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veckan!

Bowlinghallen vid Älvstranden bytte 
driftansvariga precis före jul. Efter att 
hallen ägts i över 30 år av familjen Biehl så 
köpte kommunen hallen i somras. Hallen 
drivs nu av Malin och Håkan Lindh. 
- Vi visade vårt intresse redan i somras men kommunen 
ville gärna att hallen och badet skulle drivas av 
samma entreprenör. När avtalet för bowlingen sades 
upp av entreprenören så kom frågan till oss. Det var 
inte självklart att vi skulle driva hallen. Men efter lite 
funderingar och samtal med personer som vi ville ha 
som personal så löste det sig. 
- Det är ett riktigt bra team som kommer att finnas på 
plats i verksamheten så nu kör vi säger Malin.  Det 
är inte bara att ta över när man har haft samma ägare 

Äntligen är det full rulle i Bowlinghallen igen! 



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
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Omsorgsfull hjälp vid 
dödsfall.

Även behjälplig med 
begravning i Hagfors 

med omnejd.
www.ekshäradsbegravningsbyrå.com

DAN 
ISAKSSON

EKSHÄRADS
BEGRAVNINGSBYRÅ

0563-400 66
Klarälvsvägen 19   

JOUR DYGNET RUNT!

Mötet är digitalt. Allmänheten är varmt välkommen att delta, 
digitalt eller på plats. 

Kom inte till möteslokalen om du har förkylningssymtom eller 
sjukdomskänsla. 

Så deltar du digitalt
Skicka din e-post till kommun@munkfors.se så får du ett 
mail i retur med länk till mötet samt handlingar.

Pia Falk, ordförande 

Munkfors kommunfullmäktige sammanträder 
digitalt på tisdag 22 februari klockan 18.30. 

Kommunfullmäktige  Digitalt

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

Gäller 17/2-23/2
NEDRE ULLERUDS KYRKA 
Sö 11 Gudstjänst. Präst P Mathisen.
MUNKFORS KYRKA 
Sö 11 Gudstjänst. Präst K-M Engström.
RANSÄTERS KYRKA  
Må 19 Veckomässa. 

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 7 47x79mm

Guds ord är levande och verksamt.
Heb 4:12

Gräs Missionshus 
Mån 21/2 kl 19.30 Stugmöte.

Equmeniakyrkorna och 
Pingstförsamlingen i Ekshärad

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Torsdag 17/2 kl 11.00 11-kaffe i församlingshemmet.
Söndag 20/2 kl 11.00  Gudstjänst L-P Hjärpe, kyrkokören 
medverkar.

Söndag 20 feb kl 11.00

Ekumenisk gudstjänst
Åsa Bergsten
Sång och musik!

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

kyrktorget.se/hoje.missionskyrka
Servering! 
Välkommen!

11-kaffemusik i Ekshärads kyrka
kl 11.00 torsdag 17/2

Trubadur Andreas ”Raj-Rajj” Larsson
Bjuder på några härliga klassiker

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

Textåbild
Veckobladet Vänlighet 

förvackrar världen.



Välkommen till Hagfors pastorat
Gudstjänster

Söndag 20/2 
Ekumenisk gudstjänst
kl 11.00 Höje Missionskyrka 

Åsa Bergsten, Conny Westlund, Ida Nyström
Gudstjänsten sänds även digitalt, länk nås via 
Kyrktorget / Norra Råda missionsförsamling. 

Dansbandsgudstjänst
kl 16.00 Hagfors kyrka 

Åsa Bergsten & Tina Sundbäck
Ulf Persson sjunger och  

spelar dansbandsmusik/ Kyrkkaffe  
Söndag 27/2

Mässa
kl 11.00 Hagfors kyrka 

Markus Porsche &Tina Sundbäck / Kyrkkaffe
Mässa

kl 11.00 Sunnemo kyrka 
Markus Porsche &Tina Sundbäck

Kontaktuppgifter
Församlingsexpedition i Hagfors: 

öppet mån&ons 10-12, tors 13-15 / växel: 0563-540 530
epost: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se 

Kyrkogårdsförvaltningen:
 telefon 0563-14500, tider: månd&onsd 9.30-11.00; tisd 13.30-15.00 

epost: hagforspastorat.kgf@svenskakyrkan.se 
Våra övriga kontaktuppgifter finns på hemsidan 

www.svenskakyrkan.se/hagfors

Uppstart för våra 
öppna församlingsverksamheter 

Norra Råda församlingshem
Sittdans kl 14.00  måndag ojämn vecka-Start 28/2

Stickcafe kl 14.00 tisdagar
 Kyrkokör Credo Jubilo onsdagar kl 18.30

Sunnemo församlingshem
Onsdagscafé kl 10.30-12.00 onsdag jämna veckor

 23/2 Urban Persson föredrag ”Harmoni i bibeln”
9/3 Sånger och tankar om våren Åsa Bergsten och Eva-Lotta K Bäcker

Hagfors församlingshem
Sittdans kl 14.00 måndagar ojämn vecka start 28/2
Matteusgruppen kl 14.00 tisdagar jämna veckor 

Hagfors kyrkokör onsdagar kl 18.15
Kör är hälsa onsdagar kl 14.30-15.15 

Frukostmacka m. andakt torsd. kl10-11.30 start 24/2
Berggården Hagfors

Klädbytarrummet kl 10.00-12.00 fredagar 
Välkommen att få och ge kläder! 

 Torget i Hagfors
Vi möts på torget i Hagfors

 kl 10.00-11.30 torsdag 17/2 - Vi bjuder på fika

Barn, unga, familj
Berggården Hagfors

Öppen förskola 0-5 år vuxen/barn
 måndagar och torsdagar kl 9.00-11.30

Babycafé 0-1 år onsdagar kl 9.00-11.30
Småbarnsrytmik kl 10.30-11.15 onsd ojämn vecka

Ungdomskvällar 13-18 år torsdagar kl 18.00-22.00

Efter skolan grupper
 Berggården 

Förskoleklass-åk 3 ojämn vecka månd. kl 13-15.30 
Årskurs 4-6 ojämn vecka tisd. kl 15-17.30 

 Anmälan krävs på vår hemsida.
Sunnemo församlingshem

Pysslingen jämn vecka måndagar kl. 9.00–11.00
 Äventyrarna jämn vecka tisdagar kl 14.00–17.00 
Upptäckarna jämn vecka onsdagar kl 14.30-16.30 

Anmälan krävs på vår hemsida.
Individuella orgel-pianolektioner - torsd em. 

Intresserad? kontakta  Eva-Lotta 0563-63194 
----------------------------------------------------------------------

Sportlovsaktiviteter
Pyssel för barn tisdag 1/3 kl 13-15 

Sunnemo församlingshem - ingen anmälan 
Uteeftermiddag i  Blinkenbergsparken 
Ålder 0-13 år. Torsdag den 3/3 mellan kl. 13-15. 

Ta med ett glatt humör och något att åka/ sitta på. 
Vi bjussar på nått gott från grillen.  

Vid dåligt väder blir vi vid Berggården,  
grillar och leker inne. 

Mer info: 0738-074589

Nu startar vi upp nya verksamheter 
i Hagfors församlingshem 

Kör är hälsa
Onsdagar kl 14.30-15.15 

Nu startar gruppen ” Körsång är hälsa”. Syftet är att sjunga 
tillsammans för att uppnå de positiva hälsoeffekterna. 

Inga förkunskaper behövs. Sjung för hälsans skull!
Sittdans

Måndagar kl 10.00-12.00 ojämn vecka start 28/2 
Alla kan deltaga! Du dansar på dina vilkor

MÅLARAFTON
  Lördagen den 5 mars kl 15.00 

Hagfors församlingshem
Tillsammans förbereder vi gudstjänsten till annandag påsk. 
Vi tar del av bibelberättelsen om Emmaus-vandringen och 

målar utifrån våra intryck, känslor och tankar kring den. 
Inga förkunskaper behövs!

Efteråt äter vi en måltid tillsammans och avslutar med att fira 
helgsmål med andakt. Material och maten är gratis. 

Kom som Du är, och måla som Du vill!
På Annandag påsk ställer vi ut våra alster i Hagfors kyrka! 
Anmälan till församlingsexp. 0563-540530 senast den 2/3



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 

FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ
Vi gratulerarVi gratulerar

ALFRED ERIKSSON
Vill gratulera vårt 
barnbarn Alfred som 
fyller 12 år den 18 
februari. Vi som gra-
tulerar är farmor o 
farfar. 

JULIAN KJELLBERG
Den 15/2 fyllde vår 
guldklimp Jul ian 
Kjellberg 2 år. Han 
firades i  dagarna 
tre av alla sina nära 
och kära. Hipp hipp 
hurra, vi älskar dig 
skrutten! Puss och 
kram från mamma 
& pappa, Hugo, Murre, Jonathan & 
Heidi, Ellen.

SIGNE
Vi vill gratulera vår 
goa Signe som fyllde 
7 år 3/2. Grattiskra-
mar från mormor och 
morfar.

HAMPUS
Vi vill gratulera vår 
goa Hampus som fyl-
ler 7 år 17/2. Grattis-
kramar från mormor 
och morfar.

BELLE JOHANSSON
Hipp hipp hurra! Den 
17 februari fyller 
vår prinsessa en hel 
hand. Grattis gum-
man. Hoppas du får 
en toppendag. Många 
pussar o kramar från 
mamma, pappa, Vin-
cent o Charlie.

ERIC SETH
Grattis vår goa kille 
Eric Seth på 3-årsda-
gen den 17/2! Kramar 
från mamma & pap-
pa, Ludwig & Alicia.

PÄR EKSTRÖM
Gratt ishälsningar 
t i l l  Pär  Eks t röm 
Holsby som fyller 
12 år fredagen den 
18 februari. Kramar 
från farmor och farfar 
Rolf i Blia.

EMIL, ELSA & ELVIRA
Grattis vår älskade trio som fyller år! 
Emil Kjelkenes som fyllde 3 år 14 
februari. Och våra stora tjejer Elsa & 
Elvira Kjelkenes som fyller 10 år 17 fe-
bruari. Hurra hurra hurra för er! Massa 
grattiskramar från pappa & mamma.

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

Välkommen med annons 
senast torsdag 17/2 kl 16.00

Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se

TEMA SPORTLOV v 8
Annonsera dina aktiviteter 

och erbjudanden
Vi lämnar 20% rabatt 

på din annons



Välkommen till Smedjan
Känner du dig ensam och önskar träffa andra?
Vill du ha du hjälp och råd i vardagsnära frågor?

Då är du varmt välkommen till Smedjans möteslokal på 
Smedsgatan 1B. Tillsammans gör vi roliga aktiviteter 
och skapar trevliga upplevelser. Smedjan är en perfekt 
mötesplats där du kan knyta nya kontakter. 

Hoppas att vi ses snart! 

Munkfors
Ransäter
 Munkfors Kommun

Måndag: 13.00-17.00
Tisdag: 15.00-17.00 
Olika gruppcirklar, till exempel 
stickning, yoga eller matlagning. 

Onsdag: 10.00-13.30
Torsdag: 13.00-17.00
Fredag: 10.00-13.00

Öppettider

Snart är det SPORTLOV!
TEMA SPORTLOV vecka 8

Annonsera dina
AKTIVITETER • ERBJUDANDEN

Välkommen till oss med din annonsVälkommen till oss med din annons

Görsjövägen 2 C, Hagfors • Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se  www.veckobladet.se

ANNONSSTOPP:ANNONSSTOPP:
Torsdag 17/2 kl 16.00Torsdag 17/2 kl 16.00  

Häng med Häng med 
och  fåoch  få
20%20%  
rabattrabatt



Ransäter-Munkfors Centerkrets
Plats: Stinastugan på 

Ransäters Hembygdsgård

Tid: Söndag 20 februari kl. 15.00
Nu träffas vi fysiskt igen med Covid-anpassning. 

Vi har gott om plats i möteslokalen.

Erik Evestam medverkar och tar bland annat 
upp Centerns arbete med strandskyddet 

och skogspolitiken.

Vi bjuder på smörgåstårta, tårta och 
kaffe/te/dricka.

Medlemmar och sympatisörer 
hälsas varmt välkomna.

ÅRSMÖTE

IK Vikings OK
ÅRSMÖTE

Måndag 14 mars kl 18.00
Klubbstugan

Mer info på 
www.ikviking.se

Välkomna!

Grankottar
Jag står i skogen och lyssnar på de entoniga, 
men vackra, mjuka visslande tonerna från 
domherren. Men så blir det ett abrupt av-
brott. Duns. Duns. Duns-duns, hörs det. Men 
oj, vad är det?
Ljudet kommer från garaget och jag går sakta 
ditåt. En mindre flock fåglar blir skrämda av 
att jag närmar mig och flyger i samlad trupp 
ut över den lilla tjärnen och bort på andra sidan.

Men hur har det gått med garaget? När jag 
kommer fram ligger en stor mängd grankot-
tar på marken. Ekorren, funderar jag. Nej, så 
ser inte kottar ut som ekorren mumsat på. 
Men så kommer jag på svaret; det var ju famil-
jen Mindre Korsnäbb som var på besök. Alla 
kottarna har uppslitsade kottfjäll där fåglarna 
pillat fram granfrön. Ja, det är ju ett rikt kottår 
i år. Och den Mindre Korsnäbben fick många 
ungar förra månaden.

Skogshälsningar, Lenn-Olle
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Melodikrysset v.7 - 19 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:...............................................................................................................................................
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Melodikrysset v.7 - 19 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. 7 - 19 februari

Kärlek är
inte bara att gå hand i hand 
- det är att hålla varandras 
händer vad som än sker.

Livet är som en bok
du kan inte ändra de sidor som 
redan är skrivna, men du kan 
börja på ett nytt kapitel.

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

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

Välkomna till 
Lärarförbundet Munkfors

ÅRSMÖTE
Torsdag 10 mars kl 18.30

Mötet sker digitalt.
Ni som deltar på mötet kommer 
få en goodiebag. Det kommer 
även ske en utlottning av pre-

sentkort till Selma Spa.

Osa senast torsdag 3/3 
Anmälan sker till:

Marika Nilsson 073-557 10 35
el. Ulrika Karlsson 070-236 92 42

Munkfors Lokalavdelning

Digitalt årsmöte
för 

Lärarförbundet Hagfors
Tisdag 8 mars kl 19.00

Teknisk incheckning från 18.30
Alla som deltar kommer få ett 

presentkort på HELA HAGFORS.

Vi kommer även att lotta ut fina 
priser under kvällen.

Anm. senast måndag 7/3 till 
eva-lena.nilsson@edu.hagfors.se

eller 070-543 93 92

Varmt välkomna!          Styrelsen

Hagfors Lokalavdelning

SOCIALDEMOKRATERNA I HAGFORS 
Onsdag 23 februari kl 18.00

Hotell Monica
MEDLEMSMÖTE med workshop 

för handlingsprogram
Välkommen på medlemsmöte där vi ska ta fram vilka 

prioriterade frågor vi ska gå till val på.
Kontakta sap.hagfors@gmail.com om ni 
vill ha underlag mejlat innan mötet.
Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Kommande årsmöte:
3 april kl 15.00 
på Hotell Monica



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!

FÖRENINGSNYTT
REUMATIKERFÖRENINGEN
påminner om Årsmötet 19/2 kl 14.00, 
Skolgatan 3 (HjärtLung). Anmäl er 
direkt till Wahlmy 070-3801444 eller 
Barbro 070-6928926. Vi bjuder på fika. 
Välkomna!
********************************************

PRO HAGFORS
Medlemsmöte onsdag den 23/2 kl 14.00 
på Hotell Monica. Tony Liljemark informe-
rar om ädreomsorgen. Repr. från Fixarna 
kommer. Passa på att ställa frågor. Kaffe 
o smörgås 40:-. Välkomna! I samarbete 
med ABF.
********************************************

HAGFORS KONSTFÖRENING
Årsmöte torsdag den 10 mars kl 18.00 
i Bystugan Uddeholm. Välkommen! 
Styrelsen
********************************************
EDEBÄCKS 
BYGDEGÅRDSFÖRENING
håller årsmöte torsdag den 24 februari 
kl 18.00 på Edebäcks bygdegård. Väl-
komna hälsar styrelsen.
********************************************

Erbjuder dig som är född 2005/2006

SOMMARJOBB 
KYRKOGÅRDSARBETARE
Gillar du att vara ute i friska luften, att arbeta med dina händer och 
göra fint? Då kanske du vill hjälpa oss att sköta om någon av våra 
fem vackra kyrkogårdar i sommar.

Läs mer om jobbet som kyrkogårdsarbetare på
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Skicka in din ansökan via formuläret på hemsidan.

Sista ansökningsdag: 2022-03-15

Söker 

KYRKOGÅRDSARBETARE (säsong 2022) 
Arbetsuppgifter: Skötsel av våra kyrkogårdar exempelvis; 
gräsklippning, trimning, gravskötsel, plantering, ogräsrensning m.m.
Utbildning/Erfarenhet: Erfarenhet av liknande arbete och/eller 
trädgårdsutbildning är meriterande. Viktiga egenskaper är flexibilitet, 
initiativ- och samarbetsförmåga och viljan att lära.
Körkortsbehörighet B är ett krav.

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till:
Forshaga-Munkfors församling, Box 28 667 21 Forshaga
eller via e-post: forshaga-munkfors.forsamling@svenskakyrkan.se 
Vid frågor ring: Lars-Göran Carlsson, 054- 87 55 61

Sista ansökningsdag: 2022-02-28

Läs hela arbetsbeskrivningen på 
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

UTHYRES
Olsäter

Olsätervägen 9
3 rum och kök, 

kallhyra 4834:-/mån
Inga betalningsanmärkningar.

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

Stefan Holmeberg Bygg & Fastighetsservice AB

Trött på dyra 
elräkningar?

eldsjäl.nu
Vi finns på Klarälvsvägen 36 Ekshärad

0563-525 55

Köp din kvalitetskamin hos oss!

MARKISER
Ring för hembesök

Lars-Åke 070-814 91 11

www.larssonssolskydd.se
072-706 87 78072-706 87 78

Älvdalsv. 17, 683 93 Råda

Trädgårdsarbeten
Röjsågsarbeten

Hushållsnära tjänster
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

Veckans 
Jobbmeny

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny 

gå in på 
arbetsformedlingen.se

www.ikviking.se

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

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

Kvinnojouren 
Duvkullan

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

Vänlighet är som en bumerang 
- den kommer alltid tillbaka på 
något sätt.



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

Kära läsare!
TACK FÖR ATT DU

SKOTTAR
FRAMFÖR DIN 

POSTLÅDA
så att våra utdelare kan 

KÖRA bilen intill!

Tack för 

Er hjälp!

Här 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

Ny Sifoundersökning inför 

Vänliga veckan 14–21 februari:
Landets unga ler oftare än för ett år sedan
Fyra av tio svenskar, 42 procent, ler oftare i dag än de gjorde för 
ett år sedan, när samhället präglades av strikta coronarestriktio-
ner. Högst är andelen bland unga vuxna mellan 18 och 29 år, där 
nästan sex av tio, 56 procent, ler oftare nu än för ett år sedan. 
Det visar Smileindex, en årlig Sifoundersökning som genomförs 
på uppdrag av den medicinska hjälporganisationen Operation 
Smile Sverige.

för att skapa en känsla av trygghet 
i samhället. Leenden är extra vik-
tiga för barn, och vi vuxna har ett 
stort ansvar för att sprida en käns-
la av hopp till barn i dessa dystra 
tider, säger Annika Billing.
Forskning från Uppsala univer-
sitet har slagit fast att när vi ler 
mot någon är det större chans att 
den personen ler tillbaka mot oss. 
Amerikanska rön har även visat att 
barn kan le så ofta som 400 gång-
er per dag medan vuxna kan le så 
sällan som fem gånger per dag.
Unga är trots att de ler oftare i dag 
än de gjorde för ett år sedan även 
den åldersgrupp där flest har känt 
sig isolerade under pandemin, vi-
sar en tidigare Sifoundersökning 
på uppdrag från Operation Smile. 
Hela sex av tio, 59 procent, i ål-
dern 18 till 29 år har känt sig iso-
lerade, att jämföra med 51 procent 
av befolkningen som helhet.
– Kanske kände landets unga 
större framtidstro och hopp igen 
när isoleringen släppte i och med 
de lättade restriktionerna, precis 
som våra patienter gör när de 
äntligen har opererats. Efter att 
ha levt i ofrivillig isolering kan de 
känna större hopp om framtiden, 
säger Annika Billing.

Operation Smile Sverige

– Eftersom vi opererar barn med 
läpp-käk-gomspalt, som då får 
ett helt nytt leende, vet vi vilken 
skillnad ett leende kan göra. När 
vi ställde samma fråga för ett år 
sedan hade coronapandemin en 
tydligt negativ påverkan på leen-
dekulturen i Sverige. Därför känns 
det hoppfullt att svenskarna ler 
mer igen, säger Annika Billing, 
generalsekreterare för Operation 
Smile Sverige.
Fyra av tio svenskar, 42 procent, 
upplever att de ler oftare nu än de 
gjorde för ett år sedan, när coro-
narestriktionerna var strikta. Bland 
unga, 18–29 år, är skillnaden ännu 
större. Där uppger nästan sex av 
tio, 56 procent, att de ler oftare 
än för ett år sedan. Det visar en 
Sifoundersökning som gjorts på 
uppdrag av den medicinska hjälp-
organisationen Operation Smile 
Sverige.
En av fyra svenskar, 26 procent, 
ler mer sällan än för ett år sedan. 
Män i åldern 30–49 år är den 
grupp som i högst utsträckning 
uppger att de ler mer sällan jäm-
fört med för ett år sedan. Hela 35 
procent svarar att de i dag ler lite 
eller mycket mer sällan.
– Att vi ler mot varandra är viktigt 



VÄRMLANDS GULD – MER ÄN 
100 ÅR MED VÄRMLÄNDSK 

IDROTTSHISTORIA

Tisdag 22 februari kl.18.00

Utgiven av: Värmlands 
idrottshistoriska sällskap

Gröna aulan, ÄBC

Huvudredaktör 
Håkan Kamp och 
Sven Peterson, ordfö-
rande i Värmlands 
idrottshistoriska 
sällskap, berättar 
om hur idrotten kom 
till Sverige, om den 
värmländska idrot-
tens födelse och 
utveckling och om 
NWT:s guldmärke. 

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

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

SPORT • SPORTSPORT • SPORT

Innebandy
DIVISION 5 ÖSTRA HERRAR 
Munkfors IBK - Filipstad IBK U 12-3 
(3-0, 4-0, 5-3) Skott 33-15 Publik 112

Målskyttar MIBK : Linus Söderström 
3, Daniel Thorén 2, Pontus Persson 2, 
Marcus Persson 2, Magnus Jonsson 2, 
Emil Jansson
Filipstad IBK U hängde inte 
med när Munkfors tog ännu 
en storseger
 Munkfors tog revansch på Filipstad U 
som man i förra mötet lagen emellan 
förlorade på bortaplan. Då, den 10 de-
cember fick man se sig besegrade med 
12-10 i  Spångbergshallen, men i sin nya 
hemmaborg visade man att man klart är 
bättre än seriekonkurrenterna när man 
mer eller mindre körde över gästerna 
med hela 12-3.

Hemmalaget  inledde matchen lite tre-
vande men man hittade ganska snabbt 
sitt spel och när det väl kom att kännas 
igen, ja då kom även målen, och man 
gick till pausvila efter period 1 med en 3-0 
ledningen. Mer mål skulle komma och i 
mittenakten föll 4 mål där MIBK stod för 
samtliga och resultattavlan visade 7-0 
när den tredje perioden drog igång. Den 
avslutade och tredje perioden slutade 
5-3 vilket enkelt summerat gav Munkfors 
tre poäng efter segersiffrorna 12-3 som 
också är ännu en ny storseger som med 

INNEBANDY 

Ishockey
Trust till IFK Munkfors!

Han har gjort 100 poäng på 65 
matcher för moderklubben Filipstads IF 
i Hockeytvåan. Nu är Benjamin Trust klar 
för spel i IFK Munkfors. - Jag känner mig 
hungrig på att förlänga säsongen och ha 
chansen att kriga i ett kval, säger den 
25-årige forwarden.

Munkfors har gjort klart med Filipstads 
poängkung Benjamin Trust för resten av 

denna inräknad är den 4 storsegern i rad 
men också lagets 5:e raka seger. 
Munkfors IBK - GS 86 AIF 11-9
Degerfors IBK - Munkfors IBK 2-18
Munkfors IBK - SK Örnen U 19-1
Åsmyra IBK - Munkfors IBK 0-15
Munkfors IBK - Filipstad IBK U 12-3

Dom 112 personer i publiken bjöds på 
ett iderikt och bra passningsspel som vid 
flertalet gånger avslutades på allra bästa 
sätt, för vi som var där fick öven se en 
hel del vackra mål. 

Straffen - en delikatess
Marcus Persson´s straffmål där Filip-

stads målvakt grundlurades efter att ”pil-
let” gjort en ”snurrfint ” i sista stund och 
retfullt enkelt kunde lägga in den i kassen 
bakom en chanslös Oskar Axelsson. 
Målet betydde 6-0 men Persson skulle 
göra ett mål till denna lördagseftermid-
dag. Sitt andra mål gjorde han blott efter 
1.22 in på tredje och gav i och med detta 
Munkfors ledning med 8-0.

Linus Söderström levererade som 
vanligt och tre mål kom från Munkfors 
IBK:s #44. Med sina 3 mål tog han den 
tredje platsen över heta spelare som 
Svensk Innebandy och på livescoren 
listar efter spelares poängskörd totalt. 
1-2 a platsen på den listan för MIBK:s 
räkning togs hand om Marcus Persson 
Magnus Jonsson ( båda 2+2 ) 

Hela laget får godkänt och gör en bra 
match där alla drar sitt strå till stacken! 

Nr 9 Marcus Persson stod för 2+2 i matchen mot Filipstad IBK U. 12-3 slutade mötet till fördel 
MIBK. Foto: Sundström

säsongen. Möjligen blir det debut redan i 
söndagens hemmamatch mot Hammarö.

- Jag känner mig hungrig på att 
förlänga säsongen och ha chansen att 
kriga i ett kval/playoff. Jag känner många 
grabbar i IFK sedan tidigare och det 
verkar vara ett mycket gôtt gäng vilket 
gör det extra kul att komma hit, säger 
han och fortsätter:

- Jag vill göra en redan stark offensiv 
ännu starkare genom att skapa mycket 
framåt samt lägga ner ett hårt arbete.

Benjamin Trust 
är väl medveten 
om hur det är att 
vara motståndare 
till Munkfors.

-  Det brukar 
vara tufft att möta 
IFK för att de all-
tid har ett bra och 
snabbt passnings-

spel samt många duktiga spelare som 
driver på hela tiden.

Benjamin Trust har stått för en impo-
nerande säsong hittills och noterats för 
44 (15+29) poäng på 26 matcher. Med 
det toppar han Filipstads interna poäng-
liga och placerar sig på en fin niondeplats 
totalt i serien.

Totalt har det blivit 100 (65+46) poäng 
på 65 matcher för Filipstad i Hockey-
tvåan. Trust har även meriter från Hock-
eyettan där han producerat 30 (21+9) 
poäng på 100 matcher (merparten för 
Forshaga samt en kort sejour i Köping).

På juniornivå spelade Trust för BIK 
Karlskoga samt två J20-säsonger för 
Färjestad. Han representerade även 
Värmland i TV-pucken säsongen 11/12 
och noterades för 7 (1+6) poäng på 8 
matcher.

Emil Sätterman gör come-
back!

Han har gjort 384 poäng på 246 
matcher på division 2-nivå. Nu är Emil 
Sätterman klar för comeback i moder-
klubben! – Jag kände att jag vill vara på 
isen i stället för på läktaren, säger den 
31-årige forwarden.

Säsongen 19/20 smällde Emil Sät-
terman in hela 64 (33+31) poäng på 34 

matcher. Därefter 
p lacerade han 
skridskorna på 
hyllan.

– Jag tappade 
suget för hockey 
och det höll i sig 
ett bra tag. Men 
nu senast när jag 
var uppe och kol-

lade på grabbarna så kände jag att jag 
vill vara på isen i stället för på läktaren.

Efter att ha kört själv på is tidigare 
under veckan tränade ”Säppa” med laget 
på torsdagen. Comebacken sker redan 
på söndag mot Hammarö.

– Nu i början kommer jag väl inte 
kunna bidra så mycket mer än att pusha 
på alla, eftersom jag inte spelat på ett 
tag och knappt varit på is. Jag behöver 
ett par veckor på mig att komma i form 
igen innan kvalet. Men då ska jag vara 
ett hot offensivt, hjälpa till med målskyttet 
och backchecka hemåt som en travhäst, 
säger målkungen med glimten i ögat.

Emil Sätterman har, förutom moder-
klubben Munkfors, representerat Vita 
Hästen, Gislaved, Varberg, Halmstad 
och Viking. På juniornivå spelade han 
för Färjestad och Leksand.

På division 2-nivå har han producerat 
imponerande 384 (204+180) poäng på 
246 matcher. På division 1-nivå har det 
blivit 86 (47+39) poäng på 130 matcher.

Notering: Siffrorna ovan innefattar 
både grundserie och kval/playoff.



MÅNDAG 28/2

SPORTLOVSAKTIVITETER I HAGFORS KOMMUN

KULTUR OCH TEATER

DISCO OCH UPPLEVELSE

MED FRITIDSGÅRDARNA
TISDAG 1/3
Bowling för Fritidsgårdens besökare 13.00-15.00. Gratis, 
samling vid bowlingens cafeteria 12.45.

Pulkaåkning, tipspromenad och korvgrillning vid 
Dalens pulkbacke 13.00-16.00. Hjälm är ett krav. 
Samling vid Fritidsgården 12.45.

ONSDAG 2/3

E-sport turnering på Hagfors fritidsgård 17.00-20-00. 
Simracing, Fortnite, Fifa 22. Endast föranmälan. 

TORSDAG 3/3 OCH FREDAG 4/3

Barn- och familjeföreställning ”Hur långt når Alfons?” 
Samling utanför Hagfors bibliotek 10.00. 

BIO HAGFORS

TISDAG 1/3
Pyssel på Hagfors bibliotek, drop in mellan 14.00-16.00.
Sagostund på svenska på Hagfors bibliotek 13.30 
Sagostund på arabiska på Hagfors bibliotek 14.30  

TORSDAG 3/3
Alfons Åberg firar 50 år! Kalas på Hagfors bibliotek, 
drop in mellan 14.00-16.00.

En del aktiviteter riktar sig endast till barn i en viss ålder, en del aktiviteter kräver anmälan och 
en del aktiviteter byter plats vid dåligt väder. Du hittar all information på visithagfors.se!

Gör film med Kulturskolan på Hagfors Fritidsgård 
13.00-17.00. Gratis, ingen anmälan.  

Ekesberget Skidanläggning öppen måndag-söndag 
12.00-16.00 varje dag.

TORSDAG 3/3
Bara knyt, Alfons 11.00 
Pelle Kanin 2: på rymmen 12.00 
The Batman 14.00 

Uteeftermiddag vid Blinkenberg med Svenska kyrkan, 
Hagfors pastorat 13-15. Vi bjuder på något gott att äta. 

Sportlovsdisco i Råda Ordenshus 18.00-19.30. 
Dansstopp, fuldans, lekar, limbo. Gratis.  

TORSDAG 3/3

Valhall öppen för skridskoåkning måndag-fredag.

Forts. från fram   

Äntligen är det...
i så många år. Det är en stor 
rock att fylla. Men vi ska göra 
vad vi kan och framför allt så 
ska vi göra det på vårt sätt för 
det är ingen idé att försöka 
kopiera någon annan fortsätter 
hon. 
Nu har de kommit på plats och 
det är nu full rulle i hallen. Vad 
kommer att hända nu när ni 
tagit över?
 – Ja, det kan nästan bli vad 
som helst skrattar Håkan. Vi 
tycker om när det händer saker 
så det kommer att dyka upp 
lite olika arrangemang. Man 
kan naturligtvis komma ner 
och bowla själv, med familjen 
eller med kompisarna. Utöver 
detta kommer vi att ha olika 
temakvällar i hallen. Det är 
viktigt att alla känner sig 
välkomna ner för att spela, 
fika och umgås, eller boka för 
barnkalas och andra aktiviteter. 
Vi gillar att samarbeta med 
föreningar och andra aktörer så 
ett av de första arrangemangen 
kommer att vara en familjedag 

för att stötta “Rörelsen mot 
cancer” som har en insamling 
till Barncancerfonden. 
Kommer ni i första hand att 
vända er till barnfamiljer? 
-Nej, i hallen stöter man på 
spelare i alla åldrar. Hagfors-
klubbarna Rullan och Bågen 
ser till att både pensionärer, 
ungdomar och seniorer har 
möjlighet att spela med dem. 
Panthrarna och Fryken är två 
Torsby-klubbar som också har 
hallen som sin hemmaarena. 
Hallen och cafeterian fyller 
en viktig funktion när det 
gäller folkhälsan i Hagfors 
eftersom besökarna är i alla 
åldrar och för flera av våra 
gäster så är det här de har 
sitt umgänge. Det är också 
viktigt för helheten att även 
badet kommer igång. Badet, 
bowlingen och cafeterian är  
ett bra utflyktsmål och när 
alla tre är i gång så vi ser med 
spänning fram emot massor av 
besökare. 

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



Biljetter finns att köpa 
på biohagfors.se och 

på plats 45 minuter 
innan visning

VILJAS ÄVENTYR
SÖNDAG 20/2 KL 14.00  
Från 7 år, 89 min, 100:-

UNCHARTED
SÖNDAG 20/2 KL 18.00  
Från 11 år, 116 min, 120:-

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

Bio Hagfors på Facebook & Instagram!

Du kan även boka på hemsidan 

SPA Pärnu 9 dgr
21/2, 27/3  från 5.995:-

10/4, 24/4, 10/5, 22/5, 5/6, 
31/7, 14/8, 11/9  

från 6.695:-
18 behandlingar, 18 måltider i 

Pärnu. Tillägg för ensamboende.

Pass erfordras, reseförsäkring, 
vaccinationsintyg.

Du kan även boka på hemsidan

Torsdag 17/2  kl 10.30-15.00 
BACONLINDAD 

KÖTTFÄRSLIMPA 100:-
alt. Pannbiff 

––   HÄMTLÅDOR 90:-   ––
Beställ gärna matlådor från kl 9.00
Betalning görs kontant el. m swish

CAFÉ O LOPPIS ÖPPET 
VARDAGAR 10.30-15.30

Tel. 0563-257 55   Välkomna!

Tur och retur två gånger varje vardag

Torsby - Hagfors - Arlanda

695:- 
från 

enkel resa

”
”En nödvändighet för 

näringslivet och en fin service 
för medborgaren

 Torsby Hagfors Arlanda
 06.05 06.40 07.30
 16.30 17.00 17.50 
 Arlanda Hagfors  Torsby 
 09.15 10.05 10.35 
 18.15 19.05  19.35

Tidtabell
måndag - fredag
fr o m 21 februari

Snabb & smidig  
resa! Gratis parkering  

vid flygplatserna i  
Torsby & Hagfors. 

Välkommen!

Boka på
amapola.nu 

eller 
0770-790 700

Åter till
ordinarie
tidtabell

21/2

Äntligen kan vi börja göra 
arrangemang i bowlinghallen

18 februari kl 19.00 Vinprovning. 
Begränsat antal platser. Glöm inte boka er!
3 mars kl 09-16 
Familjedag för rörelse mot cancer!
4 mars kl 16.30-19.00 After Work

W

W

W

Det kommer hända mycket mer i hallen framöver!  Ni kan som vanligt höra av er 
för barnkalas, födelsedagsfester, 
gruppbokningar eller om i bara är 
sugna på att spela en serie bowling. 
Om ni vill boka plats eller har frågor, 
kontakta oss på 0563-143 04. BOWLING-CAFÉ-EVENT

NU HÄNDER DET SAKER:

Matbingo
i Gustavsfors Bygdegård 

Lördag 19 februari kl 14.00
Vi bjuder på kaffe med dopp.

Välkomna!  Gustavsfors Bygdegårdsförening

 LOPPIS
i Höje, Munkfors 
Lördag 19 febr.
kl 10.00-15.00

Vänlighet betyder så mycket, 
både för den som ger och den som får.

Till helgen visar BioHagfors ”Uncharted” med Tom Holland, 
Sophia Ali och Mark Wahlberg! Mycket nöje!
Men det kanske kan vara kul för er att veta att i den dimhöljda 
epoken 2009 så fanns det en annan film som hette ”Uncharted”, 
nämligen ”Uncharted” (2009)!
I den filmen jönsar en bunt dokumentärfilmare runt på en out-
forskad ö för att hitta en jaguar att filma. Men det blir inget med 
det, för deras plan kraschar! Och de blir anfallna av onda jagu-
arkannibaler! Nu kan ju det kanske kännas lite sådär lökigt och 
gammaldags, till och med för 2009, men bara lugn; filmen utspe-
lar sig inte i modern tid, utan 2006!
Det slutar som förväntat illa för vårs vänner, och found fotage från 
dokumentären är det enda som finns kvar av dem ooOOooOo! 2 
av 10 på IMDB-ooOOOooo..
Det är inte den ”Uncharted” vi kommer visa, utan den med heli-
koptrar som bär på piratskepp hjältar  och skurkar äntrar varan-
dra i luftduell! Med Tom Holland! Jaa!
Välkomna!

BioHagfors

REALTIDS-
AUKTION

Söndag 20/2 
med start 

kl 17.00 på nätet
Man kan endast 
buda på nätet

Säljes bl.a. Volvo 244 GL -89 
15.500 mil en ägare.

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

Anders med personal!

0563-409 93 • 070-340 00 22

Keramikhuset 
    Diana

S:a Broddheden, 683 93 Råda 
(Rv 62, 2 km sö om Råda) 0706674309
info@keramikhuset.se • keramikhuset.se

Nu öppnar vi igen 
fredag 18 februari

Tisdag kl 13-18
Fredag kl 13-18 

Dessa dagar har vi även 
ÖPPET HUS då ni kan sitta 

här, måla och ha trevligt
Kvällskurserna, dessa vill 

vi ha föranmälan på
Tisdag 22 febr kl 18.00
Tors 24 febr kl 18.00

Varmt välkomna!

Tusen tack 
till alla som hjälpte 
till att rädda vår åsna 
Kaspar. Vi hade ald-
rig klarat oss utan 
er. Det känns så jät-
tebra att ha sådana 
grannar och vänner.

Kramar Ruediger och Karin 
med Kaspar

www.veckobladet.se



LÖSULLSISOLERING
Cellu losa • Träf iber  • Halm

HACKSPETTARNA
073-820 22 10

Tre månader 
sedan din 
andra dos?
Då är det dags för dig att 
boka tid för vaccination.

Du ska ha fyllt 18 år för att 
vaccinera dig med en på-
fyllnadsdos mot covid-19.

Läs mer på webbplatsen 
1177.se

MEDLEMSKLIPP
Ve� � s

STOR GRILLAD KYCKLING
Sverige/Lönneberga. Råvikt ca 1250 g.

POTATISSALLAD
Nästgårds. 400 g. Jfr-pris 50:-/kg.

39)=�  

20k�  

AKTUELLA
ERBJUDANDEN
15/2–20/2

HAGFORS

MAX 3 ST/MEDLEM.

PIZZA Grandiosa. Fryst. Välj 
mellan olika sorter. 350 g.

20k�  
MEDLEMSPRIS

SMÖRGÅSPÅLÄGG
Sverige/Lönneberga. Välj mellan 
olika sorter. 120 g. Jfr-pris 125:-/kg.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

HUSHÅLLSOST
Arla. I bit. 17-26%. Ca 1100-2200 g.

49)=�  15k�  

KYCKLINGDETALJER
Sverige/Coop. Fryst.  Välj mellan 
ben, vingar och klubbor. 1 kg.

KYCKLING-
DETALJER 1 KG

20k�  

FÖNSTERPUTS • FLYTTSTÄD  
STÄDNING

Tel. 076-820 30 71
danielbrosius@hotmail.com
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