stora dansbanan
För barnen är hoppborgen på plats och
fiskdamm finns vid kiosken.
Liten loppis inne på Folkets Hus
Försäljning av lättare mat förtäring,
fika, godis och glass.
Nu kör Vi och förutsätter att nu gällande restriktioner
från folkhälsomyndigheten gäller.
Följ oss på facebook för senaste status
Varmt välkommen!
Sunnemo IF, Gräs Bygdegårdsförening, PRO,
Sunnemo Folkets Hus och Park, Equmenia Sunnemo Scout,
Hembygdsföreningen, Skola och föräldraföreningen
i samarbete med ABF Norra Värmland

i Uddeholm
Hantverkare med tysk utbildning

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

Sunnemodagen 2021

Vi kommer att ha LOPPIS i
sommar igen, för att få in bidrag
till vår fortsatta renovering
Vi följer alla rekommendationer
från Folkhälsomyndigheten.
Därav ser vi helst att ni
betalar med Swish.
16-18 juli kl 13.00-18.00
23-25 juli kl 13.00-18.00
Det finns möjlighet att köpa
kaffe med bröd.
Varmt välkomna!

Ove 070-203 24 62

www.veckobladet.se

Välkommen till
Finnmarksturen

Munkfors Auktioner

Söndag 25 juli
Start kl 13.00-15.00
Bilutflykt med tipsfrågor för hela familjen.
1.000:- utlottas på startkorten.
Övrigt många fina priser.
START och MÅL
vid Tyngsjö skola.
Pris startkort 50:-.
Möjlighet att köpa fika.

LÖSÖRES-

Försäljning kommer att ske
kl 12.00-17.00. Har du något du
vill sälja hantverk eller loppis,
boka bord 50:-/bord.
Ring Karl-Erik Sakofall
070-5251039 senast 22 juli
Arr: Tiomilaskogens KKS

LOPPIS!

29-30-31 juli kl 1000-1800
RÅFORSEN med allt möjligt
Ros-Marie, Yvonne, Ingrid
Info 070-275 39 02
Hemvävda mattor, MajLis
Loppis Fotoutställning
Hans o Birgitta, 070-571 07 02
LÄNSEN (förbi gamla festplatsen)
Anne/Skönhetssalong Anne, 070520 30 04, Ingrid Bäcker
VÄLKOMMEN!

ÄNTLIGEN

AUKTION

Lör 10/7 kl 11.00
Visning från kl 10.00
Se bilder på:

www.ifkmunkfors.se/auktioner
10% slagavgift, kont. & kortbet.

Munkfors Förenings
och Konferenscenter
Tel. 070-516 13 59

Munkfors

Lgh säljes 5000:- 3 Rok
75 Kvm Hyra 5526:Smedsgatan 17B
1 Rok 42,5 Kvm Hyra
3342:- Högstbjudande.
Smedsgatan 14B
Lokal 75 Kvm med
pentry Hyra 4400:Kan även delas upp i två
lokaler om så önskas.
Smedsgatan 17A
För mer info,
Kontakta Helén
Tel 072-544 21 00

Sommarcafé på Sjögränds Herrgård

I Juli månad slår Frida och Emil
upp dörrarna för sommarcafé på
Sjögränds Herrgård. I ett härbre
med utsikt över Rådasjön kommer det ges möjlighet att köpa
hembakt, kaffe, kylda drycker
samt Engelholmsglass.
Tanken på att ha ett sommarcafé har följt med dem sedan
flytten till Sjögränd 2019. Den
stora trädgården har en rik va-

Affischer, fakturor,
kuvert, broschyrer,
medlemskort,
program, inbjudningskort,
visitkort, blanketter m.m.

riation och många möjligheter
att finna sin egen plats, oavsett
om man föredrar att slå sig ner i
skuggan under äppelträdet, eller
ta med sin fika i en korg och ta
en promenad längs den ca 500
meter långa naturstigen som
omgärdar trädgården.
Höjden som Herrgården ligger på erbjuder en på samma
gång storslagen utsikt som en
rofylld miljö. Att sitta ner här är
något vi önskar att alla som vill
får uppleva.
Vi hoppas såklart att det kommer bli uppskattat! Om det faller väl ut i år, så kan cafét mycket väl återuppstå i en liknande
eller i en mer utvecklad form
nästa sommar.
Hjärligt välkomna,
Frida och Emil

TEXTÅBILD

Från idé till
färdig produkt!

tryck@veckobladet.se

Ring för
offert

0563-616 66 AB
I HAGFORS
www.veckobladet.se

Melodikrysset v. 30 - 31 juli

Melodikrysset v.30 - 31 juli
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Vi sitter ute i kvällningen på terassen vid den lilla skogstjärnen.
Så hör vi ett envetet pipande ifrån granen bredvid. Strax kommer
en liten kungsfågel, omväxlande hannen och honan, för att mata
sin lilla unge som sitter på en låg grangren. Den lilla familjen
låter sig inte störas av vår närvaro. Hannens rödgula hjässa syns
klart, liksom honans citrongula hjässa. Ungen ser mest ut som en
liten dunboll. Kungsfågeln är Europas minsta fågel, bara 9,5 cm
om väger 5 gram.
Sommarhälsning, Lenn Olle
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9
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12

En hälsning från strandkanten

11

13

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

FASTIGHET TILL SALU

Butiken är välfylld
med tyg, garn,
hemtextil, sybehör
och hantverk

Vi har öppet
som vanligt hela sommaren
måndag-fredag 12-18
lördag 10-13

Ängåsen 10, Ämtbjörk
Hagfors kommun

Klarälvsv. 16

Möjligt semesterparadis 100 m från Klarälven och dess fantastiska meanderlopp. Bygg på det som finns, eller bygg nytt.
Flera fastigheter finns. Titta på vår hemsida.

0563-401 11

VÄLKOMNA!

Floristen i Ekshärad
i Ekshärad 073-435 35 27 • 070-373 69 92

BUTIKEN UPPHÖR 31 augusti!
UTFÖRSÄLJNING (ej blommor)

0563-419 00

25 - 50 - 75%

www.skogsmaklarna.com
info@skogsmaklarna.com

UTE-FIXAR-TID!

SKYNDA

FYNDA!

ÖPPETTIDER KAN VARIERA UNDER SOMMAREN

Välkomna till Svanströms i Hagfors!

KOLLA MED OSS
NÄR DU SKA BYGGA
- DET LÖNAR SIG!
Vi har lagren fyllda med
byggmaterial för Ditt projekt!
Skicka din förfrågan på
info@svanstromstra.se

SVANSTRÖMS BYGG- & TRÄVAROR
SKÅLVIKEN 106, 683 92 HAGFORS • 0563-610 05 • www.svanstromstra.se • ÖPPET VARDAGAR 06:30-17:00

Vi levererar!

Fraktfritt med kranbil
vid köp över 4.500:Övrigt 295:-/
leverans
Gäller i 0563-omr.

FÖRETAGARE SOM ÖVERRASKAR OCH SATSAR!
När Rickard Byström återvände till Munkfors efter att ha jobbat och bott på andra håll,
fick han anställning på orten men kände att
han ville syssla något eget också, så det blev
fritidsintresset som styrde Rickard Byström
in i företagarvärlden 2018.
Träning, hälsa och kost var en stor del av hans liv och
av en händelse fick han chansen att i liten skala öppna
upp en träningslokal i, som man på orten säger, gamla
tvätteriet. Han startade företaget BendingBars Gym24
AB och tanken var att erbjuda 30-40 personer möjlighet till egen träning men det visade sig väldigt snart att
intresset var större än han trott.
Miljön i lokalen skapade en bekväm känsla för många,
till och med de som aldrig tidigare vågat gå till ett gym.
Fler och fler anslöt sig, så när ägaren till Munkfors
Trainingcenter också i Munkfors, beslöt sig för att ägna
sig åt annat, tog Rickard tillfället i akt och övertog både
lokalen på centrum och verksamheten, så nu har han
två träningslokaler för olika målgrupper och behov.
På Trainingcentret har han också investerat i konditionsparken med
nya maskiner, vikter, stänger m.m. och skapat nya möjligheter att köra
olika pass samt utvecklar lokalerna så att mer utrymme ges.
Så här i pandemitider har man kört de olika konditionspassen utomhus och hela sommaren kan man delta kostnadsfritt för att prova på.
Så snart det lättar upp mer återgår man till inomhuspass. Hos Rickard
finns runt 14 instruktörer som håller i passen och klasserna körs mestadels efter Les Mills förkoreograferade pass, vilket gör det lätt att komma
in passens upplägg oavsett om du är nybörjare eller van deltagare.

Melodikrysset v.31 - 7 augusti
1

2

– Efter pandemin lugnat ner sig, hoppas jag också att den äldre generationen återkommer i träning som det var tidigare. De var flitiga på
gymmet innan covid-19, säger Rickard.
Framledes kommer en fikahörna att inrättas samt möjlighet att köpa
färdiglagade portionsrätter, att ta hämta eller ta med, genom ett samarbete med Foodbox.
Rätterna är tillverkade i Sverige och speciellt framtagna efter Livsmedelverkets rekommendationer och följer de Nordiska Näringsrekommendationerna.
Båda träningslokalerna är viktiga och behoven finns för dem båda, så
det finns inga som helst planer på att slå ihop dem. Båda ska finnas för
3 kunderna och som Rickard själv uttrycker det:

4
5
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Melodikrysset v.31 - 7 augusti
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– Det känns både viktigt och kul att få vara med och bidra till att Munkforsborna har tillgång till bra träning och kan få en sundare livsstil
13
14
13
14
Rickard är inte någon som ligger på latsidan, han har alltid nya projekt
på gång. Så sent som i våras öppnade han Munkfors Drop-in-solarium
15
som ytterligare en ny verksamhet. Solariet finns också på centrum en
15
annan lokal och har ett modernt system där man bokar, betalar och
använder solariet genom en speciell app i sin mobiltelefon.
Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Om vi känner Rickard rätt, så kommer vi se mer av hans entreprenörAdress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm
sanda i framtiden och visst avslöjar han att det finns fler idéer som inte
Adress:
Melodikrysset,
Sveriges
Radio
P4,
109
12
Stockholm
Namn:.....................................................................................................................................................
kan avslöjas än. Det ska bli spännande att följa hans planer och företaAdress:...................................................................................................................................................
Namn:.....................................................................................................................................................
gande.
Postadress:...............................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................

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

www.maklarhuset.se/hagfors

Stjärnsfors - Uddeholm
Utgångspris: 1 250 000:-

Här erbjuder vi en charmig och välvårdad villa med en känsla av lantliv men ändå ett
centralt läge. Bostadshuset inrymmer 5 rum och kök fördelat på 109 kvm. Fiber finns
installerat. Jordvärme. Stor uppväxt trädgård om ca 4982 kvm. Gediget uthus, med
gästrum. Förrådsbyggnad.

Skålviksvägen 16 A - Hagfors
Utgångspris: 595 000:-

Centralt beläget och lättskött grändhus med 5 rum och kök om ca 116 kvm med lättskött trädgårds-tomt. Köket är nyrenoverat och med utgång till baksidans uteplats.
Två uteplatser, garage och förråd.
Gångavstånd till naturområden, affärer, skola, dagis mm.

Skålviksvägen 43 - Hagfors
Utgångspris: 595 000:Modern helrenoverad villa, lämplig för den lilla familjen, belägen på lättskött villatomt om 1080 kvm. Bostaden inrymmer i markplan 3 rum och kök, WC samt hall.
Fullt inredd källardel med bl a gästrum, kontor, tvättstuga och badrum.
Nyinstallerad luft-vattenpump. Stor härlig Inglasad veranda med utgång till rymligt
öppet soldeck i bästa västerläge. Garage.

Klövervägen - Hagfors
Utgångspris: 550 000:Lättskött fasadstensvilla i ett plan med
källare, belägen i villaområdet Stjärnsnäs med gångavstånd till närbutik och
strövområden. Bostaden inrymmer i
markplan 4 rok, entréhall och badrum
fördelade över ca 100 kvm. Hel källarvåning med bl a hobbyrum, förråd, garage
och matkällare. Braskamin. Fiber finns
installerat. Bergvärme.

Bäcketorpsvägen - Hagfors
Utgångspris: 895 000:Nu finns chansen att förvärva en synnerligen välskött familjevilla med fantastisk
trädgård, belägen i det centrala bostadsområdet Björnängen. Huset är en enplansvilla med hel källare och har 3-4 rum och
kök om ca 91 kvm. Mycket fina utrymmen
i källarplanet. Tomten är en uppvuxen och
välplanerad villatomt. Luft/vatten-pump
från 2019. På tomten finns ett dubbelgarage med vattenburen värme.

Rissäter - Råda
Utgångspris: 750 000:Nu finns möjligheten att förvärva denna
fastighet med intilliggande Uddeholms
golfbana samt Rådasjön. Villan om 84 kvm
inrymmer tre 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.

Jasminvägen - Mjönäs

Utgångspris: 575 000:1-plansvilla med jordvärme, lantligt belägen i Mjönäs. 4 rum och kök fördelade
över 120 kvm. Öppen spis med brasinsats.
Hel källarvåning med bl a gillestuga, hobbyrum, tvättstuga, dusch och bastu. Vidbyggt garage. Uthus med garage. Jordkällare.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
H50/D50 Torsdag 1 juli
1) Christer Söderström 68. 2) Alice Ekelund 71. 3) Thryggve Engström 72. 4)
Per-Åke Kaldal 74. 5) Bengt Andersson
76. 6) Jean-Louis Barrera 77. 7) Gunnar
Hjerdt B 77. 8) Lars Robertsson 77. 9)
Sibylla Robertsson 77. 10) Sten-Inge
Olsson 78. 11) Jan Ekelund 78. 12) PerAxel Ericsson 78. 13) Lars Sjögren 78.
14) Alf Lundberg 78.
29 deltagare

SPEEDWAY

Tallhult
Allsvenskan
Torsdag 15 juli kl 19.00

VALSARNA
INDIANERNA

Speedway

Onsdag 28 juli kl 19.00

VALSARNA
GRIPARNA

Smålänningarna-Valsarna 42-47
Victor Palovaara 12+1, Jonathan Ejnermark 5+1, Lasse Fredriksen 5, Alexander
Woentin 13+1, Jesse Mustonen 9, Emil
Millberg 1+1, Lucas Woentin 2+1.
2 bortavinster inför hemmapremiären.

VALSARNA
SMÅLÄNNINGARNA

Inträde: från 18 år 120:Pensionär 100:Ungdom 14-17 år 60:0-13 år fri entré
Swish finns 12 3033 6933

# Klipp ur och spara

Onsdag 11 aug kl 19.00

Ishockey

TRISS I ESS!

Välkomna!

Golf

Uddeholms GK

H50/D50 torsdag 24 juni
1) Lars-Göran Svensson 71. 2) Alf Lundberg 73. 3) Thryggve Engström 74. 4)
Gunnar Hjerdt Bengtsson 74. 5) Mats
Larsson 74. 6) Bengt Andersson 76.
7) Sven Landtmansson 76. 8) Tommy
Gustafsson 76. 9) Jan Ekelund 77. 10)
Roger Lundberg 77. 11) Bo Cederholm
77. 12) Lars Darle 77.
28 deltagare

Vi är oerhört glada att meddela att
Felix Passi, Karl-Oscar Andersson och
Patric Zetterlöf valt att skriva på för Viking
HC säsongen 2021/22.
Detta är 3 st grabbar från Eskilstuna
som gått på vårat Hockeygymnasie och
nu alltså väljer att stanna i Hagfors! Helt
fantastiskt!
Felix är en mycket klok hårt jobbande
center som är bra i båda ändar av banan.
På sina ca 60 juniormatcher har det blivit
stabila 48 p.
Oscar är målvakt och en oerhört ambitiös kille som alltid ger järnet. Visade

upp finfina siffror i J20 Elit förra säsongen
med dryga 90% i räddningsprocent.
Patric är vårat fysmonster! Oerhörd
arbetskapacitet och vet absolut vart
målet finns, fina 64 p på sina juniorår i
Viking HC.
Som sagt, så otroligt kul att killar
utifrån väljer att stanna i våran kommun!

Kanadensare till Viking HC

Kanadensiske
forwarden Devin Sanders är
klar för Viking
HC kommande
säsong.
19-årige Devin kommer senast från Pelham Panthers
där han även var lagkapten senaste
säsongen.
Han är mycket exalterad att komma
till Svergie och Viking. Han tror att hans
skridskoåkning och arbetskapacitet kommer passa jättebra på den större isen
och hoppas hjälpa laget vinna matcher.
Han vill också bidra med mycket
positivt på sidan av isen samt är nyfiken
på Sverige och Hagfors. Ser verkligen
fram mot detta äventyr och hoppas växa
som både hockeyspelare och människa.
Just nu tränar Devin stenhårt för att
vara förberedd inför säsongen.
Viking HC tog hjälp i våras av Legendaren #17 Duane Smith som hjälpt till att
scouta Devin.
Smitty hälsar att Devin var en nyckelspelare i Niagara och hans fart och skills
kommer bli en tillgång i Viking.
Han kommer bli en publikfavorit,
hälsar Smitty.
Devin är född -01 så han kommer
spela både A-lag och J20 Elit.

HUNTER GODMERE KLAR!

Viking HC har gjort klart med ytterligare en kanadick.

Hunter kommer
precis som Devin från Pelham
Panthers Ontario
och är jätteglad
att få representera
Viking kommande
säsong.
Hunter spelar
forward och hoppas med sitt skott och storlek bidra mycket i det offensiva spelet i Vikingtröjan.
Just nu tränar han intensivt för att vara
i finfin form när han anländer Hagfors.
Även denna kille har #17 Duane Smith
var med och hjälp till med och säger: ”En
riktig lagspelare och precis som Devin en
bra kille både på och vid sidan av isen.
Hunter var nyckelspelare i Pelham och
jag tror Hagforspubliken kommer gilla
honom” kommenterar Smitty.
Hunter är också född -01 så han
kommer spela både I A-laget och i J20
Elitlaget.

Nya killar till Hockeygymnasiet

Hagfors bjöd på strålande solsken när
kommande säsongs nyintagna elever på
Hockeygymnasiet hade återträff inför
kommande säsong.
Massor av information om allt från
boende till träningsupplägg under sommaren fick dom till sig.
Ett antal fystester, titta på lägenheter
och information från rektorn hans också
med. Det blir fler och fler sökande varje
år, så till hösten börjar 17 stycken nya
elever på Älvstrandsgymnasiet.
Ett par killar är från Hagfors och Munkfors. Sen har vi killar från Forshaga IF,
Kristinehamns HT, Linköpings HC, Vita
Hästen (Norrköping), Linden Hockey
(Eskilstuna) mm.
Varmt välkomna till Hagfors och Viking
HC grabbar!!

Behöver du PRESENTATIONSMATERIAL
såsom trottoarpratarställ, roll up, beachflagga, led-ljustavlor, plåtskyltar m.m., m.m.?
Wind sign 50x70

1890:Roll up standard 1295:cm

OBS! Moms tillkommer.

Vi har även Beachflaggor
samt Skyltar i olika
material. Ring för info

Vänd Dig till oss!
Easy sign
50x70 cm

1740:-

Delux sign
50x70 cm

2290:-

Alla ställ finns även i storlek
70x100 cm. Ring för pris!

TEXTÅBILD

Görsjövägen 2C, Hagfors • Tel. 0563-618 99
info@veckobladet.se • www.veckobladet.se

FAMILJESIDAN
FAMILJ
FAMILJ
Guldbröllop

Har ni döpt ert barn,
gift er eller firar ni
t ex Guldbröllop?
Dela med er av
händelsen i Veckobladet!
Skicka en bild och några raders
text till info@veckobladet.se
eller Veckobladet, Görsjöv. 2C,
683 33 Hagfors
Pris 300:-. Betalas kontant eller
via Swish 1230489690
Plusgiro 45 70 18-0

ViDop
gratulerar
Vigsel

Skicka en bild och
några raders text till
info@veckobladet.se eller
Veckobladet, Görsjöv. 2C,
683 33 Hagfors
Pris 300:-.
Betalas kontant eller
via Swish 1230489690
Plusgiro 45 70 18-0
Meddela hur
ni betalat.
Förskottsbetalning.

Guldbröllop
OLIVER
Har niBERG
döpt ert

Den 21 juli fyller vår
barn,
giftOliver
er eller
coola
kille
10firar
år. Vini
hoppas
t ex på
en strålande fin dag
Guldbröllop?
med
många paket och
tårta. Grattis i massor
från
mamma,
Dela
medpappa,
er
lillasyster Moa. Alla
av
händelsen
kusiner, mostrar, mormor och morfar
i Veckobladet!
grattar
också! Hipp hurra för Oliver!
Grattis också till pappa Niclas som fyller år samma dag!

ELLIE KYMÄLÄINEN
Grattis till vår älskade Ellie Kymäläinen
som fyller 2 år den 21
juli. Hipp hipp hurra
på din dag önskar
Alma, mamma och
pappa Y

Mina älskade föräldrar Gösta och
Lise-Lotte Johansson i Munkfors,
firar guldbröllop i år!
De vigdes i Sundbybergs Stadshus
den 10 juli 1971.
Kramar till er!
Linda

TEMA
HÖSTSTART

• Dax för plugget
• Kursen / Studiecirkeln
• Idrott • Föreningsliv
tt
20% raba
på annons
rik
under rub

Har du / ni något
att erbjuda?
Visa er i Veckobladet!

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

BOKA ANNONS
senast torsdag 12/8
kl 16.00

Dela med er av händelsen
i Veckobladet!

Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se

Dop Vigsel Guldbröllop

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

ng! FAMILJEANNONSER
o
p
u
K
Text och betalning oss tillhanda SENAST TORSDAG kl 16.00
INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!): Namn:

Kryssa valfri rubrik:

Tel:
Annonstext:

Tummen upp

60:-

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

Vi gratulerar

100:-

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

Födda med ram max 31 mm 200:Tack med ram max 31 mm

200:-

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

Införd vecka

Bifogar

kr

kontant

.............................................................................................................
PATRIK LINDGREN
via Swish 1230489690
Onsdag den 9 juni
.............................................................................................................
fyller ”chefen” på
Dop/Vigda
Veckobladet/Textåvia Plusgiro 457018-0
.............................................................................................................
”Guldbröllop” (Max 30 ord) 300:bild riktig GUBBE!
Vi önskar dej en
Klipp ur och skicka in kupongen till Veckobladet,
Görsjövägen
2C, 683 33 Hagfors.
trevlig åldersdag
och
hoppas
du tar
Det går även bra att maila text och foto på info@veckobladet.se.
Meddela
dådet
under vilken rubrik och hur betalningen sker.
lugnt så inte skador
uppstår. Grattis från
personalen.

Födda med foto och ram

300:-



Dop Vigsel
Guldbröllop

I Veckobladet v 33

Cykelturné för klimatet
med Duo Falk/Tilly

Foto: Emil Wallgren

Saxofonisten Ulf Tilly och gitarristen Mårten Falk
uppmärksammar klimatkrisen med en cykelturné
genom Södermanland, Västmanland, Dalarna,
Värmland och Närke. Hör dem uppträda i Hagfors
med vacker och ömsint musik av Astor Piazzolla,
Gabriel Fauré, Erik Satie och Maurice Ravel.

Måndag 12 juli kl.17.30
Scenen i Blinkenbergsparken
Konserten är gratis. Ta med eget sittunderlag. Vid dåligt
väder flyttas konserten till Stora aulan, Älvstranden
Bildningscentrum. Se Hagfors kultur och biblioteks
Facebooksida för uppdaterad information.
biblioteket@edu.hagfors.se, 0563-187 70, @hagforskulturochbibliotek

Köp dina ramar
hos oss!

www.torfolk.se
tel. 0563-72368
GÅRDSBUTIK:

I stället för SOMMARFEST:

Öppet
Tisdag-Fredag 13-18
Lördag 12-15
Egna KRAV-grönsaker,
sylt och saft

Stort sortiment annat eko

14-16 JULI
Boka en guidad rundtur
Boka lunch
Fika hos Emilia
Gå tipspromenad
Andra överraskningar

Håll utkik på facebook, Torfolk Gård eller Torfolk&Vänner,
för mer info om sommarveckan och annat som händer.

KONTOR OCH BUTIK
SEMESTERSTÄNGT
VECKA 28, 29, 30, 31
TREVLIG SOMMAR
tillönskas alla kunder

TEXTÅBILD

Görsjöv. 2 C Hagfors • Tel 0563-616 66

Tel. 0563-146 59

Besök oss på Järnvägsgatan 6
(G:a Godsmagasinet)

Mjönäs Djurklinik
JOURÖPPET • Tel 0563-72 333 • www.mjonasdjurklinik.se
SOMMARENS
KONSTUTSTÄLLNING
26 konstnärer tolkar årets tema

Benny Dagen

Stinsens glasscafé
& presenter G:a järnvägsGilla oss

stationen Hagfors

PETTER
Alexis Askergren

Kulglass, glassmenyer, fika,
presenter och seconhand.
Här kan ni även köpa
Valsarnas supporterprylar,
bingolotter och biljetter.

Artist, föreläsare, konstnär

Öppettider under sommaren

Speciellt inbjuden gästutställare:

Lördag
17 juli
2021
kl 15.00

Tisdag-Fredag 13.00-17.30
Lördag-Söndag 13-17

Motjärnshyttans
Järnvägsmagasin

Övriga tider när flaggorna är ute

Förbokning, begränsat antal platser,
Tel. 070-537 2857

Varmt välkomna att besöka oss

Inträde 150:- inkl kaffe
Väg 246 mellan Filipstad - Hagfors

Motjärnshyttans kulturförening hälsar Välkommen!

SOMMARCAFÉ
i trädgården på

Öppettider: 12/6-15/8
torsdag-söndag kl.11.00-17.00
Entré vuxen: 80:-, pensionär 60:-,
Fri entré för barn och ungdom till
och med 15 år, i sällskap av minst en
betalande vuxen.
Laxholmen är en av Värmlands till
ytan största utställningshallar där
trygghet och säkerhet är viktigast i
verksamheten. Vi följer
Folkhälsomyndighetens och andra
myndigheters rekommendationer
avseende Covid-19 och agerar i
enlighet med myndigheternas och
regionens riktlinjer.

0563-54 10 81, visitmunkfors.se

Sjögränds Herrgård

SOMMARÖPPET100x60

Tisdag-Fredag 9-16
Lördag 9-15

15 år

Kaffe, kaka, dricka, glass m.m.
Torsdag-Söndag 12-16
Välkomna!

Alt: Pannbiff

AFFISCHER i alla storlekar
8/7 kl 10.30-15.00
FOLDRARTORSDAG
A4
A5
RÅRAKOR m fläsk 90:-

Bröd
Ostar från Lakenegård och
Lillängens gårdsmejeri
Gustavalax
Dryck från Enbackens
musteri
Fikamöjlighet både ute och inne
Välkomna!
070-635 80 75
www.vedugnsbageriet.se

Under sommaren v 28-31
Välkommen
in och se
serverar vi KOLBULLAR.
Alternativ
finns, seerbjuda!
Hagforsappen.
vad
vi kan
Öppettider 10.00-16.30

TEXTÅBILD
–– HÄMTLÅDOR 80:- ––

Beställ gärna matlådor från kl 9.00
Begränsat 2C,
antal HAGFORS
sittplatser
Görsjövägen
Betalning
görs kontant
0563-616
66 el. Swish

tryck@veckobladet.se
CAFÉ O LOPPIS ÖPPET

By Skymnäs
Folkets Hus

kommer ha LOPPIS
16-17-18, 23-24-25 juli
kl 12.00-18.00
Boka bord från torsdag 8
juli på 070-6856630.
Arbetsinsatser krävs.
By Skymnäs Folketshusförening
Tel. 070-685 66 30

Om man är ute på djupt vatten
är det klokt
att hålla munnen stängd.
Okänd

VARDAGAR 10.00-16.30
www.veckobladet.se

Tel. 0563-257 55 Välkomna!

PROGRAMBLAD
BÖCKER med fyrkantsrygg
Välkommen in och se
vad vi kan erbjuda!

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

www.veckobladet.se

Peter Ekeström/ Dogworks
kommer till Hagfors!
Känd från tv-programmet Jaktliv.
Fredag 30/7 kl 18.00-21.30
Föreläsning om hundens språk
och inkallning
Pris: 300 kr inkl fika
PLATS:
Bergsängs skola, Hagfors
Under lördagen och söndagen
finns chans till att träna
med egen hund eller delta
som åhörare
Sista anmälningdag 25 juli
För information och prisuppgifter för helgen samt
anmälan maila eller ring
LLH, lyckliga
lydiga hundar
47x115
lydigahundar@telia.com
070-516 58 98 efter 16:00
Samarbete med
Klarälvdalens
Häst &
Fritidscenter

VISITKORT
SKYLTAR

Vill du ha bra
utskrifter?

Vi har pappret!
Kopierings
papper 80 g
Utmärkt till kopiatorer, dataskrivare och faxar (för ark)
A4
hålat/ohålat in
A3och
ohålat
Välkommen
se

vad vi kan erbjuda!
Kopieringspapper
500 ark

50:TEXTÅBILD
(minsta förpackning 500 st) Pris:

inkl. moms

Görsjövägen
2C, HAGFORS
Vid köp av kartong
0563-616
med 2.500 ark 66

235:-

tryck@veckobladet.se
Pris:

Pris: 47:- per förp. inkl. moms
www.veckobladet.se

TEXTÅBILD

Välkommen till Görsjövägen 2C

Tel. 0563-618 99

ANNONSSTOPP
TORSDAG KL 16.00

Görsjövägen 2C, HAGFORS

F
K

Väl
va

TE

Görs

t

ww

Bästasannonn!
platse
Lediga veckor
på framsidan
finns.
Första lediga
är vecka 35
Boka på
info@veckobladet.se
Telefon 0563-616 66

7

RESTAURANG INDIANEN
BUFFÉ &
A LA CARTE
öppet 11-15
alla dagar

EKSHÄRAD 0563-406 22
yta serveras med ris
Tors 8/7 Husets köttgr
och potatis
atisgraKotletter serveras med pot
Fre 9/7
ås
dds
grä
täng och
veras med currysås
Lör 10/7 Kycklingfilé ser
och ris
serveras med kokt
7
Sön 11/ Helstekt laxsida onsås
citr
l
kal
och
atis
pot
veras med mos och
Mån 12/7 Strömming ser
skirat smör
veras med
Stekt rimmat sidfläsk ser
7
Tis 13/
bruna bönor
el.
sås
lök
,
unk
gm
rag
alt.
bacongratäng serveras
Ons 14/7 Kyckling och
med ris
Tacobuffé
7
15/
s
Tor
atisgratäng
Fläskfilé serveras med pot
7
16/
Fre
och kantarellsås
yta serveras med potaLör 17/7 Husets köttgr
tis och ris

Fullst. rättigheter

LUNCHBUFFÉ:
Mån-fre 90:-

Pensionär 80:- Hämtlåda 69:-

Lör-Sön 100:-

Pensionär 90:- Hämtlåda 69:-

Vi serverar
frukostbuffé 65:vard. 8.00-10.00

veras med potatis
Sön 18/7 Porterstek ser
veras med kokt potaMån 19/7 Laxgratäng ser
tis
veras med
Stekt rimmat sidfläsk ser
7
20/
Tis
bruna
alt. raggmunk, löksås el.
bönor
Ons 21/7 Lasagne
serveras med ris eller
Tors 22/7 Kycklinggryta
potatis
Fre 23/7 Kallskuret
rad serveras med
Lör 24/7 Helstekt kotlett
pepparsås
och
atis
stekt pot
as med mos och
ver
ser
Sön 25/7 Rödspätta
remouladsås

Alternativa
rätter finns
varje dag
Med res. för
ev. ändringar

UTHYRES

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

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

Lövstaholm Löven 175

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

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

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

FÖRENINGSNYTT
STORA ULLENS FISKEVÅRDSFÖRENING
Årsmöte. OBS! Rätt datum! Söndag 18/7
kl 18.00, Hotell Monica.
********************************************
DHR HAGFORS-MUNKFORSFILIPSTAD
håller årsmöte i Brostugan tisdag 31/8
kl 13.00. Vi bjuder på förtäring. Anm.
senast 25/8.
********************************************
V. SKYMNÄSBYGDENS VVOF
Årsmöte stadgeenliga ärenden, lördag
de 31 juli kl 15.00, Ena bygdegård. Välkomna! Styrelsen.
********************************************
RÅDA PRO
Utflykt till Lovisebergs herrgård söndag
den 25 juli. Vi samlas vid kyrkan kl
13.15 så samåker vi dit. Ingen anmälan
behövs, det är bara att komma. Inställt
vid dåligt väder. Välkomna till en trevlig
eftermiddag önskar styrelsen.
********************************************
BENNYDAGEN
Motjärnshyttans Järnvägsmagasin
lördag 17 juli 2021 kl 15.00. Inträde 150:- inkl kaffe. Förbokning: 0705372857. OBS! Begränsat antal platser.
Motjärnshyttans kulturförening hälsar
välkommen.
********************************************

ÅRSMÖTE LIDSJÖN-GRÄSSJÖNS
FVO-FÖRENING
Årsmötet hålls tisdag 3 augusti kl 17.00
vid Sunnemo JVO:s slaktbod. Välkomna!
Styrelsen.
********************************************
BONDKOMIKFEST 16-17 JULI
Vill du hjälpa till? Div. sysslor.
Tel. 070-583 43 58
********************************************
SÖDRA SKOGA VVO
Ordinarie årsmöte tisdag 27 juli kl 19.00
Kroktjärnsbaracken. Coronaanpassat. Ta
med eget fika o sittutrustning. Välkomna!
Styrelsen.
********************************************
MELLANTJÄRN VVO
Jaktstämma o Jaktmöte, Edebäcks Hembygdsgård den 5/8 kl 19.00. Välkomna!
Styrelsen.
********************************************
NORRA SKOGA VVO
Ordinarie Jaktstämma söndag 8 aug kl
14.00 i slaktboden. Välkomna! Styrelsen.

SÄLJES
2 ST KYMCO
i befintligt skick. 4.000:- bägge.
Tel. 0563-923 29
********************************************
BYGGSTÄLLNING SÄLJES
Elförzinkad stål, 12 element (2,00x2,50
m), 60 qm, alla tillbehör ingår. Pris 6.000
SEK, avhämtning i Lakene.
Tel. 0049-176-55226823 Bernd
********************************************

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

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
LOKALER OCH PARK UTHYRES!
För fester, sammanträden, konferenser,
kurser, försäljning, teater etc. Sunnemo
Folkets Hus och Park
Tel. 070-230 76 62 Eva-Lena
********************************************
ÖNSKAS HYRA: LITEN BOSTAD
Ensamstående 81-årig man, skötsam,
rök- och spritfri, bilburen, önskar hyra
liten bostad att åka till ibland eller som
heltidsboende. Tätort eller på landet.
Svar till
Tel. 070-260 93 39

ÖVRIGT
FIRANDE UNDANBEDES
All uppvaktning på min 70-årsdag undanbedes vänligen men bestämt.
Jörgen Söderholm, Hagfors
********************************************

Spara nu vårt
sommarnummer
på köksbordet
för det varar
ända till
12 augusti då
vi utkommer
nästa gång!
Semesterstängt
vecka
28-31

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Rullstensvägen 7, Kallkälldalen Hagfors

Hagforsvägen 20, Hagfors

Lindvägen 1, Hagfors

Utgångspris 625 000 kr Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 93/71 kvm Tomt 918 kvm Byggt 1945
Energiklass C
Visas Kontakta mäklaren för visning
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

Utgångspris 1 195 000 kr Rum 6 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 115/35 kvm Tomt 665 kvm Byggt 1965
Energiklass D
Visas Kontakta mäklaren för visning
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

Utgångspris 365 000 k Rum 4 rum, varav 2 sovrum
Boarea 114/22 kvm Tomt 1 992 kvm Byggt 1920
Energiklass C
Visas Kontakta mäklaren för visning
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025

Haftersbol Torp

Badhusvägen 3, Uddeholm

Melltorpsvägen 42, Uddeholm

Utgångspris 1 250 000 kr Rum 5 rum, varav 3 sovrum
Boarea 80 kvm Tomt 8 766 kvm Byggt 1928 - tillbyggt 1985
Visas Ons 14/7 15.30(digital visning) 16.00 – 16.45(ordinarie visning)
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025

Utgångspris 1 375 000 kr Rum 6 rum, varav 3 sovrum
Boarea 195/110 kvm Tomt 1 959kvm Byggt 1936
Energiklass B
Visas Kontakta mäklaren för visning
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

Utgångspris 750 000 kr Rum 5 rum, varav 2-3 sovrum Boarea 130/14 kvm Tomt 1 212 kvm Byggt 1958
Energiklass D
Visas Kontakta mäklaren för visning
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

Trevlig sommar!
önskar vi
på Fastighetsbyrån
Utgångspris
1 450 000 kr350
Rum 000
5 rum, kr
varav
2 sov-3 rum,
Utgångspris
000 kr Rum
5 rum, 103/71
varav 3 sovrum
Utgångspris
Rum
varav 2675
sovrum
Boarea
kvm Tomt 1 248 kvm Byggt 1944
Ekshärad
Ås Åsgården

| Byn HedeboSörby
2 Målarstugan

rum Boarea 92 kvm Tomt 898 kvm Byggt 1991
Boarea 94/109 kvm Tomt 1 350 kvm Byggt 1958
Energiklass
G Visas Ons 3/3 15.00-15.20(digital
visning)
Ons
3/3
15.30-16.30
Energiklass
F
Visas Tors 15/7 16.00(digital
visning)
16.30
– 17.15(orVisas Kontakta mäklaren för visning
dinarie visning)
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025 Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025

Rebecca, Julie
och Hans

