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ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

”Största”

annonsbladet i

Klarälvdalen

Forts. inne i tidningen

2021

Gjutarevägen 7, HAGFORS
E-post: eltjanst.hagfors@telia.com

När det gäller
installationer 
och service

i Hagfors AB

Lars P 070-337 01 27
Anton 070-382  36 53

Dan 070-337 01 23
Dennis 073-050 28 47
Lars Q 070-337 01 24
Mattias 070-337 01 26

(0563-259 00 har upphört)

Vill du bli en i vårt team
hör av dig!

Då det fanns ett begränsat 
antal sittplatser, uppmanades 
publiken att ta med sig egen 
stol. Ca 90 personer med egna 
tältstolar intog Lyktan och 
spisade de nostalgiska tonerna. 
Veteranen Hans-Olof Skoog 
och ynglingen Axel Möllberg 
turades om att framföra 

Byalaget i Lesjöfors bjöd in till musikcafé
Publiken uppskattade både förtäringen och musiken

Lesjöfors Byalag bjöd in till musikcafé vid 
Lyktan den 20/8. Fint väder var beställt, kaffe 
med dopp och välsmakande korv med bröd 
fanns till försäljning och för underhållningen 
stod Steelwires & Möllbergs. 

Steelwires & Möllbergs från Hagfors på musikcafé vid Lyktan och 
Silvergruvorna. 

gitarr-hits från Shadows och 
Spotnicks låtskatt, varvat med 
sång av de övriga i ensemblen. 
Dagen efter bar det iväg till 
Hagen och Lena Helsing, 
en av de idogt arbetande 
eldsjälarna vid Silfvergrufvan 



Söndag 5 september
Nedre Ulleruds kyrka kl. 11
Karin Wibom, präst 

Munkfors kyrka kl. 11
Mats Johansson Flygg, präst

Forshaga kyrka kl. 18
Mats Johansson Flygg, präst

Max 50 besökare i kyrkorna

VÄLKOMMEN ATT 
FIRA GUDSTJÄNST!

Til dere alle som hedret minnet
av vår kjære

Jonny
Strandem

ved hans bortgang. Takk for 
varm omtanke og blomster til 
hjemmet, samt gaver til ulike 

hjelpeorganisationer. 
Takk også til Ekshärads 

Begravningsbyrå som gjorde 
ceremonien til ett lyst minne.

SISSEL
Mona, Lars, André

m / familier

Tack till alla som hedrade
minnet av våran älskade

Oskar Sjöberg
För alla blommor på
begravningen och till

hemmet, alla värmande
ord, sms, kort, kondoleanser

och blomstercheckar.
Till Erik (svarvern) som
ordnade musik, Dan på

Ekshärads Begravningsbyrå
och Anders för en fin och

minnesrik begravning.

Familjen Sjöberg 
 Amanda

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

EXTRA EXTRA 
ÅRSMÖTEÅRSMÖTE
Gustav Adolfs Gustav Adolfs 

HembygdsföreningHembygdsförening
Sön 26/9 kl 15.00Sön 26/9 kl 15.00

Gustavsfors Gustavsfors 
HembygdsgårdHembygdsgård

På dagordningen: På dagordningen: 
Val av ordförandeVal av ordförande

StyrelsenStyrelsen

  

Jesus frågade fariseerna: ”Vad är tillåtet på sabbaten: att göra gott eller 
att göra ont, att rädda liv eller att döda?”

Mark 3:4

Gräs Missionshus
Mån 6/9 kl 19.30 Stugmöte.

Blinkenbergskyrkan Hagfors
2/9 kl 18.00 Torsdagsträff med Billy Blomkvist.

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Söndag 5/9 kl 11.00 Gudstjänst A Rådström.

FORSHAGA-MUNKFORS FÖRSAMLINGS
Måndag 6/9 kl 14.00 Årsmöte med syföreningen.
Trygghetsboendet i Munkfors.
kl 14.30 Årsmöte med blomsterfonden. Trygghetsboendet 
Munkfors.

Välkommen till 
Blinkenbergskyrkan 

Hagfors
Udda veckor torsdagar 

kl 18.00 
from 2/9, 16/9, 30/9 osv
Gemenskap med kaffe/te 

samtal, sång och 
avslutande bön 

Hagfors Equmeniaförs.

Tusen tack till

Hagfors kommun
Monica Z/Järnvägsmuseet

Coop Hagfors
Bilhallen Hagfors
Wanjas Leksaker

Veckobladet

och alla andra 
som gjorde dagen 20/8 möjlig

Från medarr. Hembygdsgården

Framsidan är 
fullbokad resten 

av året.

Välkommen att 
boka för 2022 

redan nu.

Bästa 
annons-
platsen!

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



Köpmang. 7   0563-102 53

ONSDAG 1 SEPTEMBER
STÄNGT FÖR INVENTERING

Måndag-Fredag 10-18 (lunch 13-14) 
Lördag 10-13

GÅRDSFÖRSÄLJNING AV KÖTT
Ungtjurarna är frigående i stora boxar med halm, 

grupperade om 7-9 st djur och har fri tillgång på ensilage. 
Spannmål och foderpotatis ges 2 ggr om dagen.

Det finns begränsat med djur, så först till kvarn gäller och återbud samt 
väntelista har upprättats. Ej avhämtade lådor efter överenskommelse 
övergår till listans kunder och efter 2 dygn företaget. Köttlådorna 
väger ca 30 kg/st. Innehåller stekar, högrev och färs. Endast kontant 
eller kortbetalning gäller vid avhämtning, ej del-betalning eller faktura. 
Leverans finns för både oktober och november. Begränsat antal.

Är ni intresserade att beställa 
eller har frågor ring 
Britta 070-642 87 51 
eller Lars-Ove 
070-220 11 30
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Karl.Leino@slutagrav.se   070-371 28 48

Välkommen att rösta i kyrkovalet 2021

Kontakt
Telefon: 0563-54 05 30 

Församlingsexpeditionen öppetider 
mån och ons kl 10-12, tors kl 13-15

epost: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/hagfors

Öppettider under valdagen
 19 september

Norra Råda församlingshem 
kl 12,00-20,00 

Hagfors Församlingshem
 kl 12,00-20,00

Brev/bud röstningspaket finns att hämta 
på församlingsexpeditionen i Hagfors 

Valnämden i Hagfors pastorat

På följade platser
 i Hagfors pastorat kan du 

förtidsrösta
Hagfors församlingshem

mån 6 sep kl. 14,00–16,00
fre. 10 sep kl. 10,00–12,00
ons. 15 sep kl. 17,00–20,00
lör. 18 sep kl. 10,00–12,00

Norra Råda församlingshem
tor. 9 sep kl. 17,00–20,00
lör. 11 sep kl. 10,00–12,00

mån. 13 sep kl. 14,00–16,00
fre. 17 sep kl. 10,00–12,00

Sunnemo församlingshem
ons. 8 sep  kl. 17,00–19,00
tor. 16 sep kl. 10,00–12,00

Gustavsfors bibliotek
tis. 7 sep kl. 17,00–19,00
tis. 14 sep 17,00–19,00 

www.veckobladet.se

  Åhströms i Råda

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

Vid Rådakorset Rv 62 • Tel. 0563-600 65
ICA’s ICA’s 

TacosåsTacosås
ICA’s ICA’s 

Creme
Fraiche 

5:-5:-/st

ICA’s ICA’s 

TortillaTortilla
ChipsChips

Öppettider: Mån-Fre 8-19, Lör 9-17, Sön 11-17

Nu säljer vi ut sista 
Naturgödsel och Täckbark 30:-30:-/säcken

 (40 liter) Öppet till 17 på 
lördag/söndag



På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval hittar du mer information 
och vilka nomineringsgrupper och kandidater du kan rösta på.

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska 
kyrkan. I kyrkovalet väljs de personer som ska få 
förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. 
I kyrkovalet får alla Svenska kyrkans medlemmar som 
är folkbokförda i Sverige rösta om de fyllt 16 år 
senast på valdagen.

Förtidsrösta 6-19 sep
Forshaga församlingshem, Skivedsleden 15
Månd  6 sep kl 9.00-12.00
Tisd  7 sep  kl 9.00-12.00
Onsd  8 sep kl 9.00-12.00, 17.00-20.00
Torsd  9 sep  kl 9.00-12.00
Fred  10 sep  kl 9.00-12.00
Lörd  11 sep  kl 9.00-12.00
Månd 13 sep  kl 9.00-12.00
Tisd  14 sep  kl 9.00-12.00
Onsd  15 sep  kl 9.00-12.00, 17.00-20.00
Torsd  16 sep  kl 9.00-12.00
Fred  17 sep  kl 9.00-12.00
Lörd 18 sep  kl 9.00-12.00
Sönd 19 sep kl. 9.00-11.00, 12.00-20.00

Deje församlingshem, Brogatan 11 (Kulturhuset)
Tisd  7 sep  kl 9.00-12.00
Onsd  8 sep kl 17.00-20.00
Fred  10 sep  kl 9.00-12.00
Tisd  14 sep  kl 9.00-12.00
Onsd  15 sep  kl 17.00-20.00
Fred  17 sep  kl 9.00-12.00

Munkfors församlingshem, Kyrkogatan 4
Tisd  7 sep  kl 13.00-16.00
Onsd  8 sep kl 17.00-20.00
Fred  10 sep  kl 13.00-16.00
Tisd  14 sep  kl 13.00-16.00
Onsd  15 sep  kl 17.00-20.00
Fred  17 sep  kl 13.00-16.00

Olsätersskolan, Olsätersvägen 22
Sönd  19 sep  kl 15.00-19.00

Ransäters kyrka, Erlandervägen 8
Sönd  19 sep  kl 15.00-19.00

Brevröstning
Det går att brevrösta, antingen genom postbefordran eller via 
bud. För mer information vänligen kontakta församlingsexpeditionen 
054-87 55 00.

Rösta på valdagen 19 sep
Här röstar den som har rösträtt inom respektive valdistrikt. 
Tid och plats framgår på röstkortet.

TA MED

RÖSTKORT OCH 

LEGITIMATION!

DIN RÖST ÄR VIKTIG!

Kyrkoval – en möjlighet!
Ett val är ett privilegium i en tid då de demokratiska 
värdena ifrågasätts runt om i världen. I vårt land kanske vi 
tar förgivet vår möjlighet och skyldighet att rösta. I många 
andra länder längtar invånare efter att kunna vara med att 
påverka politiken och inriktningen. På en del håll är det 
förenat med livsfara att ta sig till en vallokal för att avlägga 
sin röst och kanske enda möjlighet att få göra skillnad. Så 
drastiskt är inte kyrkovalet, men du som är medlem har en 
stor möjlighet att påverka Svenska kyrkans inriktning. 

Var fjärde år genomförs kyrkoval i Svenska kyrkan. I år är 
det dags igen att gå till valurnorna för att välja de som ska 
styra Svenska kyrkans församlingar, stift och nationella 
nivå de kommande fyra åren. 

Svenska kyrkan är en demokratisk styrd folkkyrka där 
varje medlems röst är viktig. Svenska kyrkan är en 
förtroendemannavald kyrka som vid sidan av biskopar och 
kyrkoherdar har ansvar för kyrka och församling. 
Kyrkovalet görs till tre nivåer. Den första nivån är 
Forshaga-Munkfors församlings kyrkofullmäktige då vi 
väljer våra lokala representanter. Nästa nivå är till 
stiftsfullmäktige i Karlstads stift och tredje nivån är till 
Svenska kyrkans motsvarighet till riksdag, kyrkomötet. 

Kyrkovalet bygger på demokratiska principer där varje 
tillhörig medlem har en röst. Alla har samma möjligheter att 
påverka sin församling. Valet genomförs dels på valdagen 
den 19 september i någon av våra vallokaler eller genom 
förtidsröstning under två veckor före. Du kan också 
brevrösta eller avlägga din röst genom bud om du själv inte 
har möjlighet att besöka en vallokal eller röstningslokal.

Välkommen att lägga din röst!

Mattias Kareliusson
Kyrkoherde



EKSHÄRADS FÖRSAMLING

KYRKOVALET 2021
Öppettider för förtidsröstning i 
församlingshemmet:
Mån 6 sept 10-12 13-16
Tis 7 sept 10-12 13-16
Ons 8 sept 10-12 13-16
Tors 9 sept 10-12 13-16 17-20
Fre 10 sept 10-12 13-16
Lör 11 sept 10-12

Mån 13 sept 10-12 13-16
Tis 14 sept 10-12 13-16
Ons 15 sept 10-12 13-16
Tors 16 sept 10-12 13-16 17-20
Fre 17 sept 10-12 13-16
Lör 18 sept 14-16
Sön 19 sept 09-20 

Brev/bud röstningspaket finns att 
hämta på församlingsexpeditionen.

ÖPPETTIDER
VALDAGEN 19 SEPTEMBER

Församlingshemmet
kl 9-11, 12-20

VÄLKOMMEN 
ATT RÖSTA!

Valnämnden 
i Ekshärads församling

Tel: 0563-400 50
Epost: 

eksharad.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida:

www.svenskakyrkan.se/eksharad
Facebook:

facebook.com/eksharadsforsamling
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Förtidsrösta gärna!

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

TEXTÅBILD
I HAGFORS AB

SKYLTAR
EFTER DINA ÖNSKEMÅL

Olika storlekar
och material

JAKT
PÅGÅR

JAKT
PÅGÅRJAKT

PÅGÅR

svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors/kyrkoval
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RÖSTA I
KYRKOVALET 

6-19 SEPVad vill du att
Svenska kyrkan ska göra?
Håll utkik efter röstkortet i din brevlåda!



Lite historik över logen E.G. Geijer
Logen bildades 1882 och den 20 november 1982 var det 100 års-
jubileum i Stensdalens Ordenshus. Logsmöten hölls på många 
platser runt om i kommunen, för att till slut hamna i Stensdalen.

Spriten flödade ymnigt i landet och det berättades om ett bröl-
lop som fick uppskjutas två gånger, för att när brudgubben skulle 
vid närmaste utskänkningsställe hämta bröllopsbrännvinet, så 
råkade han på hemvägen smaka av lite väl mycket så han körde 
av vägen och vagnen välte och brännvinet rann ut, utan brännvin 
blev det inget bröllop.

Talaren tog sig med anledning härav framhålla, att vi bör ar-
beta för att få bort sådana hinder på det våra medmänniskor må 
kunna gifta sig utan onödigt uppskov.

År 1911 kom det ett förslag om dans i Ordenshuset, men det 
var många som inte gillade det, det var liksom inte passande. Un-
der mötet var det många som talade och tyckte att det inte skulle 
skada med lite dans, sedemera blev det så.

Barnverksamheten har varit bra, där både barn och ledare har 
haft jätteroligt. När barnen kommer in i storsalen ser man hur 
glada de blir.

Munkfors/Danderyd Gröna skogar, Lokalpatriotismen och ett 
orubbligt politiskt styre. Det var Expressen som hade ett repor-
tage år 2018, en jämförelse mellan en liten och stor kommun. 
Likheterna mellan Danderyd och Munkfors är fler än många kan 
tro. Men något som man måste ta på allvar är att i Munkfors där 
lever folket 10 år kortare än i Danderyd. Genom Expressens in-
tervjuer framkom det, att det kanske var kultur att efter en veckas 
arbete, då skulle man ta ett kalas på helgen, men det var inte alla 
som klarade av alkoholen.

Så med förenade krafter skulle det kanske växa fram något po-
sitivt för nykterheten. Lycka till Logen E.G. Geijer.

Forts. från fram 

Byalaget...
hälsade orkestern välkommen. 
Publiken, som uppgick 
till drygt 140, uppskattade 
musiken och den lokala 
linedance gruppen bjöd på 
en corona säker och spontan 
dansuppvisning till både 
orkesterns och publikens 
stora förtjusning. Den 
gamle rockkungen Kenny 
Ludvigsson gjorde sedvanligt 

Ynglingen Axel Möllberg drog mest applåder när han framförde -60 
tals hits på sin Fender.

Publiken vid Lyktan slöt upp, 
ca 90 personer lyssnade till 

underhållningen och kön ringlade 
sig lång i pausen då det vankades 

förtäring.

Publiken i Silvergruvorna 
åtnjöt kolbullar med fläsk med 
tillhörande lingonsylt, samtidigt 
som de lyssnade på orkestern.

ett gästframträdande på 
de båda konserterna, vilka 
innehöll endast “oldies” på 
repertoaren. 
- Det är ju precis den här 
musiken vi vill höra, förklarade 
Lena Helsing. Den som 
drog mest applåder vid både 
Lyktan och i Silvergruvorna 
var ynglingen Axel Möllberg. 
Enligt publiken lär vi få höra 
mer av den här tonåringen 
framöver i kommande 
musiksammanhang. 



H A G F O R S  K O M M U N

ÖPPNA FÖRSKOLAN 
STARTAR UPP 

UTOMHUSAKTIVITET
Under september arrangerar Öppna 
förskolan barnvagnspromenader i 
Hagfors och Ekshärad.

I HHaaggffoorrss  promenerar vi på ttiissddaaggaarr  kkll..1100..0000.. 
Vi utgår från lekplatsen i Blinkenbergsparken.

I EEkksshhäärraadd promenerar vi på ttoorrssddaaggaarr  kkll..1100..0000. 
Vi utgår från lekplatsen på Grinnemovägen.

Tag gärna med eget fika och något att sitta på. 

Alla som deltar måste vara symptomfria. 
Vi hjälps åt att hålla avstånd.

Hur gör jag?

PRIDEQUIZ
Gå en digital tipspromenad med pridetema! Promenaden 
behöver du gå fysiskt, frågorna svarar du på i din telefon. 

Välj mellan Hagfors, Ekshärad, Råda och Sunnemo. 

1 Ladda ner appen ”Tipsrundan” från App Store eller Google Play.
2 Öppna appen och skanna QR-koden för respektive ort för att 
komma till tipspromenaden du vill gå.

3 Tillåt appen att veta din platsinformation när du använder den.

4 Fyll i ett användarnamn.

5 Gå tipsrundan med hjälp av kartan i appen. Du måste gå dit 
frågorna är utplacerade för att de ska bli synliga i din telefon och 
du kan öppna dem. Du kan ta frågorna i vilken ordning du vill.

Vill du vara med och tävla om ett pris? Skriv in ditt telefonnummer 
som användarnamn så att vi kan kontakta dig om du har vunnit. Quizet 
går att göra fram till och med söndag 5 september.

HAGFORS EKSHÄRADSUNNEMORÅDA

Ta ett foto i en fotoram som finns vid Hagfors 
Stadshus, Bågskytten i Ekshärad, Sunnemo 
kyrka, N Råda kyrka och Gustav Adolfs kyrka. 
Använd hashtagen #hagforspride för att dela 
med dig av din bild och se andras!

#hagforspride

Heltid och tillsvidare tjänst. 
Ansökan skall vara inne senast 2021-09-26.

Se vår hemsida www.munkforsenergi.se

MUNKFORS ENERGI AB
söker

Drifttekniker

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

Mjönäs Djurklinik
Mjönäs

DjurklinikMjönäs Djurklinik

Pensionärsbowling
BK Rullan

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                          Hagfors 

NU BÖRJAR ALLVARET!!!!
Vi startar säsongen 2021/22

Träningen började onsdagen den 25/8
Vanliga tider gäller: kl 10.00 och 12.00

Seriespelet börjar:
Riksserien v 37 • Värmlandsserien v 42

Styrelsen

ANNONSSTOPP 
Torsdagar 

kl 16.00

0563-616 66 • info@veckobladet.se



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 

1 2 3 4 5

6 7
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9 10

11 12

13

14 15

16 17

Melodikrysset v.35 - 4 september

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. 35 - 4 september

till Jörgen och Pia som hjälpte 
mig med låset till lägenheten.

Tack! Ulla

Jag vill skicka tusen rosor till 
Marcus Häkkinen för all hjälp 
jag fått och fortfarande får. Tusen 
tack!

från Rita

Tummen upp

Lingon
Lingon kallas ibland för skogens röda guld, och är det 
bär som haft störst betydelse i kosthållet. Bäret finns i 
stora mängder över nästan hela Sverige och kan lagras 
under lång tid.
Lingon har i äldre tid varit det absolut vanligaste bäret i 
kosthållet. Det växer i stora mängder, i hela landet, till-
gängligt för nästan alla. Det innehåller naturligt konserve-
ringsmedlet bensoesyra och kan därför lagras under lång 
tid. Förr oftast i form av bärmos, en kokt, sur lingonsylt, 
utan tillsatser.

Lingon åts till alla slags rätter, till kött, fisk, palt, gröt, po-
tatis. Många fattiga människor hade kokt potatis och lingon 
som stapelföda under hela 1800-talet. När bärmoset skulle 
ätas kunde det, i mån av tillgång, sötas med socker, honung 
eller sirap. Ett annat sätt att bevara lingonen på var att göra 
vattlingon, att lägga dem i vatten.

Helena Johansson berättar om hur man förr även kunde 
plocka lingon efter vintern: ”Min mor som var född 1914 
och uppväxt i Harads (vid Edefors i Norrbotten) berättade 
att deras mor skickade ut dem att plocka lingon på våren 
när de tinade fram om vatt-lingonen hade tagit slut. Lingo-
nen förlorade lite i färg under snön (de blir brunröda), men 
det gick bra att göra klappgröt eller saft på dem. 
Vatt-lingon (eller vattulingon) var lingon som sköljdes, 
hälldes på flaska och täcktes med kokt avsvalnat vatten 
varefter flaskan förslöts. Lingon innehåller ju eget ”konser-
veringsmedel” så de höll sig fint på detta sätt utan socker.”

Lingon har inte samma dominerande roll bland bären i 
kosthållet som förr, men kan i gengäld serveras som ett ex-
klusivt tillbehör på finare restauranger.

Källa: matkult.se

Veckans 
Jobbmeny

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny 

gå in på 
arbetsformedlingen.se



OBS! Här ser du delar av programmet. Det fullständiga programmet finns på 
visithagfors.se. Programmet kan ändras och förändringar kan ske tätt inpå, 
se den aktuella versionen på visithagfors.se!

• Svenska kyrkan Hagfors pastorat - Öppen kyrka i  
Hagfors, N Råda och Gustav Adolf. Pilgrimsvandring, sång, 
musik, tipspromenad, konstutställning, servering.

I HAGFORS KOMMUN
11-12 SEPTEMBER 10.00-16.00

KULTURARVSDAGARNA

• Hagfors Järnvägsmuseum - Fri entré.

• Hagfors Hembygdsgård - Vävning, tunnbrödsbakning,  
ponnyridning, fiskdamm, kolbulletillagning, servering.

• Hagfors minnesmuseum - Monica  
Zetterlundmuseet - Fri entré.

• Hembygdsgården Kärnåsen - Servering, guidning,  
rovdjurscentret öppet.

• Konstföreningen Kreativitet - Digital konstutställning. 
Se facebook.com/konstforeningen.kreativitet.3.  
Konstutställning i Vuxenskolans utställningslokal. 

• Målargruppen i Uddeholm - Ateljén öppen för besök. 
Hembakat fika serveras.

• Skildra Värmland - Medeltidsvandring, kolbullegrillning,  
filmpremiär, filmvisning.

• Stavkyrkan i Ekshärad - Stavkyrkan är öppen.  
Fikaförsäljning och försäljning av örter. 

Aktiviteter sker tillsammans med
• Betsy Jonker Keramik - Kom och se hur vi skapar ett  

hållbart, självförsörjande och modernt liv på vår gård.  
Hembakat fika och öppet hus i keramikverkstan.

• Hembygdsgården Gubbkroken - Urban Lavén berättar 
om Sunnemos historia och profiler från bygden. Servering.



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.

3 R.O.K. HAGFORS
Trevlig och ljus 3 r.o.k., hörnlägenhet, 
vån. 2. Rostbrännarevägen, Hagfors. 
120.000 kr eller högstbjudande. Vid 
intresse ring
Tel. 076-130 10 79
********************************************
LÄGENHET SÄTTRAVÄGEN
Ljust, trevligt läge. 3 rum, allrum, kök. 
74,5 m2, 3:e våningen. Hyra 4.231:-. 
Humant pris.
Tel. 070-618 43 11
********************************************
VINTERDÄCK PÅ FÄLG
4 st stålfälgar + fälgskydd, 195/65 R15. 
Mönsterdjup 6 mm (godk. 3 mm). 4 st = 
1.000 kr (Volvo V70 ex.)
Tel. 070-588 48 44, 0563-148 44
********************************************
TVÅ RUM O KÖK
Trevlig och ljus lägenhet på bv på Troili-
gatan 1 A. Högstbjudande.
Tel. 070-252 02 44
********************************************

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

KNON-TÖNNETS FVO
Härmed kallas till fiskestämma onsdag 
1 september 2021. Ärende: Sedvanligt 
årsmöte. Plats: Stora Ensos kontor i Eks-
härad. Tid: 18.00. Välkomna! Styrelsen.
********************************************
SUNNEMO PRO
Boka in 9/9 kl 14.00 för då kommer 
Seniorshopen till Folkets Hus. Modevis-
ning och ni har sedan möjlighet att köpa 
kläder inför hösten. Både män och kvin-
nor. PRO lotter finns att köpa. Vi följer 
Folkhälsomyndighetens råd. Välkomna. 
Vid frågor kontakta Inger 070-3583771.
********************************************
JOURKVÄLLAR PÅ 
ÄLGSKYTTEBANAN 2021
Uddeholms Jaktskytteklubb hälsar med-
lemmar och icke medlemmar välkomna 
till Älgskyttebanan hösten 2021. Vi har 
jourkvällar på Älgskyttebanan tisdagar 
och torsdagar vecka 35-39. Vi öppnar kl 
17.00 och avslutar kl 20.00
********************************************
SPF RANSÄTER-MUNKFORS
har årsmöte måndag den 6/9 kl 17.00 i 
Kvarnen på Gamla Bruket. OBS platsen! 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. SPF 
bjuder på förtäring och underhållning. 
Välkomna! Sam.arr. Vuxenskolan
********************************************

FÖRENINGSNYTT

SÄLJES

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
UTHYRES MUNKFORS
Stor trea med nytt kök. Trägolv, spröj-
sade stora fönster och äldre charm. 
Tillgång till trädgård och liten veranda. 
Hyra 6.300 kr i månaden. Värme, el, 
sopor etc ingår i hyran. 
Ring 0733-10 01 08 för visning eller mer 
info. Bilder finns på Blocket.
********************************************
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 STUGA
Pensionär från Karlstad önskar hyra en 
liten stuga med garage i Sunnemo med 
omnejd. För året-runt boende.
Tel. 076-266 48 56
********************************************
VINTERFÖRVARING PERSONBIL
Letar vinterförvaring för min Volvo. Helst 
längst 62:an, Ransäter, Munkfors, Eks-
härad. Kontant betalning.
Tel. 0708-63 53 61
********************************************

STAKBERGS VVO ÅRSMÖTE
Kallelse till årsmöte 8/9 kl 18.00 Hamra 
Jaktgård. Stadgeenliga ärenden. Väl-
komna! Styrelsen
********************************************
ENA BYGDEGÅRDSFÖRENING
Loppis och växtbytardag. Söndag den 
12 september 11.00-16.00. Utomhus i 
stort tält. Fika finns. Byt, köp eller sälj. 
Info 070-2667576. Välkomna!

NISSAN TERRANO 11 2001
3 dörr, 20.000 mil. Bensin. Vinterhjul, 
alufälg, ex.ljus, mv.g. Drag. Bes 2021-
02-22 u.a. Röd. Bra skick efter åldern.
Tel. 070-374 51 30 Vansbro

Skydda ditt hem mot 
de kalla vinter-

månaderna med våra 
underhållsfria fönster.

Lantligt, retro 
eller modernt 

PVC-3 glasfönster.
Mail: 

info@swedishhouseinvest.eu

072-706 87 78
Älvdalsv. 17, 683 93 Råda

Trädgårdsarbeten
Röjsågsarbeten

Hushållsnära tjänster

Rikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

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

Gilla oss på 

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

SPORT • SPORTSPORT • SPORT

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

FOTBOLL
Hagforsvallen

Division 7 Norra

Söndag 5/9 kl 16.00

IK Viking FK/NVFF
–

Västanviks AIF U

Golf
Uddeholms GK
H50/D50 torsdag den 26 augusti
1) Sven Landtmansson 68. 2) Christer 
Söderström 73. 3) Tony Welam 73. 4) 
Agne Andersson 76. 5) Karl-Erik Miller 
77. 6) Thryggve Engström 78. 7) Sten-
Inge Olsson 79. 8) Christer Bodin 79. 9) 
Hans-Eric Gerebro 79. 10) Leif Anders-
son 79. 11) Mats Larsson 79.
20 deltagare

Vi gratulerarVi gratulerar

MANNE NILSSON
Stort grattis till vår 
goa Manne i Skived 
som fyller 4 år den 
1/9. Många kramar 
från mamma, pappa, 
lillasyster Wera, mor-
mor, morfar, farmor, 
farfar och kusinerna 
Holly, Alicia, Mille o Malte m. fam.

VIDAR BERGSTRÖM
Stort grattis Vidar 
Bergström i Karlstad 
på 9-årsdagen den 
1 september önskar 
mormor, Per-Åke, 
moster Sussie och 
övriga släkten.

ALVA KATZBERG
Ett stort grattis till 
vår favorittjej Alva 
som fyller 6 år den 
3/9. Hoppas du får  
en superbra födelse-
dag! Puss och kram 
från mamma, pappa, 
storebror Gottfrid och 
Tarzan.

NOVA FORSDAHL
Vi vill gratulera vår 
u n d e r b a r a  N o v a 
Forsdahl på hen-
nes 10-årsdag den 7 
september. Puss och 
kram, vi älskar dig 
i massor. Från lilla-
syster Gry, mamma 
o pappa. Grattar gör 
även alla kusiner med familjer, mormor 
o morfar och farmor.

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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AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 



Alt: Pannbiff

TORSDAG 2/9  kl 10.30-15.00 
NÄVGRÖT M FLÄSK

alt. Kålsoppa 
m limpsmörgås 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!

Text och betalning oss tillhanda SENAST  TORSDAG  kl 16.00

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

Kryssa valfri rubrik:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kupong!



Införd vecka

Bifogar   kr

kontant

via Swish 1230489690

via Plusgiro 457018-0 

Tummen upp 60:-

Vi gratulerar 100:-

Födda med ram max 31 mm 200:-

Tack med ram max 31 mm 200:-

Födda  med foto och ram 300:-

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

Annonstext:

FAMILJEANNONSER

UTHYRES
Lövstaholm Lövåsen 179

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

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

En ny SUSHI- restaurang 
öppnar i Hagfors

med goda sushi- och varmrätter.
Beställ gärna på  073-657 03 78

Köpmangatan 9B, 
Hagfors 

Varmt välkomna!

Franks Måleri & Bygg
i Uddeholm

Hantverkare med tysk utbildning

Tapetsering, målning, 
kakel, klinker

Alla typer av golvläggning
0738-22 42 43

F-skattsedel Rot-avdrag

KLUVEN VED
Beställ nu, levereras 

efter överensk.
Ove 070-203 24 62

SÄLJES

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 1/9 Pasta carbonara och pasta bolognese 

Tors 2/9 Husets köttgryta serveras med ris 

och potatis

Fre 3/9 Kotletter servers med potatisgratäng 

och gräddsås

Lör 4/9 Kycklingfilé serveras med currysås 

och ris

Sön 5/9 Husets laxsida serveras med kokt 

potatis och kall citronsås

Mån 6/9 Strömming serveras med mos och 

skirat smör

Tis 7/9 Stekt rimmat sidfläsk serveras med 

 alt. raggmunk, löksås el. bruna bönor

Ons 8/9 Kyckling/bacongratäng serveras med 

ris

LOPPIS
Uddeholm

Stationsv 2 centrum skyltat
Lör 4/9-Sön 5/9 11.00-15.00

Swish och kontant
Välkomna!

REALTIDS-
AUKTION

Söndag 5/9 
med start 

kl 17.00 på nätet
Man kan endast 
buda på nätet

Säljes bl.a. traktor MF 
360 4 wd med frontlastare 

årsm. 1989, hydrauliskt 
snöblad, vägsladd, 

4-hjuling Polaris sportma 
570 EFI årsm. 2014, tim-
merkärra Kranman med 
kran och grip i nyskick

Visning 3/9 kl 14-16 
Auktionshallen Ekshärad
Se villkor, info och annonser på 
www.danielssonsauktioner.se

Anders med personal!

0563-409 93 • 070-340 00 22

Öppettider Textåbild/Veckobladet
Måndag 8-12 • Tisdag 8-14
Onsdag 8-14 • Torsdag 8-16

Fredag 8-14

Du vet väl 

att du kan läsa 

Veckobladet på nätet

www.veckobladet.se
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GURKA
Sverige. Klass 1. 280 g. 
Jfr-pris 26:79/kg.

MAX 2 ST/MEDLEM.

MOZZARELLA
Michelangelo. 125 g. Jfr-pris 40:-/kg.

MEDLEMSKLIPP
Ve� � s

2 FÖR

15k
MEDLEMSPRIS
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AKTUELLA
ERBJUDANDEN

31/8–5/9

HAGFORS

DUSCHGEL
Nivea. Välj mellan olika sorter. 
250 ml. Jfr-pris 60:-/liter.

KÄLLARFRANSKA 5-PACK
Nordells Bageri. 245 g. Jfr-pris 
81:22/kg.

MAX 2 ST/MEDLEM.

FLÄSKYTTERFILÉ
Sverige/Nybergs Deli. Färsk. I bit. Ca 1 kg.

15k   

FLÄSK-
YTTERFILÉ

59)=  
MEDLEMSPRIS

Fläsk-
ytterfilé med 
kantarellsås
Receptet hittar du 

på coop.se  

5k   
MEDLEMSPRIS

5-PACK

19)=�    

www.skogsmaklarna.com
info@skogsmaklarna.com                 

0563-419 00

Fastigheter till salu

Romboland 12, Ekshärad, 
Hagfors kommun
Lantbruksfastighet med till/ombyggt hus om 225 m2,  stora ytor, 
fint ljusinsläpp och fina material. Areal om ca 14 ha vara ca 7 ha 
prod. skog. Stor potential att anlägga trädgård i etage.

Sättersta 25, Deglunden, Hagfors kommun
Torp om 2 rok på ca 70 m2, areal ca 1200 m2 med nyttjande-
rättsavtal för badstrand. Gäststuga. El och PACTO-toa.

Flera fastigheter finns. Titta på vår hemsida.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
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