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EKSHÄRAD 

Handla i vår butik på nätet!
Vi har 

hemkörning 
i hela

Hagfors kommun 
Gå in på vår hemsida ica.se/eksharad

Yes box, med virushalterna nere 
(nerare iallafall) och vaccina-
tionen i full sving, kan Bio Hag-
fors tryggt öppna pipelinen och 
anfäkta världen med sin närvaro 
än en gång! Hej Publiken!

Under månaden som följer, 
och om inget annat anges; tills 

Bio Hagfors
Efter att ha legat i träda ända sen pandemins 
början, har Bio Hagfors nu äntligen återuppstått 
för att med buller och bång erbjuda invånarna 
i kommunen filmnöje av det slag man innan fått 
resa långväga för! Biografen har många spän-
nande projekt och förbättringar inplanerade, 
några av vilka kan avslöjas här i Veckobladet.

solen exploderar, kommer Bio 
Hagfors att än en gång hålla öp-
pet.

Att stänga tidigt under coro-
napandemin var ett tråkigt men 
i efterhand klokt beslut som vi 
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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

FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Tors 30/9 kl 11.00 11-kaffe i kyrkan, Kenny Ludvigsson.
Sön 3/10 kl 11.00 Förklarad Gudstjänst, A Rådström.
Ons 6/10 kl 14.00 Syförening i församlingshemmet.

  

En kvinna tänkte: ”Om jag bara får röra vid hans mantel kommer jag 
att bli frisk.” Jesus vände sig om och sa: 

”Var vid gott mod min dotter. Din tro har frälst dig.”
Matt 9:21-22

Gräs Missionshus
Mån 4/10 kl 19.30 Stugmöte.

Blinkenbergskyrkan Hagfors
30/9 kl 18.00 Torsdagsträff med 
Billy Blomkvist.

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

11-kaffemusik 
i Ekshärads kyrka!
kl 11.00 torsdag 30/9
Kenny Ludvigsson
bjuder på vissång till klingande gitarr
Fikapåse att ta med hem

Välkommen!

Söndag 3 okt kl 11.00

Gudstjänst
Mats Nordlund &

Caroline Björnlund
Sång och musik

Välkommen till oss eller följ oss 
via länken som finns på www.

kyrktorget.se/hoje.missionskyrka

Servering! 

Vi är i stora salen och håller 
avstånd, allt enligt 

rekommendationerna.
Välkommen om du är frisk!

till alla Valsarnas trogna funk-
tionärer som ställt upp under 
årets säsong. Även stor tumme 
till er alla i publiken samt till er 
företag som hjälpt klubben på 
olika vis.

Ordf. Hagfors 
Motorcykelklubb Marie Lind

Tummen uppGudstjänst
i Blinkenbergskyrkan

Sön 3 okt kl 11.00
Kyrkkaffe

Varmt välkomna!
Equmeniakyrkan Hagfors

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

www.veckobladet.se

Vi gratulerarVi gratulerar

LOVA ENGDAHL HULTMAN
Vi vill gratulera vår 
gulliga, glada tjej 
Lova när hon fyller 
2 år den 1 oktober. 
Grattiskramar till 
familjens minsting 
kommer från Leo, 
Lovisa, mamma och 
pappa. Resten av släkten grattar också. 
Hurra för dig!

OLIVER ULLMAN
Grattis Oliver på 
15-årsdagen den 3 
oktober. Hela släk-
ten önskar dig en fin 
födelsedag. Grattis 
önskar farmor och 
farfar.

ELVIN ERIKSSON
Grattis världens bästa 
Elvin på din 4-års-
dag önskar mormor 
o morfar, Alexandra 
o Daniel, mormor 
Gunn, farmor och 
mamma och pappa 
förstås.



Välkommen att fira

Braskaminens dag
12.00 till 17.00

Kampanjpriser gäller 25/9-2/10

16 400:-
PASSA PÅ

TermaTech TT21RSNordpeis Odense Westbo - Carl vedKeddy K900

Contura Ci5

Din kompletta 
skorstenslösning. 
NVI 2000

Jøtul F3

26 990:-
FRÅN

34 600:-
PASSA PÅ

14 900:-
KAMPANJ

19 490:-
JUST NU

15 900:-
JUST NU

3000:-
RABATT

PROFFSBUTIKER I SAMVERKAN

BRASVÄRMEGRUPPEN - PROFFSBUTIKER I SAMVERKAN

2/10
Rönna Väg 11, Sunne

0565-505 65

www.amtab.info

Auktoriserad pianotekniker
William Brokvist

073-837 17 38
www.wbpianoteknik.se

Potatis säljes
Naturgödslad

Olika sorter
Självplockning från låda. 

Även sort. i 20 kgs säck. 

3 km från Ekshärads kyrka, mot Torsby, skyltat från vägen 

Fre - Lör - Sön
1-3/10 kl 9-17

OBS! Endast EN helg

Vid Rådakorset Rv 62 • Tel. 0563-600 65

Åhströms i Råda

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

KANELBULLENS DAG 
Måndag 4 okt
Nygräddade
KANELBULLAR 5:-/st

Ny Facebook-bokning
Boka en Hemgårdspåse
PS Vi har även lagt i en LIMPA 

och 8-p KORVBRÖD 
- perfekt till älgjakten

Boka Tis 28/9 - Fre 1/10, 
 hämta ons 6/10 
   el tors 7/10
Pris 175:- 
ord pris 249:-

(beställ gärna)

1-2-3-5 liter 
Ord.pris 16.90/st.90/st

  29:-FRYSPÅSARFRYSPÅSAR
3 för3 för

Läs Veckobladet på nätet
www. veckobladet.se



Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, ändringar kan ske.
Församlingsexp. 054-875500, www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM
To 14:00 SITTGYMPA. Anmälan till Gunilla Berglund, 054-875545.
Ti 09:30 FRUKOSTKLUBBEN.
On 14:00 MINDRA. Församlingens ”andliga” tankesmedja. 
On 18:30 YINYOGA. Vi träffas i sporthallen, nedre plan. 
On 19:45 MEDITATION. Vi träffas i sporthallen, nedre plan.

FORSHAGA KYRKA
Sö 11:00 GUDSTJÄNST. Avtackning av diakon Barbro Wikström. 
Enkelt kyrkkaffe. 
On 17:45 VECKOMÄSSA.

DEJE FÖRSAMLINGSHEM
To 10:00 SITTGYMPA. Anmälan till Gunilla Berglund, 054-875545 
To 10:00-12:00 FÖRMIDDAGSKAFFE. 

NEDRE ULLERUDS KYRKA
Sö 11:00 SMÅ OCH  STORA-GUDSTJÄNST. Välkomnande av 
församlingspedagog Anna Lind. 

MUNKFORS KYRKA
Sö 11:00 GUDSTJÄNST. 

MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM
Må 14:00 RANSÄTERS KYRKLIGA SYFÖRENING. Trygghetsboendet
Ti 09:30 MÖRACAFÉ. Hälges ukulele-grupp.
Ti 14:00 SITTGYMPA. Anmälan till Gunilla Berglund,054-875545
On 12:00 ENKEL LUNCH.

Gäller 30/9-6/10

Brottsförebyggande 
samverkan
Munkfors kommun bjuder in lokala företag, polisen och 
nattövervakarna till möte med anledning av den senaste 
tidens skadegörelse och nedskräpning. Tillsammans 
skapar vi en gemensam lägesbild för att kunna sätta in rätt 
åtgärder.
 
Vi träffas 30 september, 18.30 på Munkfors förenings- 
och konferenscenter 

Anmälan
Anmäl dig senast 30 september 12.00 via mail till Malin 
Lindh, förenings- och folkhälsostrateg, 
malin.lindh@munkfors.se. 

30
 se

ptem
ber

Inbjudan till möte om 

Forts. från fram   Bio Hagfors...
är nöjda med att ha tagit. Likväl 
har det varit tungt att se storfil-
mer och gömda små pärlor gå 
oss förbi, utan att kunna varken 
fråga om ni ville se dem, eller 
smälla upp dem på repertoaren 
för att upptäckas. Under okto-
ber kommer vi därför köra en 
blandning av färska nysläpp 
och sköna sladdisar från de tidi-
gare två veckorna av premiärer.

Vi har tänkt som så att mjuk-
starta och i huvudsak köra sön-
dagarna som filmdag. Men ial-
lafall en torsdag blir det movie, 
och då inleder vi återkomsten 
med James Bond i No Time to 
Die. Den föranleds av Paw Pa-
trol-Filmen för de yngre! Mera 
information tillkommer på våra 
sociala medier.

Förbättringar skulle vi också 
upplysa om ja: För allas trevnad 
har vi skaffat en handspritsdis-
penser av det slag man kan se i 
alla affärer, som kommer finnas 
tillgänglig ute i foajén, och vi 
har också köpt in filtar åt er så 

att ni kan hålla värmen under de 
kalla vintermånadernas många 
långa storfilmer. Flera andra 
saker är på förbättringsvägen 
också, men de får tiden förtälja 
om! Just nu kan  det avslöjas att 
vi i samarbete med Värmlands 
Biografnätverk kommer kunna 
erbjuda ett rabattkort inom, pun 
intended, kort! Det kommer ni 
kunna lösa in och få en gratis-
biljett av oss, som tack för att ni 
väljer att gå på nätverkets fria 
biografer. Det kommer bli bio-
dagar och lovbio som vanligt, 
med filmer för hela ålderskur-
van, och även med lite tur andra 
former av extravisningar också, 
som skolbio. Eller om intresse 
finns, seniorfilm!

Kort sagt går hjärnkontoret 
varmt på biografen och världs-
herravälde är bara en grisblink 
bort. 

Det här blir bra Publiken. Vi 
kan knappt vänta på chansen att 
än en gång regelbundet kunna 
hälsa er Varmt Välkomna!

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Ekshärads församling

Tack!  

Till alla er som i kyrkovalet röstat och på 
så sätt stöttat Ekshärads församling och 
dess arbete inför framtiden, tack.

Ekshärad fick näst högsta antal röstande 
i Karlstad stift (24,2%) efter Lysvik som 
hade högst antal i hela landet.

Ett mycket bra resultat som ger tyngd åt 
förtroendevaldas gemensamma vilja att 
värna och slå vakt om Ekshärads för-
samlings självständighet och tillsammans 
med övriga medarbetare fortsätta det 
goda församlingsarbetet.

Tack för att du röstat, tack för ditt förtro-
ende.
Det känns både gott och hoppfullt att ha 
ditt stöd i ryggen.      



MUNKFORS 0563-506 70

LOTTERI 
ALLA 

DAGARNA
med riktigt bra 

vinster!

NANNICs Hudvårds startkit NU 749:-
Ord. 1488:-

Nu är butiken laddad med MYCKET NYHETER!!Nu är butiken laddad med MYCKET NYHETER!!
VÄLKOMNA TILL VÅRT 22 ÅRS JUBILEUMVÄLKOMNA TILL VÅRT 22 ÅRS JUBILEUM

Vi firar i dagarna fyraVi firar i dagarna fyra
ONSDAG - TORSDAG - FREDAG - LÖRDAGONSDAG - TORSDAG - FREDAG - LÖRDAG

med MASSOR AV BRA ERBJUDANDEN!!!med MASSOR AV BRA ERBJUDANDEN!!!

20% rabatt på alla
           ANSIKTSMASKER från

Torsdag kl 14.00
kommer Britta och 

demonstrerar sin goda 
svartvinbärsdryck

HALSKEDJOR med berlocker 
i stål till Herr/Kille

NU 199:- Ord.399:-

DOFTLJUS i plåtask, 
olika dofter   NU 69:- Ord.129:-

BODYBUTTER 
olika dofter   NU 69:- Ord.129:-

DUSCHGEL 
olika dofter     NU 39:- Ord.69:-

T-SHIRT S-XXL, i två färger
  NU 199:- Ord.299:-

BLUS S-XL, svart och vit
  NU 249:- Ord.499:-

TRÖJA blommig
S-XL NU 299:- Ord.499:-

BYXA blommig
 NU 299:- Ord.499:-

TRÖJA XL-XXXL 
NU 249:- Ord.449:-

MYSBYXA S-XXL, i tre färger
  NU 299:- Ord.449:-

MYSTRÖJA S-XXL, i tre färger
NU 299:- Ord.449:-

-eller HEL DRESS 499:-Ord.898:-

LÅNGSKJORTA i grå-rosa färg
S-XL NU 249:- Ord.449:-

DAMKLÄDER 

från ZE-ZE:

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

Mjönäs Djurklinik

Vi utför allt inom
plåtslageri samt takbyte

plåt-, betong- och tegeltak

Höstkampanj 
på plåtklädd skorsten 15%

rabatt

JUST NU!

072-215 05 66

Kulturstipendium 2021
Dags att söka eller föreslå stipendiat till
Munkfors kommuns kulturstipendium 2021. 
Förslag med motivering lämnas senast 12 oktober till:
Kommunstyrelsen, Box 13, 
684 21 Munkfors 
eller skicka per e-post till:
kommun@munkfors.se
Mer information hittar du på 
www.munkfors.se
Förra årets Kulturstipendium
tilldelades Mia Älegård

Nästa vecka Temanummer Hem & Inredning Se annons

AA-MÖTEN 
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00



                       Kanelbullens dag – 4 oktober
Cirka 7 miljoner kanelbullar köper vi på Kanelbullens dag som firas den 4 oktober varje år. Kanske bakar vi lika många 
själva i våra hem? Kanelbullen har varit ett av svenskarnas favoritbakverk ända sedan början av 1900-talet och är ett 
självklart inslag i den svenska fikakulturen. Sedan 1999 firas Kanelbullens dag årligen den fjärde oktober, en dag då det 
äts extra mycket kanelbullar landet över.

Dax att baka!     

Kanelbullar
Ingredienser ca 40 bullar eller 4 längder  (ca 120 minuter):
150 g smör eller margarin, rumsvarmt (eller 1½ dl flytande)
5 dl mjölk
50 g (1 pkt) jäst för söta degar
1 dl strösocker eller vit baksirap
½ tsk salt
eventuellt 2 tsk stött kardemumma
800 g (ca 1,4 l) vetemjöl 
Kanelfyllning:
150 g rumsvarmt smör eller margarin
1 dl strösocker
2 msk kanel
eller Mandelmassa- och apelsinfyllning 
Bred ut 50 g mjukt smör på den kavlade degen
Strö på 2 msk strösocker blandat med det finrivna skalet av en väl 
tvättad apelsin
Grovriv 100 g mandelmassa och fördela den över
eller Nutellafyllning 
Bred ut 50 g mjukt smör och 100 g Nutella på den kavlade degen.
Till pensling: 
1 ägg         Pärlsocker eller hackad mandel

Värm mjölken till 37°C (fingervarmt).
Smula ner jästen i en degskål på 3-4 l. Häll över mjölken och rör om. Till-
sätt matfettet i bitar, socker eller sirap, salt och eventuell kardemumma.
Mät upp mjölet. Häll det luftigt direkt ur påsen i ett litermått. Skaka inte 
måttet. Tillsätt mjölet men spar ½ dl till utbakningen.
Arbeta degen kraftigt, cirka 5 minuter med maskin eller 10 minuter för 
hand, tills den känns smidig.
Låt degen jäsa övertäckt med bakduk cirka 30 minuter.
Arbeta ner degen med maskin eller knåda den lätt på mjölat bakbord. 
Dela degen i 4 delar. Kavla ut varje del till en avlång kaka.
Rör ihop ingredienserna till valfri fyllning och bred ett tunt lager på 
kakan. Rulla ihop till en rulle. Fler utbakningsförslag, se längre ner.
Låt bröden svalna på galler under bakduk.
Bullar: Skär rullen i 10 delar och lägg dem med snittytan upp i pappers-
formar eller på plåtar täckta med bakplåtspapper. Låt jäsa under bakduk 
cirka 40 minuter. Värm ugnen till 225-250°C. Pensla med ägg och grädda 
sedan bullarna mitt i ugnen, 5-10 minuter.
Klippta längder: Klipp jack i rullen och lägg en flik till vänster, nästa 
till höger osv. Låt jäsa under bakduk cirka 30 minuter. Värm ugnen till 
200°C. Pensla med ägg och grädda sedan längderna i nedre delen av 
ugnen, cirka 20 minuter.

Källa: kungsornen.se

OBS! Annonsstopp: TORSDAGAR kl 16.00 för alla annonser
Görsjövägen 2 C           
683 33  HAGFORS

Telefon 0563-616 66
Fax 0563-109 79

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

Plusgiro 45 70 18-0
Swish 1230489690

”Största” 

annonsbladet i 

Klarälvdalen

UTKOMMER VARJE ONSDAG 
och utges i drygt 13.600 ex. 
till alla hushåll och företag i 

Munkfors- och Hagfors kommuner 
med Ekshärad, Stöllet, Likenäs, 

Olsäter och Lesjöfors.

Alla får den

även de som valt bort reklam!Vi hjälper dig med annonslayouten utan extra kostnad.
Rabatt utgår alltid vid annonsering flera veckor.



FÖRFATTARSAMTAL MED 
THERÉSE OLSSON

Tisdag 5 oktober kl 18.00
Gröna aulan, Älvstranden 

bildningscentrum

Meandering är en berättelse om moderskap 
och tillhörighet till ett barndomsland vid 

Klarälven i Värmland. En vandring mellan det 
förflutna och det nuvarande. Therése berättar 

och visar fotografier ur boken.

MEANDERING

Det är gratis men begränsat antal platser. Boka 
din plats genom att kontakta Hagfors bibliotek.

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

NINNI SCHULMAN
Ninni berättar om sitt författarskap och om 

Dagen är kommen, den sjunde och avslutande 
delen i Hagforsserien. Välkommen!

Lördag 16 oktober kl.11.00
Älvstranden bildningscentrum

Det är gratis men begränsat antal platser! Boka 
din plats genom att kontakta Hagfors bibliotek!

biblioteket@edu.hagfors.se, 0563-187 70, @hagforskulturochbibliotek

Copyright/fotograf: Anna-Lena Ahlström

FÖRFATTARSAMTAL MED

   

Munkfors
Ransäter
 Munkfors Kommun

Hur gör vi för att 
minska risken att falla?
Välkomna på informationsträff tisdag 5 oktober 2021
klockan 10.00-12.00

Lokal: Trygghetsboendets samlingssal på Tallåsvägen 10

Program 5 oktober
10.00  Information om hur mat, motion och medicin kan  
 påverka balansen

11.00  Gemensam tipspromenad utomhus

Rehabs tekniker finns på plats för enklare service av hjälpmedel

Friskvården i Värmland
Johanna Grendler
Mobil: 076-107 40 66
Friskvarden.munkfors@telia.com

Kommunrehab
Hemsjukvården
Tel växel: 0563-54 10  00

Nu söker vi timvikarier som vill förgylla 
vardagen för våra elever på Forsnässkolan. 

Vill du vara klippan som hjälper till att ta lektioner vid någons 
frånvaro? Vi på Forsnässkolan söker dig som kan vikariera för 
våra medarbetare vid sjukdom eller semester. Du får ett roligt 
och omväxlande arbete där du dagligen får möta 256 härliga 
ungdomar som bär på frågor och funderingar om skolan och livet.    
 
Jag är intresserad 
Söker gör du via munkforskommun.varbi.com. Kom ihåg att du 
behöver ha ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret. 

Vi ser fram emot din ansökan! 
Munkfors
Ransäter
 Munkfors Kommun

Vill du jobba extra i skolans värld?



Höstyra i Hagfors!Höstyra i Hagfors!
Fredag 1/10  öppet 10-18    Lördag 2/10 öppetFredag 1/10  öppet 10-18    Lördag 2/10 öppet 10-15 10-15

Avvikelser kan förekomma.

NÄRINGSLIVSFÖRENING

ORIENTERING PÅ MANA
Prova på orientering med IK Viking 
orientering. Tio kontroller längs en 
3,1 kilometer lång bana.
Utlottning av presentkort Hela Hagfors 
Näringslivsförening bland deltagarna.

Höstyra i Hagfors

1-2 OKTOBER 2021

SMAKA DET LOKALA PÅ 
TORGET I HAGFORS!
1 okt kl. 10.00 - 18.00 / 2 okt kl. 10.00 - 15.00

Försäljning och provsmakning av mat 
lagad på lokala råvaror, i samarbete med 
lokala producenter. Under lördag bjuds 
det också på andra aktiviteter.

DIREKT DUNDER LIVE
2 okt kl. 12.00, 13.00, 14.00 och 15.00

4 x 25 minuter livemusik framför 
Hagfors stadshus.

Tävling!!

ÄLGJAKT i Veckobladet
Pang!!

Pang!!
Hur många älgar gömmer sig 
i tidningen denna vecka?
Klipp ur och posta lösningen till 
Veckobladet, Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors. 
Märk kuvertet ”Älgjakt”. Lösningen ska vara oss 
tillhanda senast torsdag 7 oktober 2021. 
Två vinnare erhåller varsitt presentkort, värde 100 kr 
som gäller i hela Hagfors kommun. 
Vinnarna presenteras i VB nr 37 vecka 41.

Så här ser älgarna ut som du letar efter. De kan även 
vara till hälften gömda... (Denna älg räknas inte).  

""

Jag hittade ........... stycken älgar              

Namn  ......................................................................................................

Adress  ....................................................................................................

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



Höstyra i Hagfors!Höstyra i Hagfors!

HAGFORS PAPPERSHANDEL
Skolgatan 4, 0563-101 56

HÖSTENS TRYGGA VAL
En ny plånbok från Wallet.
Handsydd i äkta skinn med 

skydd som skyddar mot 
skimning.

Vi lämnar 20%
på valfri plånbok

Välkomna till
Gäller fredag & lördag

Köpmang. 7   0563-102 53

Välkomna in och se
höstens nyheter!

Kyrkogatan 2, HAGFORS   0563-101 93

Höstyra 
fre - lör 1 - 2/10

15% rabatt i butiken
Jackor från VILA

Lång jacka 499:- ord pris 600:-

Kort jacka 349:- ord pris 450:-

Fredag 1/10  öppet 10-18    Lördag 2/10 öppetFredag 1/10  öppet 10-18    Lördag 2/10 öppet 10-15 10-15
Avvikelser kan förekomma.

Besökare får ett positivt intryck av en levade detaljhandel.
Trevligt bemötande i butiker med brett sortiment och bra service 
sprider ett gott rykte omkring sig. Det ger bra förutsättningar för en 
ökad turism och därmed ökade intäkter för både affärer
och kommun.

Mer pengar cirkulerar i din kommun när inköp görs lokalt.
Detta ger bättre förutsättningar för en bra kommunal skattebas,
ett brett utbud och en stark lokal ekonomi.

           När fler inköp görs lokalt behövs fler anställda. Det gör också
           att nya småföretag ser möjligheter att etablera sig och dra till
            sig ny arbetskraft.

Med ett starkt lokalt handels- och näringsliv blir tätorterna mer
livfyllda och kommunen ett mer attraktivt boendealternativ,
vilket ger bättre förutsättningar för kommunal service- skola,
vård och omsorg.

Ideella föreningar, idrottsföreningar och skolklasser kan lättare 
skapa samarbeten med livskraftiga lokala företag för att få stöd 
och bidrag. Både föreningar och affärer är viktiga mötesplatser och 
inslag för ett levande samhälle.

Din lokala butik känner dig, och du får personlig service. Om du
behöver reklamera, eller komplettera, så får du snabb hjälp.

Att förflytta sig med bil kostar både för dig och miljön,
genom att handla lokalt sparar du både bensinpengar
och gör miljön en tjänst.

7 Goda skäl att
handla lokalt!
Goda skäl att
handla lokalt!
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Besökare får ett positivt intryck av en levade detaljhandel.
Trevligt bemötande i butiker med brett sortiment och bra service 
sprider ett gott rykte omkring sig. Det ger bra förutsättningar för en 
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Harboevägen 1
HAGFORS
0563-145 20

15%15%
på allt i butikenpå allt i butiken

Galna höstpriser
Galna höstpriser

utanför butiken!
utanför butiken!

Alla som handlar är med Alla som handlar är med 
på dragning med på dragning med 

fina priserfina priser

Äntligen kan vi köra igång TJEJKVÄLL igen, Äntligen kan vi köra igång TJEJKVÄLL igen, 
så kom in till oss för info och bokningarså kom in till oss för info och bokningar  

(begränsat antal)(begränsat antal)

Välkomna in till oss!Välkomna in till oss!
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Melodikrysset v.39 - 2 oktober

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. 39 - 2 oktober
SPORT • SPORTSPORT • SPORT

Golf
Uddeholms GK
H 50/D 50, torsdag 23 september
  1) Christer Bodin 74
  2) Sten-Inge Olsson 74
  3) Jean-Louis Barrera 75
  4) Lars Sjögren 75
  5) Lars-Göran Jernberg 75
  6) Mats Larsson 75
  7) Roger Lundberg 76
  8) Kjell-Åke Bergkvist 77
  9) Christer Söderström 79
10) Karl-Erik Miller 79
21 deltagare

Slutställning efter sommarens 16 
omgångar
  1) Roger Lundberg 122 poäng
  2) Thryggve Engström 118 p
  3) Jan Ekelund 104 p
  4) Alice Ekelund 104 p
  5) Bosse Karlsson 101 p
  6) Christer Söderström 99 p
  7) Sten-Inge Olsson 89 p
  8) Tony Welam 72 p
  9) Lars Sjögren 72 p
10) Christer Bodin 63 p.
Totalt har 53 spelare deltagit

FÖRENINGAR!
Maila gärna in era matchresultat 

senast måndag kl 9.00
info@veckobladet.se

VB-sporten

PRO Hagfors hade års-
möte på Hotell Monica 
den 15 september. Års-
mötet hölls i enlighet med 
folkhälsomyndighetens 
restriktioner,vilket var 
mycket välkommet av med-
lemmarna. När vi har mö-
ten då ställer våra medlem-
mar upp, denna gång var vi 
98 st närvarande. Lisbeth 

PRO HAGFORS ÅRSMÖTE
HOTELL MONICA

Staaf Igelström Karlstad 
var mötesordf. Hon har va-
rit distriktsordf. i 12 år, av-
gick nu till halvårsskiftet.  
Räckmacka o gobit + kaffe 
serverades. Underhållni-
gen stod ”Bror Olgas” från 
Bäckhammar för som spe-
lade lite 60 tals musik med 
den äran. 

Förändringar i styrelsen: 
Avgående, Gunilla Fors-
berg, Johnny Westlund, 
Anne Hedlund, Barbro Jo-
hansson, Barbro Högquist. 
Avgående avtackades av 
Ordf. K.Persson med blom-
mor.

Till ny styrelse blev följan-
de valda: Ordf. Karl-Erik 
Persson, Sekreterare Ulla 

Spångberg, Kassör Len-
nart Nilsson, Vice Ordf. 
Bertil Johansson övriga 
ledamöter, Urban Olsson, 
Curt Carlsson, Torbjörn 
Skogfeldt. Ersättare, Tho-
mas Pettersson och Lena 
Bergström.

Vi hoppas nya styrelsen får 
ett bra 2021- 2022.

R.A.

Curt Carlsson saknas på bilden



Skålviken 106, 683 92 Hagfors    
0563-610 05
www.svanstromstra.se

Erbjudandena gäller  
t.o.m 17/10 2021

spara energi 

 i höst!

35 %
Upp till

på fönster &  
ytterdörrar

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 

– Vad är det för likhet mellan en 
älg och en hök?
– Jag vet inte..
– Båda börjar på H.
– Det gör de inte alls.
– Älgen heter Henrik.

Naturprogrammet den norska TV:n, då ställs dagens 
tittarfråga:
– Nu kommer vi tills dagen tittarfråga:
– Vad är det som är stort, brunt och springer i skogen?
– Skicka svaret till oss och märk kuvertet med ÄLG.

Det var strax före älgjakten.
– Kommer du ihåg att du sköt mig förra jakten?
– Ja, men efteråt fick du ju 1000 kr för sveda och 
värk.
– I och för sig, så jag tänkte bara fråga om jag 
kanske kunde få ett litet förskott i år…
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Görsjövägen

Rondellen Hagfors

Vill du att ditt företag också ska synas här en gång i månaden? Ring 0563-616 66 för info

0563-148 71

Bilhallen 
i Hagfors AB

8

Sundell AB

0563-126 00

3

0563-54 02 40

6

0563-616 66

5

0563-615 89

4

0563-141 60

2

0563-109 55

1

0563-140 45

7

9

072-23 24 138

10SETAB
B SPÅNGBERG 

Entreprenad & Transport AB 
Kalle 070-327 65 25
Björn 070-662 72 20

NÄRA
DIG!

Välkommen!
Välkommen!
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TEXTÅBILD

Peter Bergström  070-461 78 88
Jon Åkerlund  070-461 78 92

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

Öppettider 
Textåbild/

Veckobladet

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

Vi har tyvärr inga lediga 
framsidor i höst.

Välkommen att boka 
för 2022 redan nu.

Bästa 
annonsplatsen!

info@veckobladet.se
Telefon 0563-616 66



BOWLINGHALLEN ÖPPNAR!BOWLINGHALLEN ÖPPNAR!
Nu öppnar vi Nu öppnar vi 

äntligen äntligen 
bowlinghallen bowlinghallen 

även för även för 
allmänheten.allmänheten.

Från och med 1/10 hålls 
Från och med 1/10 hålls 

bowlinghallen öppen
bowlinghallen öppen

Fredagar:  17.00-21.00

Lördagar:  12.00-21.00

Söndagar: 12.00-16.00

Under dessa tiderUnder dessa tider
kommer det att kommer det att 

finnas möjligheter att finnas möjligheter att 
få något gott att äta få något gott att äta 

och dricka.och dricka.

För bokning av banor För bokning av banor 
och bord maila till:och bord maila till:

Hagforsbob@gmail.comHagforsbob@gmail.com

Även AW och grupp-Även AW och grupp-
bokningar går bra att bokningar går bra att 

boka!boka!

Vi ses!Vi ses!

Tillfälligt parti!

Kopieringspapper 
80 g A4

Kartong 200:- inkl moms
(160:- + moms)

(Priset gäller endast hel kartong)

Gäller så långt lagret räcker

Görsjövägen 2 C, Hagfors
Tel. 0563-616 66

TEXTÅBILD
I HAGFORS AB



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

RING: 070-934 59 87

Söker LP & EP

För varje köp går
även en peng till

Barncancerfonden.

Allt av intresse.
Betalar bra!

Ekshärads SLK
ÅRSMÖTE

Söndag 31okt kl 16.00
i Bodegan

Dagordning enligt stadgarna.
Välkomna! Ekshärads SLK

BJÖRKVED
till spis och kamin

i 50 liters säck 70 kr/st
Hämtas eller lev.

070-524 25 20

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

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

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

FYND & FÖRENINGSNYTTFYND & FÖRENINGSNYTT

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

LÄGENHET
2 r.o.k., 47 m2, Atterbergsvägen Hagfors. 
Andra våningen.
Tel. 072-541 93 00 dagtid
********************************************
LÄGENHET
1 rum o kök, Storgatan Hagfors.
Tel. 072-541 93 00 dagtid
********************************************
BOSTADSRÄTT HAGFORS
Ljus välvårdad lägenhet, 3 rum, allrum o 
kök. 74,5 m2. Hyra 4.231:-. 90.000:- Vid 
intresse ring
Tel. 070-618 43 11
********************************************
INTRESSEKOLL BOSTADSRÄTT 
HAGFORS
Lägenhet, 3 rum + kök, 71 m2, Fila-
revägen 10. Hörnlägenhet. Våning 1. 
Golvvärme i badrum. Tvättmaskin. Pris 
120.000:-.
Tel. 070-270 17 77

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

SOLVIK GRAVOL - GAMLA POLARE
Äntligen dags igen för Ingvar och hans 
polare. 6 okt kl 19.00. Vi sitter vid bord 
i stora salen. 180:- inkl fika i pausen. 
Begränsat antal - måste förbokas. Väl-
komna Solviks BGF
Tel. 0563-136 00, 070-312 13 87
********************************************
PRO RÅDA
Glöm inte medlemsmötet torsdag den 30 
sept kl 14.00, Råda ordenshus.
********************************************
STORENS FVOF
Årsmöte den 14 oktober klockan 19.00 
hos Rolf Olsson, Skymnäs. Välkomna!
Tel. 073-803 04 12
********************************************
EKSHÄRADSBYGDENS KVINNOR
Dagsresa Örebro/Filipstad tors 21 okt. 
Avr. Eksh kyrktorget 8.00, Sjögränd 8.15, 
Hagfors Busstation 8.30. Besök Museet 
Kvarnen Filipstad, Örebro slott, Wadkö-
ping. Pris 500:- (bussresa, kaffe, mat, 
entréer). Anm. 073-0213909 (Birgitta). 
Bet. bg 302-5665 senast 7 okt. Styrelsen.
********************************************
SPF RANSÄTER-MUNKFORS
har månadsmöte måndag den 4/10 kl 
17.00 på församlingshemmet i Munkfors. 
Kaffe och smörgås 60:-/person. Per 
Mathisen underhåller. Välkomna! Sam.
arr. Vuxenskolan.
********************************************
PRO EKSHÄRAD
Nu börjar vi med Öppet hus, måndagar 
fr o m 4 okt 14-16, PRO-lokalen. Boule, 
tisdagar fr o m 5 okt 15-17, Sporthallen. 
Välkomna! Samarr. med ABF. Se hem-
sida: pro.se/eksharad.
********************************************

FÖRENINGSNYTT

SÄLJES

ÖVRIGT
KÖPES

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
ÖNSKAD HYRA
Vinterförvaring av husbil, Hagfors kom-
mun.
Tel. 076-777 68 83
********************************************

TIPSPROMENAD
Edebäcks Bygdegård, söndag 3 oktober. 
Start från 11.00-11.30. Pris: 40:-/person, 
fika ingår. Vi har även barnfrågor. Alla är 
välkomna!

SLÄPVAGN
SELE till röjsåg.
Tel. 070-200 14 71 FÖR KÄNNEDOM

Har fått tillåtelse att hämta lämnade top-
par i gallringen som gjorts denna sommar 
i närheten av torpet. Birgitta på Ugglebo
********************************************

UTHYRES
Stor helt nyrenoverad trea med nytt kök, 
nya trägolv etc. Stora spröjsade fönster 
med utsikt över grönområden. Lugnt 
villaområde nära centrum. Hyra 6 300 
kr. Allt ingår i hyran. Även hushållsel. 
Bilder finns på Blocket. Ring för visning 
eller mer info.
Tel. 0733-100 108
********************************************
MUNKFORS ETTA UTHYRES
Charmig etta uthyres i lugnt villaområde. 
Förstahandskontr. Ledig omg. Stor rå-
vind, egen ingång, liten veranda och par-
kering. Hyra 4250 kr i mån. Värmekostn. 
inkl. i hyran. Ej bet.anm. eller rökare 
inomhus. För visn. eller mer info ring
Tel. 0733-100 108
********************************************
UTHYRES: VINTERFÖRVARING AV 
MC
Möjlighet till vinterförvaring av MC i 
larmad och uppvärmd lokal finns. För 
info ring
Tel. 070-677 00 93 Hans-Erik,
070-569 67 91 Tommy
********************************************
ÖNSKAS HYRA
Vi är ett par i 60-årsåldern som önskar 
hyra ett litet hus i utkanten av Hagfors 
eller Ekshärad. 2-3 rum.
Tel. 0733-26 55 76 



Alt: Pannbiff

TORSDAG 30/9  kl 10.30-15.00 
FLÄSKYTTERFILÉ 

med svampsås 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 10.00-15.30

Tel. 0563-257 55   Välkomna!

Biljetter finns att köpa 
på biohagfors.se och 

på plats 45 minuter 
innan visning

NO TIME TO DIE
TORSDAG 30/9 KL 19.00 
Från 15 år, 164 min 120:-

PAW PATROL-FILMEN
SÖNDAG 3/10 KL 14.00  
Barntillåten, 99 min 100:-

NO TIME TO DIE
SÖNDAG 3/10 KL 18.00  
Från 15 år, 164 min 120:-

Nystart med James Bond-premiär
på Bio Hagfors!

För mer information om våra visningar 
besök oss på våra sociala medier;

Bio Hagfors på Facebook!

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

Äntligen!
Säsongs-
premiär!

Matbingo
i Gustavsfors Bygdegård 

Lördag 2 oktober kl 14.00
Vi bjuder på kaffe med dopp.

Välkomna!  Gustavsfors Bygdegårdsförening

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 

REALTIDS-
AUKTION

Söndag 3/10 
med start 

kl 17.00 på nätet
Man kan endast 
buda på nätet

Se villkor, info och annonser på 
www.danielssonsauktioner.se

Anders med personal!

0563-409 93 • 070-340 00 22

 
LOPPIS
i Höje Munkfors 

1-2-3 okt
kl 10.00-15.00

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 29/9 Baconlindad köttfärslimpa

Tors 30/9 Rotmos och rimmat fläskkött

Fre 1/10 Skomakarlåda serveras med rödvins-

sås

Lör 2/10 Gräddbrässerade kotletter serveras 

med klyftpotatis

Sön 3/10 Baconlindad köttfärslimpa serveras 

med kokt potatis och gräddsås

Mån 4/10 Panerad sejfilé med kokt potatis och 

remouladsås

Tis 5/10 Stekt rimmat sidfläsk serveras med 

 alt. raggmunk, löksås el. bruna bönor

Ons 6/10 Grekiska biffar serveras med tzatziki 

och kokt potatis

Olle Johan

Reta aldrig en 
EKSHÄRING

Reta aldrig en Ekshäring
Ny bok av Olle Johan

Boksignering:
Hagfors Pappershandel torsdag 30/9 kl 10-12

ICA Indianen torsdag 30/9 kl 14-16

”Starken från Ekesberget har 
stadgat sig och fått en livskamrat. 
På jobbet i jordbruket har han fått 
en ny kamrat i Surjämten. Sur-
jämten är lite speciell och för det 
mesta lite tvär men de finner var-
andra efter en kraftmätning. Allt 
är frid och fröjd tills de lyckas bli 
okamrater med ett mc-gäng från 
Stockholm. Efter en del förveck-
lingar blir de utsatta för en del 
problem. Med en blandning av 
hjärnkraft och muskelkraft och 
hjälp av folk å fä så tar de sig 
an problemen. Slutet gott allting 
gott.

 Olle Johan

Titta in 
på vår hemsida 

www.veckobladet.se
Nästa vecka

Temanummer
se annons

Tallinnkryss 
Del i 2-bäddshytt insides

1495:-/pp 
Enkelhytt 1895:-/pp

2/10, 24/10, 30/10, 21/11, 5/12

SPA Pärnu 9 dgr 
10/10, 7/11 

18 behandlingar, 18 måltider 
i Pärnu 

fr 6.495:-
Pass erfordras, reseförsäkring, 

EU-kort, Vacc-bevis

Du kan även boka på hemsidan 



Städ & Fönsterputs
Ett rent nöje!

Hemstäd - Företagsstäd - Flyttstäd 
Fönsterputs - Hushållsnära tjänster  

Byggstäd - Sanering
Vi köper även hela bohag & dödsbon 
inkl. städning som komplett lösning

Med 100-tals nöjda kunder, satsar vi nu på att utöka vår 
kundkrets med fler. Garanterat nöjda kunder!

Välkommen att boka på: 076-100 77 11
info@solrosen-stad.se          www.solrosen-stad.se

3 FÖR

65k
MEDLEMSPRIS

Fi�  
� � � s � g 

29/9!

MEDLEMSPRIS

5 FÖR

99k
TOALETTPAPPER/
HUSHÅLLSPAPPER
Serla. Välj mellan hushållspapper 
3-pack och toalettpapper 6-pack. 
570-996 g. Jfr-pris 19:88-34:74/kg.

MEDLEMSKLIPP
Ve� � s

AKTUELLA
ERBJUDANDEN
28/9–3/10

HAGFORS

GRÄDDGLASS
Sia Glass. Välj mellan olika sorter. 
500 ml. Jfr-pris 20:-/liter.

SATSUMAS
Spanien. Klass 1.

15k�  
MEDLEMSPRIS

MAX 1 KÖP/MEDLEM.

KAFFE Löfbergs. Välj mellan olika sorter och rostningar. 
Gäller ej Fair. 450 g. Jfr-pris 48:15/kg.

MAX 2 ST/MEDLEM.

VETEMJÖL
Kungsörnen. 2 kg. Jfr-pris 5:-/kg.

2 KG

10k�  
MEDLEMSPRIS

La� a 
 för 
� � lb� � ns � g 4/10!

10k�  
MEDLEMSPRIS

Tapetsera • Skaffa hus • Måla om
Renovera • Bygga om • Heminredning 

Nya gardiner, möbler • mm mm

Visst har ni något 
att erbjuda för att vi 
ska få det mysigt och 
fint i vårt hem i höst

Välkommen med  er 
annons senast 

tors 30 sept kl 16.00

Tel 0563-616 66
info@veckobladet.se

www.veckobladet.se

på annons 
under rubrik

20%
RABATT

TEMANUMMER 
vecka 40, 6 oktober

HEM 
& 

INREDNING

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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