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ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

”Största”

annonsbladet i

Klarälvdalen
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Kycklingfilé10:-10:-Glasstårta

FORTSÄTT ÖNSKA!
Det är du som bestämmer över hur vår butik 
ska se ut! Vi bygger ditt lokala Matcentrum! 

Hej@matcentrum.se

10:-10:-
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500ML 

KLIPP!!KLIPP!!

800G

TEL. 0563 200 20
STORGATAN 3-5
HAGFORS
ANNONSEN GÄLLER V 3 2022
SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER
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CAPRICCIOSA

YVETTE

FARMERS

SALAMI

FRYSFESTIVAL 

5:-5:-/ST

Till helgen så skulle vi ha visat biografin ”Jag är Zla-
tan” om självaste Ibrahimovićen själv. Men då Nordisk 
film hoppades på större utdelning än corona tillåter, så 
valde man att flytta på premiären till bättre tider. Men 
runt Gunilla Bergströms Alfons Åberg är det alltid 
grönbete, och han står som ståtlig sekond till fotbolls-
mästaren den här veckan.
Bergström har i alla år varit mycket öppen runt sitt ska-
pande, både när hon jobbade med barnböcker såväl som 
journalistik, och intervjuer med henne finns att få tag 
på i alla möjliga sammanhang. Nu är hon borta, men 
arbetet med att göra vardagen spännande och intressant 
för små läsande barn (och deras föräldrar) fortsätter i 
förlängningen tack vare hennes rika verksskatt vi fått i 
arv. Välkomna ska ni vara, att titta in och förvalta den 
en smula!

Bio Hagfors



Med reservation för ändringar.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Gäller 20/1-26/1
MUNKFORS KYRKA
Sö 11 Gudstjänst. 
RANSÄTERS KYRKA 
Må 17 Veckomäsa. 
NEDRE ULLERUDS KYRKA 
Sö 11 Gudstjänst. P Mathisen.

VERKSAMHETSSTART 
Vi planerar att starta vårens verk-
samheter för vuxna under vecka 5.
För aktuell information om varje 
verksamhet se hemsidan eller ring 
församlingsexp. 054-87550.

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

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 23/1 kl 11.00 Gudstjänst L-P Hjärpe.

Säg till de modfällda: ”Var frimodiga och frukta inte!”
Jes. 35:4

Blinkenbergskyrkan Hagfors
Torsdagsträffarna inställda 
tillsvidare p.g.a restriktioner.

Gräs Missionshus 
Sön 23/1 kl 11.00 Årshögtid.
Mån 24/1 kl 19.30 Stugmöte.

Equmeniakyrkorna och 
Pingstförsamlingen i Ekshärad

Söndag 23 jan kl 11.00

Gudstjänst
Roland Jansson

Sång och musik!

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

kyrktorget.se/hoje.missionskyrka
Servering! 
Välkommen!

PG 115273-5
Swish 123 568 2794
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Norra Råda Missionsförsamlings
MINNESFOND 

önskar alla 
God fortsättning på det nya året.

Vi tackar för 
gåvor under 2021.

Behöver du en kondoleans?
 Hör av dig till:

Maggie Westlund
070-683 54 83 

Ida Nyström 070-282 04 48

FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ
Vi gratulerarVi gratulerar

LENDON ELFSTEN
Vi vill gratulera vår 
goding Lendon Elfs-
ten i Hagfors som 
fyller 7 år den 18 ja-
nuari. Vi som grattar 
är mamma, pappa och 
storebror.

JULIA
Stort grattis Julia på 
din 10-årsdag den 19 
januari önskar mam-
ma och pappa med 
hela släkten.

JULIUS WALLIN
Vi vill gratulera vår 
goa kille Julius Wal-
lin som fyller 2 år 
24/1. Grattiskramar i 
massor från mamma, 
pappa och lillasyster 
Adele. Vi älskar dig!
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Ett stort, stort tack till Jonas 
Olsson vid HMV! För att du hjäl-
per oss med att skapa orders och 
lägga beställningar i det kom-
plexa SAP-systemet. Utan dig 
skulle vi inte existera.

Varma kramar 
från oss i din bakgrund.

Tusen tack till Lars Qvick för 
hans idé och engagemang för att 
tomta runt till alla dagisbarnen.

Tomteverkstan’

till all personal inom äldre-
omsorgen och deras engagemang 
dagen då ni fick besök av tomte-
tåget!

Tomteverkstan’

Tummen upp

Vi gratulerarVi gratulerar

LENDON ELFSTEN
Vi vill gratulera vår 
goding Lendon Elfs-
ten i Hagfors som 
fyller 7 år den 18 ja-
nuari. Vi som grattar 
är mamma, pappa och 
storebror.

JULIA
Stort grattis Julia på 
din 10-årsdag den 19 
januari önskar mam-
ma och pappa med 
hela släkten.

JULIUS WALLIN
Vi vill gratulera vår 
goa kille Julius Wal-
lin som fyller 2 år 
24/1. Grattiskramar i 
massor från mamma, 
pappa och lillasyster 
Adele. Vi älskar dig!

ÖPPETTIDER 
TEXTÅBILD OCH VECKOBLADET

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

Fredag 8-14

AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 

AA-MÖTEN 
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00

Kvinnojouren 
Duvkullan

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

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

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



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

20 kr guld .......................3550 kr
10 kr guld .......................1775 kr 
5 kr guld ...........................925 kr
50 kr 1975 - 76 .................112 kr
10 kr 1972  .........................67 kr
5 kr före 1972  ....................33 kr
2 kr före 1942  ....................54 kr 
2 kr före 1968  ....................26 kr  
1 kr före 1942  ....................27 kr 
1 kr före 1968  ....................13 kr
50 öre före 1962 ...................9 kr
25 öre före 1962 ................4,5 kr 
10 öre före 1962 ................2,5 kr

Guldsmycken ........................... 410 kr/g, guld
Silverbestick (ejNS) ........................3300 kr/kg
Silvertackor ...................................5200 kr/kg 
Herrfickur 14/18k ......................2600/4700 kr
Armbandsur h. 14/18k ..............1100/2700 kr
Sedlar, Plåtmynt/Riksdaler, Tandguld, 
Medaljer, Utländska mynt, Silversmycken

Över 30 år i branschen.
Priserna gäller fr.o.m. 10 jan 2022. Reservation för prisändringar.

Guld, Silver, Mynt 
KÖPES

Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors
Måndag 24/1 kl. 14.30-16.00

100%
ÅTERVINNING
Allt vi  köper in återvinns 

LLÖÖSSUULLLLSSIISSOOLLEERRIINNGG

HHAACCKKSSPPEETTTTAARRNNAA
00773388220022221100

CCeelllluulloossaa  //  ttrrääffiibbeerr  //  hhaallmm

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

Vi lämnar 20% rabatt på annons 

vecka 4 (26/1) under rubriken till vårt 

TEMA: Ta hand om dig Ta hand om dig 
    - Unna dig!    - Unna dig!

• Uteaktiviteter ...
• Träning och hälsa ...
• Ny inredning ...
• Nya kläder ...
• Ny frisyr ...
• Massage ...
• Ny hobby ...
       m.m.

Vilka åtgärder har du gjort för att minska 
smittorisken vid besök hos dig?

Glädje!
Nystart!

Boka senast 20/1 kl 16.00  0563-616 66  info@veckobladet.se

Vi lämnar 20% rabatt på annons 

vecka 4 (26/1) under rubriken till vårt 

TEMA: Ta hand om dig Ta hand om dig 
    - Unna dig!    - Unna dig!

Glädje!
Nystart!

Boka senast 
20/1 kl 16.00
0563-616 66  
info@veckobladet.se

REALTIDS-
AUKTION

Söndag 23/1 
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

ÄNGLAR!
Konstutställning i Gravol
Änglar i textil och akvarell.

Öppet jämna datum 
i januari kl 14-16

Välkomna! Nybacka, Gravol
Pia Kortell Bergmark

070-612 32 25



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 

Inställt kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträde 

25 januari är inställt. 

Inbjudan 
Du inbjuds härmed till årsmöte 2022

 Sektion Klarälvdalen

Datum: 2022-02-15
Tid: kl 18.00
Plats: Digitalt
 Ur dagordningen:
 • Ordförande 2 år
 • 3 ordinarie styrelseledamöter 2 år
	 •	4	ersättare	styrelseledamöter	1	år	
	 •	4	ordinarie	ombud	till	Västra	Svealands	
    representantskap

Anmälan görs på telefon 010-442 91 60 (måndag-torsdag) 
eller via mail: klaralvdalen.v-svealand@kommunal.se

Anmälan senast 2022-02-03

VÄLKOMMEN!

Till medlemmar i 
sektion Klarälvdalen

Tess, Albin och Alva utsedda till
2021 års sista vardagshjältar

Utmärkelsen säsongens vardagshjälte i Munkfors syftar till att 
uppmärksamma privatpersoner 
som med sitt engagemang gjort en insats för Munkfors kommun.

Det är fokusgruppen ”Profilera Munkfors-Ransäter”, som in-
går i kommunens näringslivsforum som utsett hjältarna.

Tess Nilsson (innebandy), Albin Törnkvist (ishockey) och 
Alva Kervestig (innebandy) får utmärkelserna för insatser och 
prestationer inom sina respektive idrotter. Alla tre har visat att 
det finns goda möjligheter att utvecklas i sin sport.  De är också 
fina förebilder och ambassadörer för Munkfors föreningsliv och 
aktiva ungdomar.



TEXTÅBILD
Tel. 0563-618 99

info@veckobladet.se  •  www.veckobladet.se

Tillfälle!!
Vi erbjuder

10%
PÅ TRYCKSAKER 
om du beställer före 

den 31/1 -22
Gäller ej kopiering

VARMT VÄLKOMNA!  MUNKFORS    0563-506 70

Vår stora VINTERREAVår stora VINTERREA
startar 18 januaristartar 18 januari

50%50% på massor avpå massor av
DAMKLÄDERDAMKLÄDER

rabatt

LOKAL UTHYRES i centrala Munkfors 
78 m2. Hyra 3.083:-/månad.

3 R.O.K. SÄLJES Brf Hammarsmeden 
i Munkfors centrum på 75 m2 med inglasad balkong. 
Mycket fin lägenhet. Bredband + TV lagom ingår i månads-
avgiften. Pris 15.000:-. Hyra 5.824:-/månad.

För mer info ring Helén kl 07.00-16.00, tel. 072-544 21 00Etablerat 1868

MUNKFORS • 0563-502 13

Gäller t.o.m. 
31/1

Januari-

Alla jackor & rockar

REA!

50%
Även Morriskläder

Välkommen!
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Melodikrysset v.3 - 22 januari

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:...............................................................................................................................................
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Melodikrysset v.3 - 22 januari

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

Melodikryss v. 3 - 22 januari

Lilla Anna grät. Hon mötte en tant 
som försökte trösta henne med 
orden:
- Spar dina tårar, lilla vän.
- Det är lätt för tant att säga som 
har påsar under ögonen, snyftade 
Anna.

Den lille gossen till sin äldre 
släkting:
-Tant haltar ju inte!
-Men Pelle lille, varför skulle jag 
göra det?
-Men pappa sa ju att tant var 
vrickad!



Slutrapport från Tomteverkstan’ 2021
Z-tåget och personal från museet och Tomteverkstan’ blev plötsligt två tåg 

istället för ett. Även tomtarna utökades från tio till tjugo!
Ja, mer lyckat kunde det inte bli! Allt bara växte under tid och blev större än 
vad vi kunde anat. Julklappar (drygt 200 st), saffransbullar och kakor till alla 
fem äldreboendena. Så fantastisk musik av Tord Sölvesson, Urban Persson, 

Marita och Olle Ljungberg, Andreas Raj Raj Larsson. 
Många sjöng med så det var liv i luckan kan vi lova!

Lars Quick fick också idén till att vi skulle åka förbi alla fem förskolor och 
stanna tåget utanför. Barnen kom ut och sjöng med, klappade i händerna och 

såg ut att uppskatta besöket med tio sjungande tomtar och musikanter. 
Även Hagforsborna fick ta del av detta upptåg.

Råda IK ställde upp med kort varsel med tomtar, tomtetåg pyntat med t o m 
en julgran och musik.

Dagens överraskning var Olivia Brokvist och hennes häst Cubus som de 
boende på Häggården fick hälsa på. Personalen hade pyntat samlingslokalen 

i Carl Larsson-stil så allt var som en saga.

Det blev tre händelserika dagar. Nu laddar vi om. Vi ses igen nästa år!

Hälsningar från Tomteverkstan’         Jaana, Yvonne, Sigrid och Karin

TUSEN MILLIONERS TACK!

BYGGSERVICEi
Geijersholm AB

Hagfors 
Minnesmuseum

Z-Tåget

HAGFORS

Wanjas Leksaker, Modeboden, Kaffestugan, Hagfors Hembygdsgård, 
ICA Indianen Ekshärad, OKQ8 Hagfors, Åhströms Råda, Direkten.

Alla tomtarna, alla musiker, Lars Quick, Stefan Lundmark.
Tack för alla julklapparna som skänkts.

Ni alla möjliggjorde 
STOR JULGLÄDJE I HELA HAGFORS KOMMUN

med er medverkan.

TOMTEVERKSTAN’ 2021

MEDARRANGÖRER:
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SPORT • SPORT • SPORT • SPORTSPORT • SPORT • SPORT • SPORT

INNEBANDY
Damer   AllsvenskanUDDEHOLM UDDEHOLM

Uddeholm Arena    *    Lördag 22 januari kl 17.00

Hagfors IF Uddeholm - Linköping IBK
Max 170 pers. i publiken. Entré 100 kr, 
pensionär 70 kr, ungdom 50 kr.

Matchsponsorer: Samarbetspartners:
GLASMÄSTERI AB
HAMU

Covidpass krävs 
för alla över 18 år.

Vi ses på 
plats!

INNEBANDY 

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

Bowling
Pensionärsbowling - BK 
Rullan
Div 1
Rullan 1-Monitor 1 11-9
Bästa spelare i Rullan 1: Torbjörn Nilsson 
844, Lars Höglin 787, Bo Nilsson 784, 
Werner Biehl 699.
Div 2
Monitor 2-Rullan 2 1--8
Bästa spelare i Rullan 2: Thomas Jans-
son 776, Peter Stålberg 696, Leif Frödin 
668, Krister Söderström 636.
Div 3
X-näs 2-Rullan 2 
Inställd/Flyttad
Div 4
Rullan 4-Rullan 5 14-6
Bästa spelare i Rullan 4: Helena Frödin 

722, Else Emilsson 721, Elisabeth Pers-
son 651, Lilian Hedin 505.
Bästa spelare i Rullan 5: Ulla Lindh 634, 
Viveca Jansson 544, Birgitt Johansson 
519, Ulla Persson 482.

Innebandy
Div 5 Östra Herrar (Omg 12)
Degerfors IBK-Munkfors 2-18
(0-7, 0-7, 2-4)
Mål Munkfors IBK: Marcus Persson 5, 
Linus Söderström 3, Daniel Thorén 3, 
Rindert Van Dijk 2, Marcis Svensson 2, 
Pontus Persson, Jonas Björkegren, Erik 
Nilsson-Onnerfors.

Dags för match igen efter uppehållet 
och inget snack om att det var botten 
mot toppen när Degerfors IBK tog emot 
Munkfors IBK i den 12:e omgången av 
den östra värmlandsfemman 21/22. Man 

gör processen kort med Degerfors i Stora 
Valla hallen och vinner överlägset där 
man efter periodsiffrorna 0-7, 0-7, 2-4 
alltså krossar hemmalaget med 2-18. 

På lagets instagramkonto skriver man: 
En stark match av hela laget rakt igenom, 
inte minst av Kevin i målet som inte hade 
jättemycket att göra, men det som kom 
emot stod han för mestadels pall för!

STEKHETT NYFÖRVÄRV 
FRÅN EDEBÄCK

Inför omstarten kunde även MIBK 
presentera ett stekhett förvärv av Marcus 
”Pillet” Persson som senast spelade för 
MIBK säsongen 2018/2019 då i Div 3 
och där poängskörden blev makalösa 
40p fördelat på 26 mål och 14 Assist. 
Allt detta på 14 matcher. Och innan åter-
komsten till Munkfors IBK så har Pillet 
spelat för Edebäck i herrtvåan. 

Att han blev poängbäst och troligen 
bästa spelare på planen mot Degerfors 
är väl inget att orda om, för med sina 5 
fullträffar och 2 målgivande passningar 
är det inte så konstigt att vävningen av 
Pillet är något extra! 

Lita på att han kommer fortsätta leve-
rera och Marcus Persson hälsas givetvis 
varmt välkommen hem igen!

Vinster på både dam och 
herrsidan för Munkfors IBK
Damer div 1 Region
Karlstad IBF Ungdom-
Munkfors IBK 4-5 e.f.
(1-0, 1-2, 2-2, 0-1) Skott 20-10
Publik 72 (spelades 8/1)
Mål Munkfors IBK: Karoline Häggstad 2, 
Sandra Andersson Bohlin, Sara Jansson, 
Emma Engström.

Suddenseger i Colorama 
Arena

Det blev en riktigt tajt match när Karl-
stad IBF U tog emot Munkfors i division 
1 Region Svealand dam i innebandy. 
Matchen avgjordes först i förlängningen 
där bortalaget var starkast, och seger-
resultatet blev därmed 5-4 (0-1, 2-1, 2-2, 

1-0). Stor matchhjälte 38 sekunder in i 
förlängningen blev Sandra Andersson 
Bohlin som gjorde det avgörande målet.

Munkfors tränare Karin Hallberg om 
matchen

-Trots en tunn trupp med några ordina-
rie borta så gör vi en riktigt stark insats. 
- Som vanligt kämpar vi för varandra och 
krigar matchen ut. - Vi gör enligt oss ett 
regelrätt mål i slutskedet av matchen, 
men det döms bort p.g.a hög klubba, 
så det var riktigt härligt att få med sig 
extrapoängen i sudden.
Damer div 3 Västra
Munkfors IBK U - IFK Heden 10-5 
(2-1,3-1,5-3)  ( Spelades 15/1 )

Mål MIBK U: Elin Kervestig 3, Re-
becka Törnkvist 2, Matilda Linné 2, Alva 
Kervestig, Emma Engström & Yasmine 
Klein 

Seger även för damernas u-lag när 
man besegrade gästande IFK Heden 
under lördagseftermiddagen i Munk-
fors Arena med 10-5. Noterbart var att 
15-åriga Elin Kervestig i sin blott andra 
seniormatch står för 3 mål och en mål-
givande passning, Med sina 3+1 blir hon 
matchens bästa poängplockare. 

Tränaren Karin Hallberg säger såhär 
om matchen : 

- Det var en rolig och tuff match! Kul 
med 3 poäng. - Elin Kervestig och Ida 
Persson gör riktigt bra insatser. - Dom 
vågar ta för sig och spelar med ett fan-
tastiskt lugn. - Sen tyckte jag att det var 
en stark laginsats idag .
Div 5 Östra Herr
Munkfors IBK - SK Örnen 19-1 
(7-0,5-0,7-1) Skott 54-14 
(spelades 14/1 )

Mål MIBK : Linus Söderström 4, Mar-
cus Persson 2, Daniel Thorén 2, Pontus 
Persson 2, Emil Jansson 2, Albin Lars-
son 2, Johannes Hed, Gabriel Persson, 
Markus Persson, Jonas Pettersson & 
Magnus Jonsson. 

Slutresultatet talar för sig själv och 
segersiffrorna är faktiskt i underkant. 
Munkfors herrlag pulveriserade Örnen 
på fredagskvällen inför 70 betalande.



Inbjudan till samråd
Förslag till detaljplan för Brage 10

Hagfors kommuns kommunstyrelse beslutade 2021-12-14 
§103, att samråd kan inledas gällande förslag detaljplan 
för Brage 10, Hagfors kommun. Beslutet vann laga kraft 
2022-01-07. Planen upprättas med standardförfarande 
enligt PBL (2010:900 med ändringar t.o.m. SFS 
2021:788). 
 
Planområdet är drygt 5000 kvm och omfattar 
fastigheten Brage 10, Dalavägen 5 i Hagfors (känd som 
Lövgrensvillan och f d musikskolan). Syftet med planen är 
att ändra tidigare användning från skola (S) till kontor och 
bostäder (KB). Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och
omfattas av skydd. Det är rimligt att överföra skyddet till 
den nya planen och därför införs skyddsbestämmelserna 
(q) förbud mot förvanskning, (r1) förbud mot rivning och 
(k) varsamhetsbestämmelser.
 Planen bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver ej 
tas fram.
 Planförslaget bedöms vara förenligt med 
översiktsplanen och Hagforsstrategin. Det är strategiskt 
viktigt att detaljplanen kan genomföras, dels för att 
byggnaden inte ska riskera stå tom och dels för att det 
finns efterfrågan på lämpliga användningar som kan 
genomföras så befintliga karaktärsdrag tas tillvara på ett 
sätt som respekterar byggnadens värden. 

Samrådstid
Samråd pågår 2022-01-19  –  2022-02-11. 
Samrådshandlingarna finns då tillgängliga på följande 
platser:

   •  Stadshuset i Hagfors, Dalavägen 10. 
       Öppettider vardagar 0800 – 1600     

   •  Hagfors kommuns webbplats, www.hagfors.se

Synpunkter 
Synpunkter på förslaget till detaljplan ska framföras 
skriftligen på nedanstående postadress eller e-post så 
att synpunkten är Hagfors kommun tillhanda senast 
2022-02-11.

  •  E-post: kommun@hagfors.se 

  •  Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors

Du som inte framfört dina synpunkter skriftligen inom 
ovan angivna tid, kan förlora rätten att överklaga beslutet 
att anta detaljplanen. 

Har du frågor? 
Upplysningar om planen lämnas av planeringsarkitekt 
0563-185 39 eller växel 0536-185 00.

SKOTTA
framför era postlådor så att våra 
utdelare kan KÖRA bilen intill!

Tack för 

Er hjälp!

RÄTT!

Kära läsare

TEXTÅBILD
Tel. 0563-618 99

info@veckobladet.se  •  www.veckobladet.se

Tillfälle!!
Vi erbjuder

10%
PÅ TRYCKSAKER 
om du beställer före 

den 31/1 -22
Gäller ej kopieringHär gör vi härliga trycksaker!

Tex: Snygga programblad, böcker, tidningar
(med fyrkantsrygg)

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se vad vi kan erbjuda!

Vitt tryck på svart papper!
Läckert på tex menyer, inbjudningskort ...

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Lack som effektfärg eller tillägg 
ger ett exklusivt och professionellt utseende

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Affischer i alla storlekar 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Visitkort fakturor, kvittenser o dyl som 
ditt företag behöver fixar vi 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Tackkort inklusive kuvert 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se vad vi kan erbjuda!

Etiketter 
i valfri storlek 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

I vår 
produktionsprinter 

kan vi skriva ut även 
små kvantiteter av 

KUVERT 
Allt efter dina behov

Kuvert i alla storlekar 

Bla Nytt unikt format 33x70 cm
(som gamla filmaffischer)

Såklart 
även

A3
A4
50x70
70x100
... som du 
önskar

Tack för all 
uppvaktning på 
min student

Angelica

100x47

47x55

100x55 100x60



FINN FEM FEL
På den högra bilden fattas fem detaljer.

Ringa in felen, klipp ur och posta den rätta lösningen till 
VECKOBLADET, 
Görsjövägen 2C, 683 33 HAGFORS.

Märk kuvertet ”Finn Fem Fel”. 
Lösningen skall vara oss tillhanda senast torsdag 27/1 -22.

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

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

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

Två vinnare erhåller varsitt presentkort, värde 100 kr, 
som gäller i hela Hagfors kommun.     LYCKA TILL!      
Vinnarna presenteras i VB nr 4, vecka 5.

"

SNABBFRALLOR PÅ 20 MIN  
9 st

7 dl vetemjöl (eller rågsikt)
1 tsk salt
1 msk bakpulver
3 msk rapsolja
4 dl mjölk (eller vatten)

Garnering (kan uteslutas)
sesamfrön
vallmofrön
mjöl

GÖR SÅ HÄR
1. Sätt ugnen på 250 grader. Blanda alla torra ingredienser i en bunke.
2. Tillsätt olja och vatten. Blanda ihop allt till en kladdig deg.
3. Lägg ett bakplåtspapper i en ugnsform eller på en plåt.
4. Använd två matskedar och klicka ut 9 frallor. Strö över lite vetemjöl 
och/eller frön.
5. Grädda bröden mitt i ugnen i ca 15 min. Låt dem svalna innan du 
skär itu bröden.

Källa: Lindasbakskola.se

Nybakta bröd till frukost, mellis eller till maten är makalöst gott! Här 
får ni recept på superenkla, snabba bröd med ingredienser man oftast 
har hemma. Man väljer själv vilka frön man har på toppen eller om 
man bara vill strö över lite mjöl.

Mjölk i degen gör frallorna lite mjukare i konsistensen, vatten lite 
segare och rustikare.

Tillagning
Skala ingefäran samt hacka den i ca 3x3 mm tärningar.
Lägg i en liten kastrull och täck med vatten samt koka den på medel-
värme i 5 minuter. Häll av.
Skölj äpplena. Dela äpplena i vardera fyra klyftor samt skär bort 
kärnhuset. Mixa äppleklyftorna i en matberedare (med matberedar-
kniven).
Lägg äpplen, ingefära, socker samt vatten i en stor kastrull och koka 
på medelvärme i 20-30 minuter.
Gör gärna marmeladprov genom att ta en halv tsk marmelad på ett 
tefat, ställ i kyl ca 5 minuter så att det kallnar - då ska marmeladen 
ha stelnat och blivit fast samt ej rinna ihop om man drar med en 
knivspets genom den.
Föredela äppelmarmeladen i rengjorda burkar och förslut med lock 
när den är varm. Förvara mörkt och svalt. Håller flera veckor.
Öppnad burk förvaras i kylen.

Källa: Receptfavoriter.se

3 burkar, ca 1,5 liter 
äppelmarmelad
Förberedelse: 10 min
Tillagning: 30 min
Klart på: 40 min

Ingredienser
800 gram, ca 5 gröna eller röda äpplen av fast sort, gärna svenska 
samt ekologiska äpplen
150 gram färsk ingefära    •   6 dl syltsocker     •    4,5 dl vatten

Äppelmarmelad med ingefära
Lättlagad, gott till frukostmackan eller fina ostbrickan 



Biljetter finns att köpa 
på biohagfors.se och 

på plats 45 minuter 
innan visning

AJA BAJA ALFONS ÅBERG
SÖNDAG 23/1 KL 14.00 
Barntillåten, 39 min, 50:-

SING 2 (sv. tal)
SÖNDAG 23/1 KL 18.00  
Från 7 år, 110 min, 100:-

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

Bio Hagfors på Facebook & Instagram!

Torsdag 20/1  kl 10.30-15.00 
KÅLPUDDING  

Alt. PANNBIFF   100:-

––   HÄMTLÅDOR 90:-   ––
Beställ gärna matlådor från kl 9.00

Begränsat antal sittplatser
CAFÉ O LOPPIS ÖPPET 
VARDAGAR 10.30-15.30

Tel. 0563-257 55   Välkomna!

BJÖRKVED
till spis och kamin

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

070-524 25 20
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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.

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

PRO MUNKFORS
Sillfesten 21/1 är framflyttad.
********************************************
PRO EKSHÄRAD
Vårens planerade danser är inställda. 
Medlemsmöten, Öppet Hus, Gympa o 
Sy & Teknik inställt tillsv. Vi tar tacksamt 
emot saker till sommarens loppis. Se 
hemsida: pro.se/eksharad
********************************************

FÖRENINGSNYTT

SÄLJES
BOSTADSRÄTT I MUNKFORS
Smedsgatan 15, vån 3. 2 r.o.k. med 
inglasad balkong. Tillträde omg.
Tel. 070-637 64 12
********************************************

BOSTADSRÄTT HAGFORS
3 r.o.k. Skålviksvägen 48. 5.000:-
Tel. 070-362 29 83
********************************************
DUBBELSÄNG INKL SÄNGGAVEL
2 st Ikea Sultanmadrasser 90x200 cm 
inkl sänggavel i trä. Paketpris: 800:-. 
Styckpris: Madrasser 250:-/st, säng-
gavel 500:-.
Tel. 076-147 14 23
********************************************

ÖSTRA TÖNNETS VVO
Extra årsmöte ang. byte av älgskötsel-
område torsdag 20 januari kl 18.00, 
skjutbanan. Välkomna! Styrelsen.

Medlemmar i Ekshärad Turism & Fritid 
Ek. förening (Ekesbergets stugby)

Kallas till
EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Den 3 februari kl 19.00
i Församlingshemmet, Ekshärad

Vi ska besluta om: Likvidatorns slutredovising, ansvarsfrihet 
för likvidatorns förvaltning, konstatera att föreningen är upp-
löst och att kvarstående medel ska utskiftas till Ekshärads 
Skidförening och Ekshärads Slalomklubb med lika delar.

Kallelse till detta extra årsmöte 
meddelas endast på detta vis.

Ring 070-669 99 04 U-B Johansson om du kommer.
Välkomna till mötet!             Ordföranden

Glöm inte att annonsera inför
Alla Hjärtans Dag 14 februari

Har du gåvan till våra kära?

Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se

Sprid kärlek på Alla hjärtans 
dag



Kära läsare!
TACK FÖR ATT DU

SKOTTAR
FRAMFÖR DIN 

POSTLÅDA
så att våra utdelare kan 

KÖRA bilen intill!

Tack för 

Er hjälp!

MEDLEMSKLIPP
Ve� � s

MAX 2 KÖP/MEDLEM.

PASTA 
Kungsörnen. Välj mellan olika sorter. Gäller ej makaroner fullkorn. 500-
1000 g. Jfr-pris 10-20:-/kg.

MAX 2 ST/MEDLEM.

MJUKT BRÖD Pågen. Välj mellan 
lingongrova, lingongrova special och 
guldkorn. 500 g. Jfr-pris 30:-/kg.

GURKA
Spanien. Klass 1. Ca 280 g. 
Jfr-pris 26:79/kg.

2 FÖR

15k
MAX 2 ST/MEDLEM.

FALUKORV I RING 
Sverige/Scan. 800 g. Jfr-pris 25:-/kg.

20k�  
MEDLEMSPRIS

MEDLEMSPRIS

2 FÖR

20k

15k�  
MEDLEMSPRIS

FÄRDIGRÄTTER
Dafgårds. Frysta. Välj mellan 
olika sorters Dafgårds husman. 
380-420 g.

MEDLEMSPRIS

4 FÖR

69k

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

18/1–23/1

HAGFORS

Vi kan dela ut över Veckobladets utgivningsområde, 
Munkfors och Hagfors kommuner med Ekshärad, 

Stöllet, Likenäs, Lesjöfors och Olsäter. 

Har Ni oadresserad reklam, 
föreningsinformation,  

frågeformulär etc. 
som Ni vill ha utdelad?

info@veckobladet.se       www.veckobladet.se
Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors

Ring 0563-616 66 
och tala med Patrik för
 information och priser

Vi kan dela ut över Veckobladets utgivningsområde, Munkfors och Hagfors 
kommuner med Ekshärad, Stöllet, Likenäs, Lesjöfors och Olsäter. 

Har Ni oadresserad reklam, föreningsinformation,  
frågeformulär etc. som Ni vill ha utdelad?

info@veckobladet.se       www.veckobladet.se
Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors

Ring 0563-616 66 
och tala med Patrik för
 information och priser

100x125

205x85
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