
Nr 4  Vecka 5   Årgång 31 Onsdag 2 februari 2022Tel. 0563-616 66 www.veckobladet.se
Fax 0563-109 79 in •fo@veckobladet.se

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

”Största”

annonsbladet i

Klarälvdalen

NÄSTA VB UTK. ONS 12/1  ANNONSSTOPP FRED 7/1 KL 12

Hagfors centrum får en ny pro-
gressiv profil!

Nybygget av pensionärslägen-
heterna 65 + centralt i Hagfors 
pågår enligt plan, både kostnads- 
och tidsmässigt. Vi har redan 
börjat att bjuda in de sökande till 
en visningslägenhet, som visar 
vilken anpassad och modern bo-
endestandard som nu kommer ut 
i Hagfors. Detta, och det centrala 
läget, gör att Hagfors nu kommer 
att kunna erbjuda det bästa seni-
orboendet i Värmland, ja, kanske 
i hela Sverige.

Visningen kommer att tillgå på 
så sätt att var och en som redan 
tecknat en speciell lägenhet av 
styrelsen  inbjuds separat för att 

kunna planera användningen av 
lägenheten ytor och utrustning. 
På så sätt får vi ocks ett ”corona-
säkrat” arrangemang. Ni kommer 
alltså att bli uppringda med för-
slag om tider i den ordnng ni stått 
i kö och visat intresse. Lite senare 
kommer vi att kunna visa både 
lägenheter och samlingslokalerna 
för grupper eller föreningar, vil-
kas medlemmar visat intresse 
för att kunna använda lokalerna, 
de är ju dessutom ofta boende i 
huset.

Några av de kommande hyres-
gästerna har redan sålt sina hus 
och fler kommer ut på markna-
den, en efterlängtad flyttkedja 
för kommunen. Flera medlems-

ansökningar till KHF Uvå Strand 
kommer nu in så att även om man 
inte skulle få en tilldelning i den-
na första inflyttning, så är man i 
alla fall garanterad att kunna få 
ett erbjudande längre fram.

49:-49:-
FORTSÄTT ÖNSKA!

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

Hej@matcentrum.se

89.89.9595/KG
/KGFLÄSK YTTERFILÈ

SNELLMAN 

TEL. 0563 200 20
STORGATAN 3-5
HAGFORS
ANNONSEN GÄLLER V5 2022
SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER10:-10:-/ST 69:-69:-/PERS

RÄKOR FRYSTA
LÖSVIKT

HAGFORS

SPARA 60:-/Kg
KLIPPET!!

BESTÄLL
SMÖRGÅSTÅRTA

FRÅN

MAX 2ST/HUSHÅLL

Visningslägenhet i trygghetsboendet KHF Uvå Strand!

Köksbänk med 
induktionshäll, 
utfällbar köksfläkt 
och återvinningslåda. 
Observera, gott om 
elkontakter!

Tvättmaskin och 
torktumlare samt 
överskåp för för-
varing.



Hagfors Egnahemsförening

ÅRSMÖTE 
Vi kommer att ha årsmötet på distans. 

Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut till alla medlemmar 
i februari. Ytterligare information finns med i utskicket samt på 

vår hemsida: www.hagforsegnahemsforening.se

Med reservation för ändringar.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors
Församlingsexp. 054-875500

Gäller 3/2-9/2
MUNKFORS KYRKA
Sö 11 Mässa. M Kareliusson. 
Mottagning av pastorsadjunkt 
Eva-Karin Angleborg. 
RANSÄTERS KYRKA 
Må 14 Ransäters kyrkliga syförening.
Vi ses hos Kajsa Reiner.
Må 19 Veckomässa. 
NEDRE ULLERUDS KYRKA 
Sö 11 Gudstjänst. R Axelsson. 
FORSHAGA KYRKA 
Sö 16-18 Öppen kyrka. Välkommen 
att sitta ner en stund i stillhet, 
möjlighet till ljuständning. 
Musikstund kl. 17.30.

VERKSAMHETSSTART 
Vi är redo för våren och hoppas att 
vi snart får träffas igen! Se hem-
sidan och kommande annonsering 
för aktuella startdatum för vårens 
verksamheter.

En spalt 47mm
Två spalt 95mm / 100mm

Vecka 5 47x110mm

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

Kallelse till ÅRSMÖTE
Reumatikerföreningen

Tid: Lör 19/2 kl 14.00
Plats: Skolgatan 3 (HjärtLung)
Sedvanliga mötesförhandlingar

Anm. senast 11/2 till:
Wahlmy 070-380 14 44
Barbro 070-692 89 26

Efter mötet bjuds på kaffe,
smörgåstårta och underhållning

Lakene
Bygdegårdsförening

Välkommen på

ÅRSMÖTE
Söndag 20 febr kl 15.00

Sörbyskolan
Vi bjuder på fika

Välkomna!     Styrelsen

Av Jesu Kristi fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Joh. 1:16

Gräs Missionshus 
Mån 7/2 kl 19.30 Stugmöte.

Equmeniakyrkorna och 
Pingstförsamlingen i Ekshärad

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Tors 3/2 kl 11.00 11-kaffe i kyrkan Anders och Conny 
underhåller.
Sön 6/2 kl 11.00 Gudstjänst L-P Hjärpe.

11-kaffemusik i Ekshärads kyrka
kl 11.00 torsdag 3/2

Anders Rådström & Conny Söderström
Bjuder på schlagers och visor 

med betoning på 60-tal!
Fikapåse att ta med hem

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Välkommen!

Vi har öppet
Måndag 8-12
 Tisdag 8-14 
Onsdag 8-14
Torsdag 8-16 
Fredag 8-14
Välkommen 

om du är frisk    

Textåbild
Veckobladet

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

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

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

Kvinnojouren 
Duvkullan

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

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



Tveka inte att höra av dig!
 072-215 05 66
M v h Johan

Ring för gratis offert.
Vi jobbar självfallet med ROT.

Just nu
10% rabatt

på alla typer av takbyten 
såsom plåt, betong o tegel

Rabatten gäller t.o.m. 1 mars

Har ni tankar på att byta tak?

ÅRSMÖTE
Hagfors Centerpartikrets
Hembygdsgården i Ekshärad

Måndagen den 14 februari 
kl 18.30

Erik Evestam kommer och 
diskuterar politik med oss

Årsmötesförhandlingar samt fastställande av 
valsedeln till årets kommunval

Mat, dricka, kaffe och kaka

Medlemmar och intresserade 
hälsas varmt välkomna

Anmälan till 
andersson.stellan@telia.com eller
på 070-326 37 31 senast den 7/2

Säj dä mä e bok
”Ekshäradsdialekten”

www.bokforlaget.com

säljs hos
Ekshärads 
hembygds-

förening 

– och överallt där böcker säljs

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

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



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 

Unna dig något gott
Minicakes med mandel
55 kcal/portion
35 portioner

Ingredienser
75 g malen sötmandel
50 g kokosflingor
1½ dl florsocker
1 msk potatismjöl
½ tsk bakpulver
1 ägg + 1 äggvita

Frosting:
25 g smör
1½ dl florsocker
½ tsk vaniljsocker
1 msk apelsinjuice
50 g cream cheese, 12 %
½ tsk rivet apelsinskal
½ msk kakao
strössel och/eller sockerkulor

Gör så här
Sätt ugnen på 200°. Blanda mandel, kokos, florsocker, po-
tatismjöl och bakpulver. Rör ner ägg och äggvita. Klicka 
ut i minibakformar placerade på en plåt. Grädda mitt i 
ugnen cirka 12 min. Låt kallna. Vispa smör, florsocker, 
vaniljsocker och apelsinjuice med elvisp på låg fart några 
min till en fluffig kräm. Tillsätt cream cheese, apelsinskal 
och kakao och vispa ett par min till. Bred eller spritsa 

frostingen på kakorna och garnera med strössel eller sock-
erkulor.
Psst: Vill du ha mer apelsinsmak, kan du tillsätta lite rivet 
apelsinskal även i smeten.

Källa: recept.mabra.com



Munkforsföretaget Elcenter har växt från 10 till 70 per-
soner sedan bröderna Klarström tog över företaget från 
pappa Lennart för drygt 15 år sedan. Nu expanderar El-
center i Munkfors och Hagfors i samband med att företa-
get struktureras om.

Elcenter startades i Munkfors 1962 av Lennart Klarström. 
Sönerna Per och Jan Klarström började jobba i företaget ef-
ter skolan och tog över verksamheten för femton år sedan. 
2010 öppnade bolaget kontor i Karlstad och sedan dess har 
företaget växt kraftigt och öppnat ytterligare en filial i Hag-
fors.

Viktigast att medarbetarna trivs
Det har varit en spännande 
resa för Per och Jan som all-
tid tyckt att det viktigaste är 
att medarbetarna mår bra och 
trivs på jobbet.
– Jag blir så stolt när jag hör 
att vi har folk som vill vara här 
resten av livet, säger Per.
– Visst finns det de som slutat 
också, men de flesta som gjort 
det har startat eget företag, 
och då blir man ju mest stolt, 
fyller Jan i. 

Var helt överlastade med 
jobb
Men tillväxten har också gjort 
det tufft för bröderna Klar-
ström, som hellre ägnar sig åt det dagliga arbetet, än stra-
tegi-, ekonomi- och ledarskapsfrågor. De senaste åren har 
Jan och Per varit helt överlastade med jobb, och ju mer de 
jobbade desto mindre arbetslust kände de. 

Orkade inte längre
Per minns ögonblicket då han insåg att han inte orkade 

Elcenter satsar i Munkfors och Hagfors
längre.
– En kompis frågade hur det var på jobbet. Jag svarade att 
jag inte trivdes så bra, eftersom det inte fanns tid att göra 
sånt jag tycker är roligt. ”Men Per, du äger företaget och job-
bar med saker du egentligen inte vill, då är det något som 
är fel, sa han. I den stunden insåg jag att det var dags att ta 
hjälp, berättar Per.

Anställde ny VD
Nu har Elcenter anställt Björn Jonasson som vd. Björn har 
en gedigen bakgrund in elbranschen och har tidigare arbe-
tat som konsult på Elcenter med uppdrag att affärsutveckla 
verksamheten.
– Vi såg direkt vilken resurs Björn var för företaget och att 

han har samma värdegrund 
som oss. Dessutom tog det 
inte lång tid innan medarbe-
tarna började anförtro sig till 
Björn. Därför kändes han som 
en klockren kandidat för vd-
posten, säger Jan.

Stärker avdelningarna i 
Munkfors och Hagfors
Björn tillträdde som vd den 
10 januari. Samtidigt blev Jan 
Klarström operativ chef med 
ansvar för att hålla ihop de 
olika affärsområdena, med-
an Per förstärker kontoren i 
Munkfors och Hagfors, som 
arbetsledare.

– Verksamheten i Munkfors och Hagfors har växt de senaste 
åren och är nu lika stor som serviceavdelningen i Karlstad. 
Med den här omstruktureringen kan vi satsa ännu mer de 
norra kontoren, avslutar Per Klarström.

Per Klarström, till vänster, förstärker Elcenters kontor i Munkfors. Björn 
Jonasson, i mitten, går in som vd och Jan Klarström, till höger, blir opera-
tiv chef i Karlstad.

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



Från idé till färdig produkt
Behöver du hjälp med trycksaker?

Vi hjälper dig!

Programblad
Böcker

Tidningar
Roll up

Trottoarpratare
Fakturor

Kvittenser

Kuvert i alla 
storlekar

Etiketter
Visitkort
Affischer
Broschyrer
Blanketter

Inbjudningskort
Bordstabletter

Pennor m tryck 
m.m.

Vitt tryck på 
svart papper

Lack som effekt-
färg eller tillägg

Ring Patrik för offert!
0563-616 66

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, Hagfors

www.veckobladet.se  tryck@veckobladet.se



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

www.maklarhuset.se/hagfors

Efterfrågan på fastigheter är fortsatt stor från våra lokala 
kunder men även från övriga delar av Sverige och från utlandet.

Nyligen hade vi besök av ett filmteam från Hollands 
motsvarighet till ”A Place in the Sun” som filmade några 
av våra fastigheter tillsammans med presumtiva kunder. 

Detta avsnitt har nyligen visats i holländsk TV, 
vilket skapat stort intresse för vår bygd.

Så går du i säljtankar… slå oss en signal 
så kommer vi ut för en värdering.

(PS. Den inplanerade bomässan i Holland har p g a pandemin 
blivit framflyttad till ett senare datum DS).

Älvdalsvägen – Råda
Utgångspris: 375 000:-
En trevlig 1-plansvilla med källare. Här bor ni per-
fekt i ett lugnt område med närhet till Rådasjön, 
skola, affär, golfbana, skog och natur.
Villan inrymmer 4 rum och kök fördelat på 84 kvm 
och hel källare, med bl.a. gillestuga, tvättstuga och 
garage.

Melltorpsvägen – Uddeholm
Utgångspris: 850 000:-

Lakheden
Utgångspris: 495 000:-
Ett trivsamt 1 ½-planshus om ca 86 kvm som pas-
sar till såväl permanent- som fritidsboende.
Huset inrymmer hall, kök, vardagsrum, allrum och 
badrum i entréplanet. Hall och två sovrum i det 
övre planet. Huset är belägen på en stor träd-
gårdstomt, med trädgårdsland, buskar och flera 
uthus.

Tinglöfsvägen - Ekshärad
Utgångspris: 1 950 000:-
Välplanerat och välvårdat parhus, centralt beläget 
med närhet till serviceinrättningar.  Varje lägenhet 
inrymmer 4 rum och kök varav 3 sovrum. Sovrum-
men är samtliga belägna i övre planet, som även 
inrymmer en hall och duschrum. Fiber är installerat.  
Fastigheten är belägen invid ett skogsområde.
 

Tillfälle att förvärva en hyresfastighet med 
fem unika lägenheter. Två st lägenheter om 
3 rum och kök, två st om 2 rum och kök samt 
en lägenhet om 1,5 rum och kök. Varje lägen-
het har vedspis och 4 har braskamin samt 1 
har kakelugn. Fastigheten är centralt belä-
gen med endast några minuters promenad 
från centrum. Fastigheten är i mycket gott 
skick.

Storgatan – Hagfors
Utgångspris: 2 650 000:-

Ransäterstorp – Munkfors
Utgångspris: 950 000:-
Välvårdade 1-plansvilla belägen på en liten höjd 
på Ransäterstorp 12 med utsikt utöver gärderna. 
Villan om 4 rum och kök fördelas på 103 kvm och 
inrymmer välkomnande entréhall, kök med plats 
för matbord vid fönster, vardagsrum med bra ljus-
insläpp, två badrum, tre sovrum och ytterligare 
en entré mot husets baksida med en värmande 
braskamin.

Med ett fint läge på Melltorpsvägen kan vi nu er-
bjuda ett mycket trevlig boende i denna fasad-
stensvilla i ett plan, om 167 kvm fördelat på 5 rum 
och kök. Till huset som är byggt 1958 hör en tomt 
som erbjuder ypperliga möjligheter till lek och 
trädgårdspyssel. Detta är en gyllene chans att för-
värva en riktigt trivsam villa i barnvänligt område.

Kära läsare!
TACK FÖR ATT DU

SKOTTAR
FRAMFÖR DIN 

POSTLÅDA
så att våra utdelare kan 

KÖRA bilen intill!
Tack för Er hjälp!

RÄTT!
1 2 3

4 5

6

7 8 9

10

11

12

Melodikrysset v.5 - 5 februari

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. 5 - 5 februari



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

Januari
Guden Janus månad. Precis som februari är januari införd 
i kalendern av Numa Pompilius.

Februari
Februari saknades i den äldsta romerska kalendern men 
infördes, precis som januari, av Numa Pompilius. Då var 
det årets tolfte och sista månad. Det är därför skottdagen 
är i just februari. Namnet kommer från festen inför års-
slutet som hölls då, februa. Det var länge en av Roms 
största folkfester.

Mars
Den åt guden Mars helgade månaden, årets tredje månad 
i den från romarna övertagna kalendern. I äldre svenska 
almanackor även kallad vårmånad.

April
Namnet hör troligen ihop med ordet aperire som betyder 
öppna. Antikens romare tyckte att jorden öppnade sig när 
alla vårblommor kom. I äldre svenska almanackor kall-
lades april även gräsmånad.

Maj
Maj kommer troligen från guden Jupiter, som kunde kallas 
Jupiter Maius (den store Jupiter). I äldre svenska alma-
nackor kallades maj även blomstermånad.

Juni
Namnet kommer från den romerska gudinnan Juno. I 
äldre svenska almanackor kallades juni även sommarmå-
nad eller midsommarmånad.

Juli
I den romerska kalendern hette juli Quintilis,den femte. 
Senare döptes månaden om, efter härskaren Julius Cae-
sar. I en del äldre svenska kalendrar var juli hömånaden.

Augusti
Månaden augusti hette Sextilis från början men kejsar 
Augustus döpte om den efter sig själv och gjorde den 
längre, så att den inte skulle bli kortade är Julius Cesars 
månad, juli.

September
Semptember betyder sjunde. I äldre svenska allmänackor 
hette den Höstmånad.

Oktober
Oktober står för åttonde, eftersom det tidigare var den 
åttonde månaden på året. I Sverige kallades oktober för 
slaktmånad förut.

November
Nionde månaden! I Sverige hette den vintermånad förr.

December
December står för den tionde månaden, eftersom den var 
nummer tio förut. Kallades förr för julmånad.

Källa: KamratPosten

Om månadernas namn
Månadernas namn har ärvts från den romerska kalendern där varje månad hade ett ordningstal. September be-
tyder den sjunde och December den tionde. Men vissa av månaderna fanns inte med från början och har därför 
fått helt andra namn.
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FÖRENINGAR!
Maila gärna in era matchresultat 

senast måndag kl 9.00
info@veckobladet.se

VB-sporten

Matchsponsorer 
 

Herrar div 1 Västra 
Hagfors IBS - IBK Alingsås 

Söndag 6 februari 14:00    Entré 80 kr (Endast Betalande Publik) 
 Uddeholm Arena förköp: www.biljettkiosken.se/ Vaccinationsbevis  

+ Legitimation om du är över 18år  

INNEBANDY 

Innebandy
Munkfors ångar på i den 
östra värmlandsfemman!
Åsmyra IBK-Munkfors IBK 0-15
(0-5, 0-3, 0,7)

Målskyttar : Linus Söderström 5, Mar-
cus Persson 3, Daniel Thorén 3, Mar-
cus Svensson, Emil Jansson, Jonas 
Björkegren, Erik Nilsson-Erik Nilsson 
Onnerfors.

Munkfors IBK:s herrlag ångar på i den 
östra Värmlandsfemman, och på fre-
dagskvällen var det Åsmyra som fick 
erfara just detta faktum när Forshagala-
get slogs tillbaka i Grossbolshallen med 
smått otroliga 0-15.

Skidor
Ekesracet 2022 
Slalom, Lilla världscup kval
22 januari 2022
Resultat:
U 8 Leon Olsson - ingen placering/
tidtagning.

Är väl inte mycket att orda om men 
Munkfors visade ingen pardon och efter 
periodsiffrorna 0-5, 0-3, 0-7 kunde man 
alltså inkassera sin fjärde raka fullpo-
ängare via 0-15.

Man är helt enkelt för bra för division 
5 men för er som inte har full koll där 

så anmälde man inget lag och la ner 
herrsidan för att sedan åter anmäla lag 
för spel till denna säsong och på den 
vägen är det.

Segern gör att man återfinner Munk-
fors på 2:a plats i tabellen med en poäng 
mindre än serieledarna GS 86 AIF, som 
dock har en match mindre spelad. Trea 
ligger Deje IBF U som har två poäng upp 
till Munkfors men även dom likt GS en 
match tillgodo. 

Linus Söderström stod för 5+1 borta mot Åsmyra och leder den totala poängligan på 46 
p fördelat på 33+13. Totalen som förövrigt toppas av Munkfors IBK. 2:a platsen innehar 
Marcus Svensson 33 p och tredjeplatsen av ingen mindre än Pontus Persson 31 p.

Damer 
Div 1 Region
Skoghalls IBK Utveckling-
Munkfors IBK 4-4 e.f.
0-1, 2-2, 2-1, 0-0) Skott 23-42
Publik: 45
Mål MIBK: Sandra Andersson Bohlin, 
Ida Beckman, Rebecca Söderlund och 
Marie Westerlund.

Munkfors IBKs tränare Karin Hallberg 
om matchen:

- Det är lite surt att tappa två poäng när 
det är fem sekunder kvar, men Skoghall 
bjöd upp till dans och hade väldig tur med 
målen. Vi vaknade lite för sent idag och 
var lite på hälarna. Med några ordinarier 
spelare borta ännu en gång krigar vi 
ändå på bra, men nu släpper vi detta och 
taggar inför nästa match.
Munkfors IBK-GS 86 AIF 4-6
(2-3, 0-1, 1-3) Skott 10-31 Publik 75
Mål MIBK: Ida Andersson Bohlin 2, 
Emma Engström och Marie Westerlund.
Seriesuveräna tabellettorna GS 86 AIF 
var för tuffa för Munkfors när forshaga-
laget bortabesegrade Munkfors IBK inför 
75 betalande i Munkfors Arena. GS efter 
periodsiffrorna 2-3, 0-1, 1-3.

Munkfors tränare Karin Hallberg om 
matchen:

– Idag fick vi inte något gratis och 

tyvärr råkade vi ut för två skador i en tuff 
och ganska ful match. Första perioden 
går i GS favör, men resterande perioder 
jobbar vi stenhårt i försvaret, däremot 
lyckas vi inte sätta GS målvakt på prov. 
Hon får en alltför lugn resa idag. Men jag 
är stolt över våra tjejer och deras inställ-
ning, vi kämpar verkligen hela vägen 
säger hon till VF-sporten.

Kollegan och troligen en något mer 
belåten tränare gav sin syn på mötet 

– En bra division ett-match med fart 
och tufft närkampsspel. Trots ett långt 
uppehåll, gjorde vi en spelmässigt stark 
insats. Munkfors rutinerade spelare 
var effektiva och höll nerv i matchen till 
slutsignalen. Men ruskigt starkt att vinna 
den svåra bortamatchen mot Munkfors, 
sa GS 86:s tränare Pär Johansson till 
VF-sporten efter att hans lag tagit 11 
raka segern.
Damer Division 3 Västra
Sunne IBK - Munkfors IBK U  6-7 
(2-3, 1-1, 3-3

Mål Sunne IBK : Ebba Hallesson 2, 
Sandra Lindgren 2, Julia Henriksson & 
Moa Östlund

Mål Munkfors IBK U: Amanda Ljunglöf 
Ejdsell, Nathalie Jansson, Elin Kervestig, 
Linnea Frödén, Alva Kervestig, Felicia 
Moss och Wilma Larsson

U 14 Adam Larsson Åk 1: 0:28:72 (5 
plats), Åk 2 0:26:64 (7 plats) Totalt 
0.55.36 5 plats.
U 14 Colin Olsson Åk 1: DNF, Åk 2: 
0:24:90 (3 plats) Totalt - DNF
U 16 Meja Larsson Åk 1 0:30:55 (2 plats) 
Åk 2 0:27:59 (3 plats) Totalt 0:58:14 2 
plats.

Extrainsatt ÅRSMÖTE
för HIF Uddeholm

Tisdag 1/3 kl 19.00
Bruksmästarens lokaler

Val av ordförande, nya styrelsemedlemmar och suppleanter.
COVID-pass krävs. Om det ändras till digitalt kommer det att 

annonseras ut på hemsidan och i hallen.
Om ändring skickas inbjudan till alla medlemmar.
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Skicka en hälsning på Skicka en hälsning på 
Alla hjärtans dag!Alla hjärtans dag!

Skicka in kupongen tillsammans med en femtiolapp (50:-) till Veckobladet, Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors. 
Eller lämna in hos oss på Görsjövägen (bredvid Norab) i Hagfors. 
Eller maila till info@veckobladet.se och betala via Swish.
Senast torsdag den 3 februari!  Publiceras i VB den 9/2 vecka 6.

OBS! Du måste även lämna in/skicka kupongen 
om du väljer att betala via Swish 1230489690
Skriv ej hälsningen i Swishmeddelandet. End. avsändare.

Till:  ............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Från:  ..........................................................................................................................................................................

Insänt av (ej med i tidningen):  .............................................................. ... Tel:  ........................................................

NYTT! NYTT! NYTT!Hälsning med foto 100:-

#

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

FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ

Vi gratulerarVi gratulerar

ARVID
Hipp hipp hurra på 
Arvids 1-årsdag den 
2/2! Många grattskra-
mar från farmor o 
farfar, faster Felizia o 
Krille, faster Emilia, 
farbror Lucas o El-
len, gammelmorfar o 
mormor, gammelfarmor o farfar.

GUSTAV BERGMAN
Vi vill gratulera vår 
glädjespridare Gus-
tav i Skogaängarna 
som fyller 1 år den 
3 februari. Hoppas 
du får en toppendag! 
Grattiskramar från 
mamma, pappa och 
vovven Wilma.

ESTER KJELLVANG
Tänk vad åren går, nu 
fyller Ester Kjellvang 
13 år den 5/2. Hoppas 
du får en bra födelse-
dag med många pre-
senter. Grattis önskar 
G-mormor Solveig, 
mormor,  morfa r, 
moster Lina o Jimmie, Hilma o Arvid, 
morbror Linus o Felicia och Nemo, 
Nellie, Alice o Louis.

ALVAR
Grat t i s  Alvar  på 
11-årsdagen den 6 
februari. Hela släkten 
skickar en bamse-
kram. Hoppas du får 
en toppendag önskar 
farmor och farfar.

Vi gratulerarVi gratulerar
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mormor, gammelfarmor o farfar.

GUSTAV BERGMAN
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vovven Wilma.

ESTER KJELLVANG
Tänk vad åren går, nu 
fyller Ester Kjellvang 
13 år den 5/2. Hoppas 
du får en bra födelse-
dag med många pre-
senter. Grattis önskar 
G-mormor Solveig, 
mormor,  morfa r, 
moster Lina o Jimmie, Hilma o Arvid, 
morbror Linus o Felicia och Nemo, 
Nellie, Alice o Louis.

ALVAR
Grat t i s  Alvar  på 
11-årsdagen den 6 
februari. Hela släkten 
skickar en bamse-
kram. Hoppas du får 
en toppendag önskar 
farmor och farfar.

Skålvikens Bygdeförening vill 
tacka Hantverkstan i Ekshärad 
och Hemgården i Råda för det ni 
skänkte till jullotteriet.

Mvh Styrelsen

Tummen upp

BIO HAGFORS
Hej Publiken! Till helgen blir det dåligt väder deluxe på biograf-
duken, när i ”Moonfall” vår närmaste himlakroppsgranne be-
stämmer sig för att göra en omvänd 69 och landa hos oss istället! 
(Vad blir en omvänd 69? Blir inte det bara 69 igen?).

Det har sen 1969 gått 53 år sen värmlänningen Buzz Aldrin 
(och några andra människor) gjorde stort avstamp i historien 
när de tultade runt ett tag på mångubben. Precis innan vi slog 
över till färgteve var det också! Men vi missade inte kanske jät-
temycket med tanke på färgsättningen däruppe.

Måste ha varit häftigt, och mången onge såg sig nog sitt fram-
tida jag befinna sig på månen, eller ute i rymden, sen den dagens 
sändning. Fuglesang med flera har sen dess blivit kosmo, astro 
och taikonauter! Men biografen är jordnära! Kom om ni vill! ^^

BioHagfors

TV-reparatören 
kommer hem till 
gamla fru Selma och 
hennes man Fridolf. 
Han möts i dörren av 

frun som glatt säger:

“TV:n fungerar som den ska 
nu.”
“Jaså?”
“Ja, vi kom på att vi bara 
råkat byta glasögon med 
varandra.”

Det var en gång 
en gul och en grön 
banan som var ute 
och gick. Plötsligt 
springer den gröna 

iväg och gömmer sig, och när 

den gula kommer fram hop-
par den gröna fram och säger 
“Bu!”,
“Åhhh vad du är omogen” 
svarar den gula då.



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

Biljetter finns att köpa 
på biohagfors.se och 

på plats 45 minuter 
innan visning

UR SPÅR
SÖNDAG 6/2 KL 14.00  

Barntillåten, 109 min, 100:-

MOONFALL
SÖNDAG 6/2 KL 18.00  

Från 11 år, 130 min, 120:-

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

Bio Hagfors på Facebook & Instagram!

Skydda ditt hem mot 
de kalla vinter-

månaderna med våra 
underhållsfria fönster.

Lantligt, retro 
eller modernt 

PVC-3 glasfönster.
Tel. 072-546 27 85

Mail: 
info@swedishhouseinvest.eu BJÖRKVED

till spis och kamin
i 50 liters säck 70 kr/st.

Hämtas eller lev.

070-524 25 20

Torsdag 3/2  kl 10.30-15.00 
RÅRAKOR

med fläsk 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!

REALTIDS-
AUKTION

Söndag 6/2 
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

UTHYRES
Olsäter

Olsätervägen 9
3 rum och kök, 

kallhyra 4834:-/mån
Inga betalningsanmärkningar.

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

Röda korset
Munkfors

Vinter-REA 50 % 
på ALLA kläder
Öppet tors, fre kl 12-17

Välkomna!
Villan, skyltat

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!

HAGFORS BRUKSHUNDKLUBB
påminner om årsmötet 10/2 (digitalt). Gå 
in på hemsidan för anmälan och mer info. 
Välkommen hälsar styrelsen.
********************************************
PRO I LESJÖFORS
Vi ställer in alla möten och evenemang 
tillsvidare och återkommer när pandemi-
situationen tillåter. Styrelsen.
********************************************

FÖRENINGSNYTT SÄLJES UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
LOKALER OCH PARK UTHYRES!
För fester, sammanträden, konferenser, 
kurser, försäljning, teater etc. Sunnemo 
Folkets Hus och Park
Tel. 070-230 76 62 Eva-Lena
********************************************
DHR BROSTUGAN
Samlingslokalen uthyres, högst 15 per-
soner/tillfälle. Privat 600:-, föreningar 
400:-.
Tel. 0563-616 75
********************************************

TAKLAMPA
En perfekt kombination av el och stea-
rinljus. Längd 890 mm. Antiksvart. 
Fyra stycken lampkupor (muranoglas). 
Tillverkad av Cottex. Pris 500:-
Tel. 076-147 14 23
********************************************

Vinnare FINN 
FEM FEL
Vi har haft dragning och 
vinnarna erhåller varsitt 
presentkort värde 100 kr 
som gäller i hela Hagfors 
kommun.
Mariann Över, Stöllet
Birgitta Malmtorp, Munkfors

Grattis önskar VB-red.        
Vi skickar ut vinsterna.

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

Glöm inte att annonsera inför
Alla Hjärtans Dag 14 februari
Har du gåvan till våra kära?

Lämna 
annons 
senast

tors 3/2
kl 16!



WIENERBRÖD
Bonjour. 80 g. 
Jfr-pris 37:50/kg.

WIENERBRÖD
80 g. 

Jfr-pris 37:50/kg.

5 FÖR

15k

HAGFORS

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

1/2–6/2

MEDLEMSKLIPP
Ve� � s

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

KASSLER 
Sverige/Scan. I bit. Ca 1000 g.

PIZZA
Coop. Fryst. Välj mellan 
olika sorter. 340-350 g.

OST FAMILJEFAVORITER
Arla. I bit. Välj mellan olika sorter. Ca 375-1200 g.

39)=�  
MEDLEMSPRIS

VINDRUVOR I ASK
Sydafrika/Namibia/Coop. Klass 1. 
Kärnfria. 500 g. Jfr-pris 40:-/kg.

15k�  
MEDLEMSPRIS

Pastasallad 
med kassler

Receptet hittar du 
på coop.se  

KASSLER

49)=�  

500 G

20k/ask

MEDLEMSPRIS

TEX-MEX
Santa Maria. Välj mellan olika sorters tortilla, 
chips och tacosås. Gäller ej salsa. 185-320 g. Jfr-pris 31:25-54:05/kg.

3 FÖR

30k

KASSLER 
Sverige/Scan. I bit. Ca 1000 g.

 PREPPA FÖR HELGEN

...med 
tryffel- 

pimpade
popcorn!

Se Anis Don Demina på coop.se 

och TikTok @coopsverige
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