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ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

Forts. inne i tidningen

Tema:
Höststart

2021

STAMMISERBJUDANDE

Gäller vid ett köptillfälle i butik 
och online18/8-29/8 2021 

Gäller ej tobak, spel, 
lotter eller receptfritt. 
Kan ej kombineras  med 
andra % - eller kronrabatter. Filipstad

Öppet alla dagar 8–22

##

STORKÖPSRABATT
Gäller vid köp av andra varor för minst 500 kr.

Rabattkod online: augusti5

5%
Filipstad

Öppet alla dagar 8–22

ÖPPET 
ALLA DAGAR 8-22

En riktig mataffär
med kärlek i fokus

Succén för vårSuccén för vår 

MONSTERPANTMASKINMONSTERPANTMASKIN
fortsätterfortsätter

VÄLKOMMEN VÄLKOMMEN 
TILL OSSTILL OSS

önskar Christian medönskar Christian med
världens bästa personalvärldens bästa personal

Alltid lågprisAlltid lågpris

Årets var 2011. Vännerna Daniel Ullman och Jimmy 
Bast hade pratat om att starta företag tillsammans 
en tid. De ville prova på något nytt i arbetslivet och 
så satte de planen i verket. Tillsammans bildade de 
aktiebolag och öppnade egen bilverkstad, båda två 
med många års branscherfarenhet i bagaget.

10-årsjubileum, Årets företagare… 
Nu också i nya större lokaler!

Ett händelserikt år för bilverkstaden 
Bil & Maskin i Munkfors med andra 
ord. De firar 10 år som företag, de 
blev utsedda till Årets företagare i 
kommunen och investerade i större 
lokaler och nya maskiner.



Scanna för att 
komma direkt till 
Facebook!

Per Mathisen, präst 
Jonas Wärja, kantor

Max 50 besökare i kyrkan.

Livesänds på Facebook-sidan
Forshaga-Munkfors församling

Sön 22/8 kl. 11.00

GUDSTJÄNST 
I MUNKFORS KYRKA

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/FORSHAGA-MUNKFORS
WWW.FACEBOOK.SE/FORSHAGAMUNKFORSFORSAMLING

MÅNADENS KONSERT 
SÖNDAG 22 AUGUSTI KL. 18.00 

KONSERTEN 

SÄNDS LIVE PÅ 

FACEBOOK!

SVÄNGIGA TONER MED SWEET COMBO
Eva Ludvigsson Steneros, sång, Maj-Britt Ahlqvist, sång, 
Lasse Skogman, dragspel, Björn Steneros, gitarr, och 
Bosse Tunong, bas.
Munkfors kyrka, max 50 besökare
Konserten sänds live på Facebook-sidan: Forshaga-Munkfors församling. 
Ingen inloggning krävs. Se den live eller i efterhand.

Servering & lotteri 
Entré 100 kr 

Inkl. fika  

Trivselafton  

RAMHEA i Mallbacken 
Söndagen 22 augusti  

kl. 14:00 

med 
Börjes Kvartett 

i samarbete PRO-Lysvik & ABF 

ANNONSSTOPP: 
TORSDAGAR 16.00
för alla annonser 

Veckobladet 
utkommer onsdagar och ges ut 
i ca 13.600 ex i Munkfors kommun 
och Hagfors kommun med 
Ekshärad, Stöllet, Ambjörby, Likenäs och Lesjöfors.

Tel. 0563-616 66 • Fax 0563-109 79
VECKOBLADET, Görsjöv. 2C, 683 33 Hagfors 
E-mail: info@veckobladet.se    www.veckobladet.se   

OBS! Vid godkänt korrektur tar kunden 
ansvar för eventuella fel.
OBS! Vi förbehåller oss rätten att korta ner 
insänt redaktionellt material. 
Vi löser ej ut underfrankerade brev.

Annonsredaktör: Patrik Lindgren
Ansvarig utgivare: Patrik Lindgren
Ägare: Textåbild i Hagfors AB
Tryck: Pressgrannar AB, Linköping
Miljömärkt trycksak Svanen 3041 0174
Distribution: Textåbild/Veckobladet
Vid utebliven tidning ring 0563-616 66
Plusgiro 45 70 18-0   Swish 1230489690

Föreningen HjärtLung
Hagfors-Munkfors

Hagfors-Munkfors

har bytt namn till

Hagfors-Munkfors

Vi har nu öppet
Måndagar 13.30-15.30 

(fr.o.m. nu)
Lördagar 11.00-13.00 

(fr.o.m. 28 aug)
VÄLKOMMEN in till oss

på Skolgatan 3!
Vi bjuder på fika.

Till Dig som redan är medlem 
vill vi att Du meddelar oss Ditt 
mobilnummer och Din e-post-
adress för medlemsregistret 

skall göras om. Ring Anna-Lisa 
på 073-053 12 04

  

Jesus sa: ”Ingen profet blir erkänd i sin hemstad”.
Luk. 4:23

Gräs Missionshus
Mån 23/8 kl 19.30 Stugmöte.

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Söndag 22/8 kl 11.00 Gudstjänst A Rådström.

Välkommen 
till oss på 

Veckobladet 
och 

Textåbild

Våra 
öppettider är
Måndag 8-12
Tisdag 8-14
Onsdag 8-14
Torsdag 8-16
Fredag 8-14

All uppvaktning
undanbedes

vänligt men bestämt.
Gäller alla!

Gunnar Falk, Ekshärad

Norra Råda 
hembygdsförening

bjuder in alla som 
medverkat under årets 

Klar-Hälja till ett samkväm 
på Kärnåsen

 Lördag 4 sept kl 17.00
Nästa år ska vi genomföra 

den 50:e Klar-Hälja!
Mat och underhållning 
Anmälan senast 1/9 till  

Bo 070-369 79 47, Ulf 070-
665 56 47, Jan 723 52

Kom ihåg att hålla avstånd, vi 
ska vara rädda om varandra!

Välkomna! Styrelsen

Lediga veckor på framsidan finns.
Först till kvarn...

Bästa annonsplatsen!

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



Behöver du HJÄLP MED TRYCKET??
Affischer, fakturor, kuvert, broschyrer, medlemskort, 
program, inbjudningskort, visitkort, blanketter m.m.

Vi kan jobbet
från idé till färdig produkt

Ring för offert!
0563-616 66

eller maila till
info@veckobladet.se

TEXTÅBILD
Du hittar oss på Görsjövägen 2C i Hagfors 

info@veckobladet.se  •  www.veckobladet.se 

Öppet: Måndagar 8-12 (kl 12-16 endast telefon eller mail)
Tisdagar 8-16 • Onsdagar 8-16 (lunchstängt 12-13)

Torsdagar 8-16 • Fredagar 8-15

”Mörkret och ljuset”/”The Darkness and the 
light”, årets konstutställning på Laxholmen 
Kulturhus i Munkfors avslutades 15 augusti. 
När säsongen summeras från öppningen 12 
juni fram till avslut, kan man konstatera att 
succén är given.

Kanske var det pandemin, avsaknaden av kulturella 
upplevelser under lång tid med begränsningar, kanske 
intresset för temat, deltagande utställare, för lokalen och 
bruksområdet i sig som gjort att besökarna strömmat till 
på ett sätt som aldrig 
förr. Det var svårt att 
veta vid planeringen 
och innan öppning, 
hur 2021 års utställ-
ning skulle bli be-
söksmässigt och hur 
restriktionerna skulle 
se ut.

De har ju också änd-
rats och lättats upp 
under utställningspe-
rioden men vi valde 
ändå att hålla samma 
restriktioner från öpp-
ningen i juni fram tills 
vi stängde.

Det kändes viktiga-
re för oss med säker-
heten gentemot be-
sökarna, även om vi 
fick ta in fler personer 
samtidigt i de stora lokalerna och det har varit uppskat-
tat, säger Birgitta Svensson som ansvarar för Laxhol-
men Kulturhus i kommunen.

Årets speciellt inbjudna gästutställare, känd som artist, 
föreläsare, tillika konstnär Petter Alexis Askergren har 

Succé för sommarutställningen 
på Laxholmen Kulturhus!

givetvis dragit uppmärksamhet till Laxholmen. Eftersom 
det var hans allra första medverkan i en konstutställ-
ning, med en egen avdelning för sin konst har många 
besökare, ofta långväga sådana varit nyfikna på just 
hans måleri.

Petter var på plats hela vernissagedagen, ödmjukt ner-
vös inför hur hans konst skulle mottas. Vi kan säga att 
han inte behövt vara det alls med tanke på hur många 
av hans tavlor som blivit sålda under utställningen. 

Det är också rekordförsäljning av övriga medverkande 
utställares konst i år, så det är riktigt roligt, säger Birgitta.

Totalt med Petter har det varit 27 medverkande konst-
närer som tolkat årets 
tema mörkret och lju-
set på många olika 
sätt. Genom tavlor, 
skulpturer, glas- och 
smideskonst med 
mera. Som alltid på 
Laxholmen när sam-
ordnare Hans West-
lund bjuder in utstäl-
lare, det ska finnas 
något för alla så den 
mix av konst som 
samlas kring ett tema 
har blivit ett vinnande 
koncept under åren.

Redan nu planeras 
2022 års utställnings-
tema och även då 
med en speciell kän-
dis som gästutstäl-

lare. Det blir också någon som inte i första hand är känd 
för sitt måleri men överraskat med att kommit in in på 
den banan också men det avslöjar vi under hösten, av-
slutar Birgitta hemlighetsfullt.

Utställningsvärd Bo Strömstedt, gästutställare Petter Alexis Askergren, ansvarig Lax-
holmen Kulturhus, Munkfors kommun Birgitta Svensson samt utställningssamordnare 
Hans Westlund.



Vi gratulerarVi gratulerar

LION BJÖRK
Vi vill gratulera vår 
goa kille Lion Björk 
som fyllde 3 år den 
16/8. Hipp hipp hurra 
på din födelsedag, vi 
älskar dig! Puss och 
kram från lillebror 
Lennie, mamma och 
pappa Y

EMILY HAZON
Vår prinsessa Emily 
Hazon fyllde 11 år 
den 16 augusti. Grat-
tiskramar i massor 
från mamma, pappa, 
mormor och morfar. 
Vi älskar dig!

PATRIK LINDGREN
Onsdag den 9 juni 
fyller ”chefen” på 
Veckobladet/Textå-
bild riktig GUBBE!
Vi önskar dej  en 
trevlig åldersdag och 
hoppas du tar det 
lugnt så inte skador 
uppstår. Grattis från 
personalen.
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Melodikrysset v.33 - 21 augusti

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

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

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

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

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

Melodikrysset v. 33 - 21 augusti

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

Dela med er av 
händelsen i Veckobladet!

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

eller Veckobladet, Görsjöv. 2C, 
683 33 Hagfors

Pris 300:-. Betalas kontant eller 
via Swish 1230489690

Plusgiro 45 70 18-0

Dop   Vigsel
Guldbröllop

Dop   Vigsel
Guldbröllop

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

Dela med er 
av händelsen 
i Veckobladet!

Skicka en bild och 
några raders text till 

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

683 33 Hagfors
Pris 300:-. 

Betalas kontant eller 
via Swish 1230489690

Plusgiro 45 70 18-0
Meddela hur 

ni betalat.
Förskotts-
betalning.

Dop   VigselDop   Vigsel
GuldbröllopGuldbröllop

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

Dela med er av händelsen 
i Veckobladet!

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

Dop   Vigsel   GuldbröllopDop   Vigsel   GuldbröllopDop   Vigsel   GuldbröllopDop   Vigsel   Guldbröllop

Forts. från fram 

10-årsjubileum...
Det första året arbetade de 

själva. De erkänner att det var 
en aningen tuff period i början 
att få ihop jobbet och tiden 
som egenföretagare med små-
barnstiden i familjerna.

De insåg rätt snart därefter 
att de behövde anställa. Från 
att ha anställt en person har 
man gått till att vara 6 per-
soner sysselsatta i nuläget. 
Kundkretsen har blivit större 
och större och de kommer från 
stora delar av Värmland.

När vi frågar Daniel varför 
det går så bra och vad deras 
styrka är, svarar han:

- Jag tror det är för kunderna 
känner tillit och att de får ett 
bra bemötande. För oss är det 
viktigt att vi själva och alla 
som jobbar hos oss är trevliga 
och serviceinriktade. Det är 
ändå ett serviceyrke vi håller 
på med. Sedan att vi gör ett 
bra jobb förstås, annars skulle 
ju kunderna inte komma till-
baka.

Det är också några av orsa-
kerna till att Daniel och Jim-
my utsågs till Årets företagare 
i kommunen av den lokala för-
eningen Företagarna i Munk-
fors. De uppfyllde kriterierna, 

på alla punkter.
- Såklart jätteroligt. Den ut-

märkelsen är vi stolta över, sä-
ger Daniel.

Ja, så har det då gått hela 
10 år sedan starten och de har 
växt ur sina forna lokaler. Ny-
ligen flyttade de in i en större 
fastighet som finns alldeles 
bredvid tidigare. De fick till-
fälle att köpa den och har re-
noverat, bytt fasad, investerat 
i nya lyftar, maskiner och har 
gott om utrymme som behöv-
des. Numera hyr de ut den 
andra lokalen de befann sig i 
förut.

Bil & Maskin ingår också i 
den välkända MECA-kedjan, 
vilket har sina fördelar givet-
vis. 

Vad säger de då om sina 10 
år som företagare? Blev det 
som de trodde?

- Även om det var, som tidi-
gare nämndes tufft i start har 
det gått bättre än vi någonsin 
vågat hoppas på under de här 
åren och vi har aldrig ångrat 
beslutet att starta eget, säger 
de båda.

Daniel och Jimmy, två driv-
na entreprenörer som i år firar 
10 år med sitt företag Bil och 
Maskin AB. Vi önskar dem 
förstås stort lycka till i de nya 
lokalerna.

Mikael Davidssons 
Minnesfond

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

Fam. Davidsson       HIBS        
Handelsbanken

Veckans 
Jobbmeny

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny 

gå in på 
arbetsformedlingen.se

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

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

Kvinnojouren 
Duvkullan

Välkomna till oss!
073-807 16 07, 073-807 22 69

AA-MÖTEN 
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00

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



TEMA HÖSTSTARTTEMA HÖSTSTART

Vi finns både i Hagfors och Munkfors
Facebook: miljöhälsan, pulsen Instagram: pulsen_gym

Nu är det slut på alla ursäkter 
och dags att komma igång!

0563-482 60

Pulsen gym erbjuder 
modern träningsutrustning 

och fräscha lokaler för både unga och äldre!
Coaching - Andning - Yoga

Välkommen att boka
Maria 070-330 76 01 
Tallbacksvägen 16, 
Torget, Munkfors

Soma Move • Yinyoga
Mediyoga • Reiki Healing 

Yogahösten startar vecka 34 

Friskvården 
i Hagfors söker
MOTIONSLEDARE 

till motionsgrupper.
Vid intresse kontakta hälso-

konsulent Johanna Granroth
010-476 47 68 eller 

johanna.granroth@ihvarmland.se

Munkfors

har nu upphört efter 50 år

Vi vill tacka våra 
medlemmar, funktionärer, 
sponsorer och alla de som 

deltagit i våra aktiviteter 
under 50 år.

Smétrampen
kommer att gå den 4 sept. 
OK Grane har nu tagit över 

från och med i år.
Styrelsen

Blåbärsgröt
Blåbär som kokas med i gröten sätter extra smak 
på den klassiska havregrynsgröten. Servera 
gärna med mjölk!
Ingredienser
portioner 1
1 dl havregryn
1 dl blåbär
2,5 dl vatten
0,5 krm salt
1 banan
Gör så här
Koka upp havregryn, blåbär, vatten och salt och 
låt småkoka några minuter.
Toppa gröten med skivad banan och servera 
gärna med mjölk.

www.koket.se



TEMA HÖSTSTARTTEMA HÖSTSTART

Introduktionsutbildning  
B-körkort
Se datum och fler kurser här: 
www.sv.se/eksharad

Studieförbundet Vuxenskolan 
Klarälvsvägen 8 • Ekshärad 
varmland@sv.se • 0563 - 408 50

Kurser • Lokaler • Galleri

Boka en utställningshelg!
Se pågående  
utställningar på: 
www.sv.se/gallerisv

  Hagfors Brukshundsklubb
                   Under vecka 37 arrangeras
      HUNDENS VECKA i Sverige

På Hagfors Brukshundklubb arrangerar vi följande aktiviteter:
Vi kör prova-på aktiviteter och följande aktiviteter är 

mellan 18-20:
Tisdag 14/9 Rallylydnad • Onsdag 15/9 Agility

Torsdag 16/9 Nosework
            För att prova på med egen hund bör ni komma 

senast 19.30 för att hinna testa.
Varmt välkomna både medlemmar

och ickemedlemmar

Tips för att minska risken för vårtor 
hos barn:
Undvik att ditt barn lånar handdukar och skor (särskilt san-
daler eller skor man går barfota i) från skolkamrater.
Införskaffa ett par badtofflor till barn att ha i omklädnings-
rummet och i duschen på gymnastiken eller badhuset.
Har ditt barn fått fotvårtor som ömmar finns avlastande 
plåster och filtringar som hjälper.
Ett vårtmedel kan även skynda på läkningen. Det finns olika 
sorter att välja på, dels sådana som man penslar på vårtan 
regelbundet i några månader tills den försvinner, dels medel 
som fryser bort vårtan med en enda behandling.
 
Tips för att undvika löss - och så här 
gör du ifall ditt barn fått löss:
Rengör kammar, borstar och kepsar/mössor.
Dela inte kepsar/mössor, halsdukar, hårborstar och kammar.
Fläta gärna håret på barn med långt hår.
Undersök hela familjen om en familjemedlem har fått löss.
Luskamma ditt barn om det går löss på förskolan eller sko-
lan. Kamma noggrant över ett vitt papper så kan du oftast se 
om löss ramlar ner. Titta samtidigt efter små gulvita lusägg 
som sitter fast på hårstråna nära hårbotten. Titta extra noga 
efter löss bakom öronen och bak i nacken.
Berätta för förskolan eller skolan om ditt barn har fått löss. 
Det är en fördel om alla i en grupp undersöks samtidigt.
Kombinera luskamning med någon form av behandlings-
medel. Välj i första hand ett medel som kväver eller torkar 
ut lössen. Ser du löss eller lusägg är det viktigt att börja 
behandlingen direkt. Följ noga instruktionerna på förpack-
ningen.

Källa Apotek Hjärtat

ÄNGSHUMLA
Ängshumla, Sveriges minsta humla, har 
varit talrik i sommar bland ljung och blå-
bärsris här runt den lilla skogstjärnen.

Ängshumlan trivs i allehanda skogs-
miljöer, gärna i skogsbryn och på myrar. 
Den är lätt att känna igen, dels för att 
den är så liten men också på sin breda gula krage vid 
huvudet och sin orange-bruna bakkroppsspelt och helt svart 
däremllan och att den är så långhårig jämfört med de flesta 
andra humlor.

Ängshumlan anlägger ofta sitt bo i skogsmusbon i murkna 
överväxta stubbar och andra skrymslen. Det har ju varit gott 
om möss och sork den gångna hösten och vintern. 

Humlehanarna parningsflyger bland solbelysta buskar 
och fotmarkerar med en citronaktig blommig ton.

Sommarhälsningar
Lenn Olle
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Kontakta gärna Ida på  
ABF Norra Värmland om du 

har några idéer eller  
funderingar.  

Det gör du på telefon  
0563-142 52 eller  

mejl ida.saker@abf.se 

 

Kontakta gärna Ida på  
ABF Norra Värmland om du 

har några idéer eller  
funderingar.  

Det gör du på telefon  
0563-142 52 eller  

mejl ida.saker@abf.se 

 

Kontakta gärna Ida på  
ABF Norra Värmland om du 

har några idéer eller  
funderingar.  

Det gör du på telefon  
0563-142 52 eller  

mejl ida.saker@abf.se 

 

Kontakta gärna Ida på  
ABF Norra Värmland om du 

har några idéer eller  
funderingar.  

Det gör du på telefon  
0563-142 52 eller  

mejl ida.saker@abf.se 

15,6” PC med Ryzen 
3-processor
•  Full HD
• Ryzen 3-5300U
• 8GB RAM
• 256GB SSD
• Windows 10 PRO
LENOVO V15 G2

6.490:-

POSTVÄGEN 1 C, EKSHÄRAD 
0563-40537    edgrens@euronics.se

HÖSTERBJUDANDE! 
Nybörjarkurs 
i september

Medlemskap för 2022 ingår! 
Under 26 år 2.000:-, 26 år och uppåt 2.500:-
Anmälan görs till uddeholmsgk@telia.com

Tel. 0563-605 64

Barngymnastik/Bamsegympa
Älvstranden, start v.36

Kontaktpersoner: 
Motion: Elisabet 070-537 86 38 
Barn: Caroliine Wold 070- 2550654

Måndag 17:45-18.45 Motion 
Tisdag 18.00-19.00 Motion Råda 
Tisdag 19.00-20.00
Torsdag 18.00-19.00 Styrka/kond.
Priser:
Ett pass/vecka: 350kr/termin
Flera pass/vecka: 450kr/termin

Prova en vecka gratis!

Motion
Älvstranden, start v.35

Fortlöpande information i 
våra Facebook-grupper

st 28 augusti till Victoria 070-2205353 (må-grupperna) Ewa 070-3540128 (to-gruppen)

Begränsat antal platser 
i grupperna. Anmälan 
via sms senast 30 
augusti till Victoria 
070-2205353 (må-
grupperna) Ewa 070-
3540128 (to-gruppen)

Gott om utrymme 
och rengjorda 
redskap

På lämpligt ställe 
ska det stå:

Måndag 17.00-18.00 f 2018-19
Måndag  18.00-19.00 f 2016-17
Torsdag 17.30-19.00 f 2010-12

Begränsat antal platser i 
grupperna. Anm. via sms 
senast 30/8 till Victoria 

070-2205353 (må-grupperna, 
Ewa 070-3540128 (to-gruppen.

Gott om utrymme och rengjorda 
redskap

HÄNDER I RÅDA IK
• Fotbollsmatcher till oktober

• Inför skidsäsongen (Kortvasan)
Träna i gymmet

• Vi hyr ut partytält
• OBS! Bingofinal 19 augusti

• Eventuellt Höstmarknad 25 september
Välkomna! 

Vid frågor 076-847 35 26

D
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TEXTÅBILD ( 0563-616 66
info@veckobladet.se

Din BEACHFLAG 
köper du hos oss! Ring för 

offert!



Välkomna!

SPEEDWAY

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

Tallhult
Allsvenskan

Måndag 23 augusti
 kl 19.00

VALSARNA
-

GRIPARNA

FOTBOLL
Hagforsvallen

Division 7 Norra

Söndag 22/8 kl 16.00

IK Viking FK/NVFF
–

IFK Sunne Fotboll U

Golf
Uddeholms GK
H50/D50 torsdag 12 augusti
1) Bosse Karlsson, 63. 2) Thryggve 
Engström, 68. 3) Alf Lundberg, 71. 4) 
Britt-Marie Andersson, 71. 5) Alice Eke-
lund, 71. 6) Lars Darle, 72. 7) Christer 
Söderström, 73. 8) Hans-Eric Gerebro, 
73. 9) Sibylla Robertsson, 75. 10) Mats 
Larsson, 75.
30 deltagare.

Ishockey
Enkvist klar för moderklub-
ben

Han debuterade i moderklubbens A-
lag som 17-åring säsongen 18/19. Nu är 
forwarden Eric Enkvist klar för spel i IFK 
Munkfors kommande säsong.

Munkfors har gjort klart med den egna 
produkten Eric Enkvist.

- IFK är ett självklart val för mig. När 
jag fick frågan om att spela igen kunde 
jag inte tacka nej. Jag vill bidra med stabil 
och fartfylld hockey samt ge allt både 
på och utanför isen, säger den 20-årige 
forwarden och fortsätter:

- Jag tror på serieseger och förhopp-
ningsvis en plats i ettan nästa säsong.

Eric Enkvist har spelat seniorhockey 
för Munkfors och Sunne. Totalt har han 
noterats för 2 (1+1) poäng på 7 division 

2-matcher och 3 (2+1) poäng på 14 
division 3-matcher. På juniornivå blev 

det totalt 42 (10+32) poäng på 52 J18-/
J20-matcher för Viking och Sunne.

Munkfors har nu gjort klart med mål-
vaktsduon Jonas Westerlund och Gustav 
Klier Vallgren, de sju backarna Niclas 
Edman, Johan Berntsen, Tim Forslund, 
Victor Nilsson-Westlund, Kristian Lind-
säth, Samuel Persson och Erik Gunnars-
son samt de tolv kedjespelarna Jonas 
Johannesson, Victor Augustsson, Viktor 
Chragin-Hansson, Kimmy Skogland, 
David Henriksson, Eric Byström Johans-
son, Alex Andersson, Lucas Berg, Robert 
Basth, Erik Brokvist, Robin Johannesson 
och Eric Enkvist.

Olof Nilsson är huvudtränare och as-
sisteras av Marcus Ekblom och Kristoffer 
Sonesson.

Gerebro-Emretsson klar för 
moderklubben!

Linus Gerebro-Emretsson är klar 
för moderklubben IFK Munkfors som 
därmed har spikat målvaktstrion för 
säsongen 21/22.

Text och betalning oss tillhanda SENAST  TORSDAG  kl 16.00

Klipp ur och skicka in kupongen till Veckobladet, Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors. 
Det går även bra att maila in på info@veckobladet.se. Meddela då under vilken rubrik  och hur betalningen sker.

Kryssa valfri rubrik:

Föreningsnytt

Säljes

Köpes

Övrigt

Uthyres/Önskas hyra

INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!):   Namn:   Tel:   

(Max 8 rader inkl. rubrik och telefonnummer)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FYND & FÖRENINGSNYTTKupong!

Annonskostnad 60:-/st



Införd vecka

Bifogar   kr

kontant

via Swish 1230489690

via Plusgiro 457018-0 

Linus Gerebro-Emretsson återvände 
till Munkfors förra säsongen efter att ha 
spelat juniorhockey i Viking. Nu är den 
21-årige målvakten klar för säsongen 
21/22.

- Jag valde Munkfors för att det känns 
som de fått ihop ett härligt gäng och möj-
ligheten att utvecklas är stor. Kände att vi 
hade något bra på gång förra säsongen, 
men nu när det blev som det blev så är 
man ännu mer taggad.

Det kändes som ett självklart val när 
moderklubben hörde av sig, säger han 
och fortsätter:

- Jag tror att laget kommer ha väldigt 
bra chanser högt upp i tabellen. Vi har 
fått ihop ett riktigt bra lag som kommer 
göra det tufft för de andra lagen i serien.

Linus Gerebro-Emretsson bildar en 
målvaktstrio med Jonas Westerlund och 
Gustav Klier Vallgren.

- Det jag själv har som mål denna 
säsongen är att träna hårt och utveck-
las och därmed få spela någon minut i 
kassen med tanke på den tuffa konkur-
rensen. Det jag vill bidra med då är att 
vara en trygghet där bak och stabilt 
målvaktsspel.

Munkfors har nu gjort klart med mål-
vaktstrion Jonas Westerlund, Gustav 
Klier Vallgren och Linus Gerebro-Em-
retsson, de sju backarna Niclas Edman, 
Johan Berntsen, Tim Forslund, Victor 
Nilsson-Westlund, Kristian Lindsäth, 
Samuel Persson och Erik Gunnarsson 
samt de tolv kedjespelarna Jonas Jo-
hannesson, Victor Augustsson, Viktor 
Chragin-Hansson, Kimmy Skogland, 
David Henriksson, Eric Byström Johans-
son, Alex Andersson, Lucas Berg, Robert 
Basth, Erik Brokvist, Robin Johannesson 
och Eric Enkvist.

Olof Nilsson är huvudtränare och as-
sisteras av Marcus Ekblom och Kristoffer 
Sonesson.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORTSPORT • SPORT • SPORT • SPORT



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

FYND & FÖRENINGSNYTTFYND & FÖRENINGSNYTT

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

DRAGSPEL
Knapp, Hagström Victory, 4 kör Cassotto, 
svart, 1 ägare, innespel. Kraftigt fodral.
Tel. 070-374 51 30
********************************************
2 R.O.K. FILAREVÄGEN 10 C
2 r.o.k. 60 m2, 3:e våningen. Hyra 
4.422:- Nymålat/nytapetserat i alla rum. 
Hyresgästen måste godkännas av för-
eningen. Pris 70.000:-, kan diskuteras 
vid snabb affär.
Tel. 073-067 19 73
********************************************

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

DHR BROSTUGAN HAGFORS
Nya öppettider fr.o.m. 6/4 mån-tors 8-15, 
ingen lunchstängning, fre 8-11.45. Ring 
gärna för kondoleans.
Tel. 0563-616 75
********************************************
SPF SENIORERNA HAGFORS-
UDDEHOLM
Årsmöte tisdagen den 24 augusti kl 
14.00 i OF-lokalen. Se för övrigt annons 
i VB 12 augusti.
********************************************
NU FINNS MÖJLIGHET ATT 
att beställa färska Smetäppkakor som 
kan hämtas och betalas 29/8 kl 13-18 
på serveringen på Kärnåsens Hem-
bygdsgård. Skriv din beställning som en 
kommentar på Kärnåsens FB-sida eller 
ring 070-3697947, Bo. Pris 30 kr styck. 
Sista beställningen onsdag 25/8
********************************************
SPF RANSÄTER-MUNKFORS
har årsmöte måndag 6/9 kl 17.00 på 
Trygghetsboendet, Tallåsvägen 10. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. SPF 
bjuder på förtäring. Underhållning. Väl-
komna! Sam.arr Vuxenskolan.
********************************************
SKÅLVIKENS BYGDEFÖRENING
Kålsoppekväll lördag 28/8 kl 17.00. Med-
lemmar hjärtligt välkomna. Styrelsen.
********************************************

FÖRENINGSNYTT

SÄLJES

KÖPES
LITEN SOMMARSTUGA
vid sjö, renoveringsbehov är inga pro-
blem. Allt av intresse.
Tel. 070-632 41 68
********************************************
HUS KÖPES ELLER HYRES
Enskilt, skyddat läge, gärna skog omkr. 
Hus/torp, mindre gård m.fl. hus eller fler-
familjshus, glesbygd, Mellansverige. Vat-
ten krav. Med/utan el. Mobiltäckning ej 
viktigt. Gärna fiber. /Karin (genom Helen)
Tel. 054-444 47 46 helen@hewa.nu

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
HUS HYRES
Tillfälligt/permanent är av intresse. 
Glesbygd Mellansverige. Krav: el, vatten, 
fiber/ADSL. Skötsam, rök- och djurfri.
Tel. 054-444 47 46 Helen, 
helen@hewa.nu
********************************************
UTHYRES MUNKFORS
Stor trea med nytt kök. Trägolv, spröj-
sade stora fönster och äldre charm. 
Tillgång till trädgård och liten veranda. 
Hyra 6.700 kr i månaden. Värme, el, 
sopor etc ingår i hyran.
Ring 0733-10 01 08 för visning eller 
mer info
********************************************

SPF RANSÄTER-MUNKFORS
Teaterresa till Säffle söndag 17/10. 
Musicalen Billy Elliot. Pris inkl. förtäring 
650:- Buss avgår från FarInn kl 12.40, 
från Olsäter 13.15. Anmälan till Inger 
076-3947750 eller Stina 0563-50027 
senast 15/9. Betalas till bg 5071-6992.
********************************************
PRO EKSHÄRAD
Bussresa till Säffleoperan sön 24/10 -21. 
Musikalen Billy Elliot med musik av Elton 
John. Resa, inträde, kaffe o räksmörgås 
ca 750 kr. Anmälan senast 31/8 till Ingrid 
070-2732721. www.pro.se/eksharad
********************************************
MUNKFORS BRUKSHUNDKLUBB
startar höstens kurser: Valpkurs, 070-
2200245 Birre. Aktiveringskurs 0730-
412178 Anneli. Viltspår 070-7230306 
Uno. Sista anmälan 25/8. Valpkurs 650:-
/6 gånger. Övriga kurser 500:-/6 gånger.

Text och betalning oss tillhanda SENAST  TORSDAG  kl 16.00

Klipp ur och skicka in kupongen till Veckobladet, Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors. 
Det går även bra att maila text och foto på info@veckobladet.se. Meddela då under vilken rubrik  och hur betalningen sker.

Kryssa valfri rubrik:

INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!):   Namn:   Tel:   

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

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

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

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

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

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

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

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

Kupong!



Införd vecka

Bifogar   kr

kontant

via Swish 1230489690

via Plusgiro 457018-0 

Tummen upp 60:-

Vi gratulerar 100:-

Födda med ram max 31 mm 200:-

Tack med ram max 31 mm 200:-

Födda  med foto och ram 300:-

Dop/Vigda 
”Guldbröllop” (Max 30 ord)       300:-

Annonstext:

FAMILJEANNONSER

KLUVEN VED
Beställ nu, levereras 

efter överensk.
Ove 070-203 24 62

SÄLJES

GÅRDSLOPPIS
Sön 22/8 11.00-14.00

Udden Sörby, väg 62 Myra Korsning 
västerut mot Lysvik. Sörby 1,5 km 
fr Sörby korsning mot Lysvik. Flera 
utställare. Serv-Fika-Korv. Kontant 

076-2108750

LOPPIS
i Kallkälldalen
Flyttloppis Vintervägen 15

Loppis Vintervägen 17
Lö & Sö 21-22/8 10-15

Välkomna! Berglund & Backman

UTHYRES
Lövstaholm Lövåsen 179

1 rum och kök, kallhyra 
1918:-/mån. Ledig från 1/10.
Inga betalningsanmärkningar.

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

AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 



Roll Up Standard

www.ordochrad.se

Roll Up Standard är en enkel och portabel
roll-up. God kvalitet trots det låga priset och
den levereras komplett i en smidig nylonväska.

Mått: B=85 cm H=200 cm

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

Prisex: 

Easy sign
50 x 70 cm

1740:- 
Delux sign
50 x 70 cm

2290:- 

Wind sign 50 x 70 cm 1890:- 

Alla priser 

är exklusive 

moms.

Alla ställ finns även i 
storlek 70 x 100 cm
ring för pris!

NÄR DU BEHÖVER
PRESENTATIONSMATERIAL 

såsom trottoarpratarställ, roll up, beachflagga, 
led-ljus tavlor, plåtskyltar m.m, m.m.

VÄND DIG TILL OSS!

Vi har även Beachflaggor samt 
Skyltar i olika material

Ring för info

Rollup Standard

1295:- 



Alt: Pannbiff

TORSDAG 19/8  kl 10.30-15.00 
FLÄSKYTTERFILE´

m stekt potatis, svamp-
sås eller pepparsås 90:-
––   HÄMTLÅDOR 80:-   ––
Beställ gärna matlådor från kl 9.00

Begränsat antal sittplatser
Betalning görs kontant el. Swish

CAFÉ O LOPPIS ÖPPET 
VARDAGAR 10.00-16.30

Tel. 0563-257 55   Välkomna!

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

20 kr guld .......................3200 kr
10 kr guld .......................1600 kr 
5 kr guld ...........................800 kr
50 kr 1975 - 76 .................120 kr
10 kr 1972  .........................65 kr
5 kr före 1972  ....................33 kr
2 kr före 1942  ....................56 kr 
2 kr före 1968  ....................27 kr  
1 kr före 1942  ....................28 kr 
1 kr före 1968  .................13,5 kr
50 öre före 1962 ...................9 kr
25 öre före 1962 ................4,5 kr 
10 öre före 1962 ................2,5 kr

Guldsmycken ........................... 385 kr/g, guld
Silverbestick (ejNS) ........................3400 kr/kg
Silvertackor ...................................5300 kr/kg 
Herrfickur 14/18k ......................2500/4500 kr
Armbandsur h. 14/18k ..............1000/2600 kr
Sedlar, Plåtmynt/Riksdaler, Tandguld, 
Medaljer, Utländska mynt, Silversmycken

Över 30 år i branschen.
Priserna gäller fr.o.m. 9 aug 2021. Reservation för prisändringar.

Guld, Silver, Mynt 
KÖPES

Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors
Måndag 23/8 kl. 14.30-16.00

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

Rikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

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

Gilla oss på 

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

Mjönäs Djurklinik

Franks Måleri & Bygg
i Uddeholm

Hantverkare med tysk utbildning

Tapetsering, målning, 
kakel, klinker

Alla typer av golvläggning
0738-22 42 43

F-skattsedel Rot-avdrag

Edebäck Högheden 22, 683 92 Hagfors • 0563-242 21 • www.hoghedensbilplat.se

Höghedens Bil AB
0563-24221

KOMPLETTA skrotbilar 
med katalysator 

hämtas gratis v 35 
i Hagfors kommun.

7 RESTAURANG INDIANEN

Vi serverar 
frukostbuffé 65:- 
vard. 8.00-10.00

EKSHÄRAD  0563-406 22

LUNCHBUFFÉ:
Mån-fre 90:- 

Pensionär 80:- Hämtlåda 69:-
Lör-Sön 100:-

Pensionär 90:- Hämtlåda 69:-

Alternativa 
rätter finns 
varje dag

Fullst. rättigheter

BUFFÉ & 
A LA CARTE  
öppet 11-15
alla dagar

Med res. för ev. ändringar

Ons 18/8 Lasagne
 Alt. Köttbullar, potatismos & grädd-

sås 

Tors 19/8 Kycklinggryta serveras med potatis 

eller ris

Fre 20/8 Kallskuret

Lör 21/8 Helstekt kotlettrad serveras med 

potatis och pepparsås

Sön 22/8 Rödspätta serveras med mos och 

remouladsås

Mån 23/8 Dalkullans torsk serveras med mos

Tis 24/8 Stekt rimmat sidfläsk serveras med 

 alt. raggmunk, löksås el. bruna bönor

Ons 25/8 Chili con carne serveras med ris

AFFISCHER i alla storlekar
FOLDRAR  A4 A5

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

100x60

Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

ANNONSSTOPP
TORSDAG KL 16.00

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

VISITKORT
SKYLTAR

47x115

Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

ANNONSSTOPP
TORSDAG KL 16.00

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

FOLDRAR
KUVERT

47x108

PROGRAMBLAD
BÖCKER med fyrkantsrygg

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Lars-Ove 
är en av 

våra 
trogna

utdelare

Veckobladet läser du även på nätet
www.veckobladet.se



www.skogsmaklarna.com
info@skogsmaklarna.com                 

0563-419 00

Fastigheter till salu

Basterud Täppa, Hagfors kommun
En fin liten gård med bra läge och öppen fin gårdsbild. 4 r.o.k. 
om 100 m2, vedspis och bergvärme. Areal om ca 9500 m2. Fibe-
ranslutning finns.

Del av fastigheten Södra Mossberg 1:145, 
Hagfors kommun
En areal om 41,6 ha varav ca 41 ha prod. skog. Virkesförråd 
om ca 4121 m3sk och en bonitet på 6,5 m3sk/ha. Ca hälften i 
G1.

Flera fastigheter finns. Titta på vår hemsida.

Ve� � s bröd:

GREKISKT LANTBRÖD
Bonjour. 525 g. Jfr-pris 38:09/kg.

59)=�  

20k�  25k�  

AKTUELLA
ERBJUDANDEN
17/8–22/8

HAGFORS

MAX 3 KG/HUSHÅLL.

LÖSVIKTSGODIS Coop.
MAX 3 KG/MEDLEM.

EKOLOGISKA BANANER 
Ecuador/Dominikanska republiken.
Klass 1.

MAX 4 ST/HUSHÅLL.

NÖTFÄRS I RULLE Irland/
John’s Selection. Fetthalt 20%. 
500 g. Jfr-pris 50:-/kg.

GRILLADE FLÄSKKOTLETTER
Sverige. Butiksgrillade.

12)=�  
MEDLEMSPRIS

EKO

49)=�  

Att göra affärer utan att 
annonsera är som att stå i 
mörkret och blinka åt en 
flicka. Du vet vad du gör, 
men det gör ingen annan.

Stewart H Britt

Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se

Öppet mån 08.00-12.00, tis-ons 8.00-14.00, 
tor 08.00-16.00, fre 08.00-14.00

Att göra affärer utan att 
annonsera är som att stå i 
mörkret och blinka åt en 
flicka. Du vet vad du gör, 
men det gör ingen annan.

Stewart H Britt

Tel. 0563-616 66 • info@veckobladet.se
Öppet mån 08.00-12.00, 

tis-ons 8.00-14.00, 
tor 08.00-16.00, fre 08.00-14.00

Annonsstopp
torsdagar kl 16.00
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