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ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

”Största”

annonsbladet i

Klarälvdalen

Veckans filmsöndag på 
BioHagfors går i de vux-
nas tecken. Då det är su-
pertorka på nya filmer för 
kids så passar vi på att visa 
både ”Tisdagsklubben”, 
den svenska nyheten med 
Maria Richardson och Peter 
Stormare, samt Olivia Co-
lemans Oscarsnominerade 
insats i ”The Lost Daugh-
ter”

I den ena finner en grupp 
vuxna tillhörighet och livs-
lust i en matlagningsklubb, 
medan den andra ser en 

Bio Hagfors
mamma stressa järnet på en 
charterresa när hon blir på-
mind om gamla synder.
Båda säger de ska vara 
mycket bra, och vi ser fram 
emot att erbjuda er möjlig-
het att komma och titta!
Annars då? Nä, det är bra. 
Fint väder vi har haft. Lite 
mycket snö kanske, men 
den ska väl få finnas dem 
med. Slava Ukraini hej hå.
Slow news week som ni 
märker, men man kan inte 
börja varje dag med viktiga 
public service meddelanden 
och konstig reklam.
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ANNONSSTOPP: 
TORSDAGAR 16.00
för alla annonser 

Veckobladet 
utkommer onsdagar och ges ut 
i ca 13.600 ex i Munkfors kommun 
och Hagfors kommun med 
Ekshärad, Stöllet, Ambjörby, Likenäs och Lesjöfors.

Tel. 0563-616 66 • Fax 0563-109 79
VECKOBLADET, Görsjöv. 2C, 683 33 Hagfors 
E-mail: info@veckobladet.se    www.veckobladet.se   

OBS! Vid godkänt korrektur tar kunden 
ansvar för eventuella fel.
OBS! Vi förbehåller oss rätten att korta ner 
insänt redaktionellt material. 
Vi löser ej ut underfrankerade brev.

Annonsredaktör: Patrik Lindgren
Ansvarig utgivare: Patrik Lindgren
Ägare: Textåbild i Hagfors AB
Tryck: Pressgrannar AB, Linköping
Miljömärkt trycksak Svanen 3041 0174
Distribution: Textåbild/Veckobladet
Vid utebliven tidning ring 0563-616 66
Plusgiro 45 70 18-0   Swish 1230489690

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

Gäller 10/3-16/3
FORSHAGA KYRKA  
Sön 11 Gudstjänst. M Johansson Flygg.
RANSÄTERS KYRKA  
Sön 11 Gudstjänst. E-K Angleborg.
Mån 19 Veckomässa. 
ÖVRE ULLERUDS KYRKA  
Sön 18 Månadens konsert. 
Per-Thomas Eriksson och Pasi Pasanen.
FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM 
Tors 15 Sittgympa.
Tis 9.30 Frukostklubben.
Deje Dragspelsklubb.
Ons 15 Mindra. 18.30 Yinyoga. 
19.45 Meditation.
MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM 
Tis 9.30 Möracafé. Leif Svensson 
visar bilder. 14 Sittgympa.
Ons 12 Sopplunch. 
DEJE FÖRSAMLINGSHEM 
Tors 10 Stickgrupp. 10 Sittgympa.
10 Förmiddagskaffe.

En spalt 47mm
Två spalt 95mm / 100mm

Vecka 9 47x106mm

Å R S M Ö T E !
M e d l e m m a r  o c h 

s y m p a t i s ö r e r !
Torsdagen den 10 

februari kl 18
ABF-lokalen

torget i Munkfors

Årsmötesförhandlingar
Kommunvalet 2022

Valårsplanering
Fika!

Varmt välkomna!

V ä n s t e r p a r t i e t
M u n k f o r s

D A G R E T R E A T
Y I N Y O G A  -  M E D I TAT I O N  -  F R Å G E S T U N D

VAR: SOCKENSTUGAN VID NEDRE ULLERUDS KYRKA
NÄR: LÖRDAG 26 MARS, KL. 10.00-18.00
MAT: UNDER DAGEN BJUDS DET PÅ MAT OCH FIKA.  
MEDDELA EV. SPECIALKOST VID ANMÄLAN. 
ANMÄLAN TILL: PER MATHISEN, 054-87 55 12 
SENAST 20 MARS.

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 13/3 kl 11.00 Mässa, A Rådström.
Ons 16/3 kl 14.00 Syföreningen träffas i församlingshemmet.

Klarälvskyrkan Ekshärad
Sön 13/3 kl 18.00 Bön.

Gud är trofast och skall inte låta er prövas över er förmåga.
1 Kor 10:13

Gräs Missionshus 
Sön 13/3 kl 11.00 Ekumenisk 
gudstjänst med svenska kyrkan i 
Missionshuset.
Mån 14/3 kl 19.30 Stugmöte.

Equmeniakyrkorna och 
Pingstförsamlingen i Ekshärad

Kallelse till

ÅRSMÖTE 
EKSHÄRADS 

HEMBYGDSFÖRENING
Onsdag 30/3 kl 18.30

på Ekshärads Hembygdsgård
Sedvanliga 

årsmötesförhandlingar.
Vi bjuder på fika

Välkomna! Styrelsen

Årsmöte
Liberalerna
Hagfors
Onsdag 23 mars  18.30
Hotell Monica
Svar om deltagande till 
Emma Koskelainen
tel 070-486 23 61

GRÄNGEN-KRÅKÅSJANGENS FVOF
ÅRSMÖTE

Torsdag 24 mars 2022 kl 18.00 i Basteruds skola
Stadgeenliga ärenden

Välkomna!                   Styrelsen

Söndag 13 mars 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!

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

Textåbild
Veckobladet

Kvinnojouren 
Duvkullan

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



KAMPANJ PÅ LACKBEHANDLINGAR
UNDER MARS MÅNAD!

BASIC+ behandling
12-14 månader hållbahet

2995:- 
(ord. 3595:-)

ONE+ behandling
18 månader hållbahet

3995:- 
(ord. 4595:-)

TWO+ behandling
4-5 år hållbahet

4995:- 
(ord. 5595:-)

Vi utför ALLT inom 
professionell 
fordonsvård, 

allt från en enklare 
dammsugning till en 

professionellt 
detaljerad keramisk 

lackbehanling. Hedvägen 7 Hagfors

Gilla oss gärna på Facebook

För tidsbokning 
och frågor 

ang. en behanling/
tvätt el. städ 

ring Elias Jonsson, 
vi plockar fram en 

skräddarsydd 
behandling efter 
dina önskemål 

och behov!

www.veckobladet.se
Tel 0563-616 66 • info@veckobladet.se

Häng med och få

RABATT!
20%

23 mars vecka 12  
TEMANUMMER 
Bil & Motor

NY BIL • SÄLJA • SKROTANY BIL • SÄLJA • SKROTA
REPARERA • SERVAREPARERA • SERVA
TVÄTT • RECONDTVÄTT • RECOND

Lämna din annons senast 
torsdag 17 mars kl 16.00

Välkommen! Välkommen! 

Visst har du också något att erbjudaVisst har du också något att erbjuda
tovebyggab

• om & tillbyggnader
• timmerstugor
• lösullsisolering cellulosa

Tommy Keränen
Telefon:

073 535 63 42

 
Mail:

tovebyggab@gmail.com

Sänk dina energikostnader, 

tilläggsisolera vinden

Vi jobbar 
med 

klimatsmart 
Cellulosa-
isolering

STUDIECIRKEL Hagfors

Norra Värmland

Svenska för Nederländare - start onsdag 30 mars 
kl 15.00, 8 träffar, cirkelledare Astrid Van Oorschot, 
pris 720 kr (i priset ingår studiematerial)
Anmälan eller frågor sker till 
malin.ericsson@abf.se 
eller 070-350 91 20.
Vi tar gärna emot tips och önskemål om 
studiecirklar, kurser och föreläsare.



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 

OBS! Annonsstopp: TORSDAGAR 
kl 16.00 för alla annonser

Görsjövägen 2 C           
683 33  HAGFORS

Telefon 0563-616 66
info@veckobladet.se

Vi hjälper dig med annonslayouten 
utan extra kostnad.

Rabatt erhålles alltid vid annonsering flera veckor.

”Största” 

annonsbladet i 

Klarälvdalen

Alla får den
även de som valt 

bort reklam!

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

Munkfors- och Hagfors kommuner med Eks-
härad, Stöllet, Likenäs, Olsäter och Lesjöfors.

1 person

Blomkålstabbouleh
90 g blomkål
1 tomat
100 g gurka
0,5 rödlök, finhackad
4 msk färsk bladpersilja, 
            hackad
0,5 citron, saften
1 tsk olivolja
salt
svartpeppar

Matlåda
0,5 tsk olivolja
75 g halloumiost, i skivor
2 salladsblad
4 körsbärstomat, halverade
0,25 rödlök, strimlad
1 persiljekvist
1 klyfta citron

Gör så här:

Blomkålstabbouleh
Dela blomkålen till tabboulehn 
i mindre bitar (det går bra att 
använda stocken också) och 
lägg dem i matberedaren. Mixa 
blomkålen tills den är finfördelad 
och häll sedan ner blomkålen i 
en bunke.
Dela tomaten och gröp ur 
kärnorna, och gör lika dant med 
gurkan. Finhacka tomat, gurka 
och lök.
Blanda ner tomat, gurka, lök, 
persilja, citronsaft, olivolja, salt 
och peppar i bunken.

Matlåda
Hetta upp en stekpanna med 
olivolja och stek halloumin tills 
den har fått fin färg.
Bottna en matlåda med lock med 
salladsblad. Lägg på blomkål-
stabbouleh, tomater, rödlök, per-
silja, citronklyfta och halloumi.

”En utmärkt rätt för en 
matlåda. Krispigt tugg-
motstånd och fräsch 
citronsmak.” /Ulrika 

Receptet är från boken 
”Kickstarta med Ulrikas matlådor”
Bonnier fakta.

Blomkålstabbouleh 
med halloumi



Snart öppnar 
ICA Kläppen!

Fiskarhedens Fastigheter 
och ICA-handlaren 
Carl-Johan Åkerstedt, 
etablerar ny ICA-butik 
på Kläppen Ski Resort 
i Sälenfjällen. Butiken 

kommer att ligga intill riksväg 66, 
bredvid Gondol Sälens dalstation nära 
skidåkningen och ha en stor parkering 
för enkel anslutning samt generösa 
öppettider.

– Det här är ett betydelsefullt samver-
kansprojekt som kommer att gynna 
både lokalbefolkning och turister, säger 
Louise Larsson, ansvarig för Fiskarhe-
dens Fastigheter.
 
Preliminärt kommer den nya ICA- 
butiken att kunna öppnas i december 
2022. Det blir en butik på 300 kvm med 
fullt sortiment och öppet dygnet runt, 
varje dag hela året.
 – Butiken blir strategiskt placerad 
och kommer att locka såväl lokal- 
befolkning som gäster och förbipas-
serande, säger Gustav Eriksson, VD på 
Kläppen Ski Resort. Våra gäster har 
dessutom länge efterfrågat en större 
och mer centralt placerad matbutik  
i närområdet. Det är viktigt för en 

LOUISE LARSSON 
FISKARHEDENS
FASTIGHETER

Butiken blir strategiskt 
placerad intill riksväg 66 
och kommer att locka 
såväl lokalbefolkning 
som gäster och 
förbipasserande.

”Ett gott 
samarbete 
mellan oss 
företagare och 
kommunen 
gör processen 
möjlig.”

växande destination som Kläppen Ski 
Resort att kunna erbjuda bra service 
som gör att gäster inte behöver 
använda bilen på sin semester. Vi är 
väldigt glada att kunna erbjuda dem 
detta redan till nästa vintersäsong.
 
Det är Carl-Johan Åkerstedt, ICA- 
handlaren i Sälen by, som etablerar 
ännu en butik i kommunen. En van 
ICA-handlare och en välkänd lokal- 
profil.
 – För mig är det oerhört kul att få 
vara med från början och bygga upp  
en butik från start, säger Carl- 
Johan. Hög servicegrad blir det också 
i och med att den kommer att vara 
öppen dygnet runt. Under ordinarie 
öppettider kommer butiken att vara 
bemannad men resterande tid loggar 
kunderna in i ICA To Go-appen med sitt 
bank-ID och betalar med Swish.
 En sådan här satsning skulle vara 
svår utan den goda samverkan som 
finns här.
 – Ett gott samarbete mellan oss 
företagare gör processen möjlig. 
Dessutom har kommunen varit väldig 
hjälpsamma i planeringsarbetet. Vi är 
glada och tacksamma att ha med dem 
på tåget, avslutar Louise Larsson.



Tänk vad en offensiv 
skogsbruksplan kan göra!

Det du ser på bilden är förstås ett lekfullt montage. 
Men faktum är att en offensiv skogsbruksplan kan 
innebära en stor skillnad för skogens utveckling och din 
framtida avkastning. Den kan dessutom göra livet som 
skogsägare betydligt enklare.

Vill du veta mer om alla fördelarna? Läs mer på moel-
ven.se/skog eller kontakta din lokala virkesköpare.

Simon Persson
Ekshärad, Torsby
simon.persson@moelven.se
010 122 65 30

Fredrik Thyberg
Norra Råda, Skoga, Hagfors
fredrik.thyberg@moelven.se
010 122 64 22

Mer timmer i skogen

moelven.se/skog

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 effektfärg 
eller tillägg

Ring Patrik för offert!0563-616 66

TEXTÅBILD Görsjövägen 2C, Hagfors
www.veckobladet.se  tryck@veckobladet.se



Studentskylt
beställ din

redan nu!!!
Senast fredag 22 april

för leverans fr o m 31 maj
Vi har många olika utföranden att välja bland.
50 x 70 cm, tryckt på vädertåligt lätt material, 

levereras med pinne.
Pris: 380:-EV

ELINA
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ELINA
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2022-06-10

Grattis!
RobertRobert
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Grattis!Grattis!

Ek3Ek3

Fler ex. finns!

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, Hagfors • Tel. 0563-616 66

Kära läsare!
TACK FÖR ATT DU

SKOTTAR
FRAMFÖR DIN 

POSTLÅDA
så att våra utdelare kan 

KÖRA bilen intill!
Tack för Er hjälp!

RÄTT!

MEDLEMSKLIPP
Ve� � s

KASSLER

49)=�  

Pastasallad 
med kassler

Receptet hittar du 
på coop.se  

15k
  
MEDLEMSPRIS

800 G

20k
  
MEDLEMSPRIS

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

8/3–13/3
HAGFORS

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

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

MAX 2 ST/MEDLEM. 

JUBILEUMSKAKA Polarbröd. 400 g. Jfr-pris 37:50/kg.

MAX 2 ST/MEDLEM.

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

SNACKS
OLW. Välj mellan olika sorter. 
Gäller ej nötmixer. 90-275 g. 
Jfr-pris 54:55-166:67/kg.

MAX 2 KÖP/HUSHÅLL.

LÄSK Coca-Cola/Fanta/Sprite.
Välj mellan olika sorter. 150 cl. 
Jfr-pris 8:33/liter. Pant tillkommer.

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

 400 g. Jfr-pris 37:50/kg.

SNACKS
OLW. Välj mellan olika sorter. 
Gäller ej nötmixer. 90-275 g. 

2 FÖR

30k
MEDLEMSPRIS

3 FÖR

30k
MEDLEMSPRIS

2 FÖR

25k



Vi gratulerarVi gratulerar

STINA JONASSON
Den 8/3 fyllde vår 
glädjespridare Stina 
Jonasson 4 år. Vi som 
gratulerar är mamma, 
pappa och lillebror 
Sigge. Hurra, hurra, 
hurra!

ALMA
Den 10 mars fyller 
Alma i Bogerud 6 
år. Många grattiskra-
mar från farmor och 
farfar.

WILMER FLOOD
Vi vill gratulera Wil-
mer som fyller 7 år 
den 13/3. Grattiskra-
mar från mamma, 
pappa, Amelia, mor-
mor & morfar, farmor 
& farfar.

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

FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ

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

till blombudet från Blomster-
boden i Munkfors som skottade 
snö hos mig när han väntade på 
att jag skulle komma hem! Tack!

Britta  på Granhult

för  Gunilla Sundkvist. Vilken 
prestation! Önskar dig lycka till 
och att många i kommuner och 
institutioner tar del av din, säkert 
behövliga, bok. Beundrar dig!

Tummen upp

Tack 
för uppvaktningen 
på min 90-årsdag.

Ruth Johansson
Hyttgården Sunnemo

Trumvirvlar en solig vinterdag
Hackspetten har påbörjat sitt ivriga trummande på torra grenar 
så ljudet hörs långväga. Soliga förmiddagar nu i mars men med 
början redan i februari hör jag ofta en men ibland även två ivriga 
hackspettar som har börjat att markera sitt revir.

Det är lätt att höra att det är större hackspett. I snabb följd trum-
mar den 8-10 gånger vilket tar mindre än en sekund. Både han-
nen och honan trummar så här inför solen och vårens ankomst. 

Större hackspett kan även göra trumljud med tungan. Den för 
då tungan snabbt fram och tillbaka medan den håller huvudet 
helt stilla.

Det var ju gott om barkborre i fjol men som tur är finns det 
hackspettar. Den större hackspetten gillar barkborrar och lång-
honringar och andra virkesförstörande skalbaggar och deras lar-
ver. De hittar insekterna i barksprickor och i murkna trädstam-
mar. 

I fjol såg jag en mycket stor långhorning för första gången. 
Helt otroligt att den klara av att flyga med sina ca 10 cm långa 
antenner framför sig!

På vintern äter dock den större hackspetten gärna gran- och 
tallfrön. Den brukar kila fast kottarna i barken på ett träd och 
sedan hackas fröna ut. På marken bildas stora högar med sönder-
hackade kottar.

Skogshälsningar
Lenn Olle

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
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HAGFORS KOMMUN informerar

Det fortsätter att hända positiva saker i vår kommun. 
Första spadtaget har tagits till utbyggnaden av Råda 
skola. Nya lekplatser, Hagfors lärcentrum, ny entré till 
Hagfors bibliotek och det framtida teknikhuset är exempel 
på andra satsningar. Dessutom öppnar Hagfors badhus 
senare i mars efter renoveringen. 

Det har genomförts en utredning 
avseende genomlysning av an-
talet barn i de olika områdena 
inom kommunen. En utred-
ning som ska ligga till grund 
för våra kommunala lekplat-

ser. Den här typen av genom-
lysningar görs vanligtvis vart 

femte år. Men genomlysningen 
tidigarelades med cirka två år. Då den 

plan vi tog i april 2019 avseende lekplatser i kommu-
nen inte blev någon plan för utveckling utan en plan 
för avveckling. Vi kan konstatera, att barnantalet ökar 
i flera områden runt om i kommunen som till exem-
pel i Bergsäng, Råda, Mjönäs, Geijersholm. Med den 
satsning på nya lekplatser i Bergsäng och Geijersholm 
som görs under 2022, tillsammans med att vi lyfter ur 
lekplatserna som ligger utanför skolområdena i Råda 
och Sunnemo och låter dem vara kvar, får vi en bra 
nivå på antalet lekplatser inom kommunen. 

Det händer saker inom barn och bildning
Vi kan konstatera att inom barn och bildning sker det 
och kommer att ske en hel del de kommande åren. 
Arbetet med att bygga upp ett lärcenter i ÄBC (Älv-
strandens Bildningscentrum) har påbörjats. Man har 
även startat med ombyggnationen av entrén till skolan 
och biblioteket. Här kommer man separera entrén till 
biblioteket och skolan. Arbete har även påbörjats med 
att bygga ut och om köket på ÄBC. 

Under mars månad kommer man starta arbetet 
på riktigt allvar när det gäller att ta fram ett under-
lag för att möta det behov verksamheten har inom 
Kyrkhedens skollokaler. En skola där vissa delar är 
stort behov av en rejäl uppfräschning. Parallellt med 
det här vet ni att vi håller på och projekterar hur ett 
nytt teknikhus i anslutning till ÄBC ska komma att se 

ut när det är färdigt. En byggnad 
som kommer vara på cirka 
7200 kvadratmeter. Det här är 
en gigantisk satsning för vår 
kommun. Förhoppningen är 
att gå ut med en upphandling 
till hösten när detaljplanen väl 
vunnit laga kraft för platsen där 
teknikhuset ska byggas. 

Utbyggnaden av Råda skola har börjat
Äntligen har det första spadtaget tagits när det gäller 
utbyggnaden av Råda skola 4 – 6. Jag måste säga att den 
utbyggnad som nu ska ske kommer att bli riktigt bra. 

Utbyggnaden kommer att bli på 850 kvadratmeter. 
Utbyggnaden ska stå klar hösten 2023. Den del som 
stod klar 2019 och som innehåller årskurs 1 – 3 är på 
cirka 300 – 350 kvadratmeter.

Vi kommer även bygga om och anpassa förskolan 
som är på cirka 240 kvadratmeter då vi har ett stort 
tryck på förskoleplatser. Den här ombyggnation och 
anpassningen ska stå klar inför starten av höstterminen 
i år. Man kommer gå från två förskoleavdelningar till 
tre. Det kommer vara två avdelningar på bottenplan 
och det ska bli ytterligare en avdelning på övre plan 
och personalutrymmen. Det ska även monteras in en 
hiss i byggnaden. Man kommer även göra om idrotts-
hallen och skolgården där det ska bli en multisportarena. 
En enorm eloge till lärare och elever som varit i en 
byggarbetsplats i 5 – 6 år innan allt 
står klart.

Snart öppnar badhuset
Äntligen så är renoveringen 
av badet godkänt och vi kan 
lämna över driften av bad-
huset till entreprenören och 
man kan komma igång med 
badet inom kort igen. Jag vet att 
det är enormt många som känner ett 
Stort sug att få bada igen och komma in i ett nyrenoverat 
badhus med fräscha pooler, bastu, bubbelpool med 
mera. Bra jobbat alla inblandade som till slut fick badet 
att bli klart trots alla utmaningar som varit kopplat mot 
renoveringen av badet.

Jens Fischer, 
Kommunstyrelsens ordförande

Vi satsar på barn och 
ungdomar – och snart 
öppnar badhuset

Jens Fischer

Förs ta spadtaget

Hagfors badhus



SPORT • SPORTSPORT • SPORT

INNEBANDY 

INNEBANDY
Damer   Allsvenskan

UDDEHOLM UDDEHOLM

Uddeholm Arena    *    Lördag 12 mars kl 12.30

Hagfors IF Uddeholm - Västerås IBS
Entré 100 kr, pensionär 70 kr, ungdom 50 kr.

Matchsponsorer: Samarbetspartners:

Vi ses på plats!

Säsongsavslutning!

SOCIAL-
DEMOKRATERNA 

HAGFORS

Prisutdelning av Anders Abbe Larssons Minnesfond

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

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

072-706 87 78072-706 87 78
Älvdalsv. 17, 683 93 Råda

Trädgårdsarbeten
Röjsågsarbeten

Hushållsnära tjänster

Rikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

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

Gilla oss på 

Vi gör allt inom byggnation på bästa sätt.
Tveka inte på att ringa oss för offert.

Självklart jobbar vi med rotavdrag.

      Kontakta:    Roger Persson     070-696 59 99
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Melodikrysset v.10 - 12 mars

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.10 - 12 mars

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

Veckans 
Jobbmeny

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny 

gå in på 
arbetsformedlingen.se

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

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

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

www.ikviking.se

Veckobladet bjuder på 
Solskensrabatt

hela 2022!

30% på minst 
halvsida

Välkommen med din annons 
SENAST TORSDAGAR KL 16.00
info@veckobladet.se  
0563-616 66
Görsjövägen 2C
683 33 HAGFORS



Bröllop i år?Bröllop i år?
Vi fixar
• inbjudningskort
• menyer
• tackkort
• minnesalbum
• förstoring
• canvastavla
m.m.

Från idé till färdig produkt!
Välkommen in!

TEXTÅBILD
info@veckobladet.se  •  0563-616 66  •  Görsjövägen 2C Hagfors

Matbingo
i Gustavsfors Bygdegård 

Lördag 12 mars kl 14.00
Vi bjuder på kaffe med dopp.

Välkomna!  Gustavsfors Bygdegårdsförening

Napa Fotvård 
& Massage 
Beauty • Spa 

Permanent Make up
Hagalundsvägen 8
(G:a Tomanhuset)

Munkfors
Tel. 072-265 89 37, 

070-043 68 22

 
MARKISER

Ring för hembesök
Lars-Åke 070-814 91 11

www.larssonssolskydd.se

TINA
- simply the best- simply the best
Show om Show om 
Tina Turner med Tina Turner med 
Cecilia KyllingeCecilia Kyllinge  
och Jan-Olof Jonssonoch Jan-Olof Jonsson

Hotell Monica torsdag 10 mars 
kl 19.00. Biljetter: Hagfors 

Pappershandel 0563-10156. 
180:-. (Under 18 år - halva priset)

VED SÄLJES
Torr ved från 30 cm

1,5 m3 säck
070-645 43 01 

Anders

Biljetter finns att köpa 
på biohagfors.se och 

på plats 45 minuter 
innan visning

TISDAGSKLUBBEN
SÖNDAG 13/3 KL 14.00  

Barntillåten, 103 min, 100:-

THE LOST DAUGHTER
SÖNDAG 13/3 KL 18.00  
Från 11 år, 122 min, 120:-

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

Bio Hagfors på Facebook & Instagram!

Torsdag 10/3  kl 10.30-15.00 
ÄRTSOPPA 

MED PANNKAKOR 100:-
Alt. Potatisbullar 
med stekt fläsk

––   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!

SKROTBILAR
köpes och hämtas, 

kontant direktbetalning
Kompletta bilar 1000:-

Ej kompl. bilar 0:-
Även annan grov 

skrot köpes
Ring Leif 070-223 22 28

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 SÄLJES
SJUNG O LE MED BENGT-INGVARS
Det blir full fart med Bengt Alsterlind o 
Ingvar Karlsson me Anders i Rämmens 
Bygdegård 19/3 kl 18.00. Entré 150 kr 
inkl smörgås o kaffe. Förboka senast 
15/3. Ring eller skicka SMS till 070-
65416 60.
********************************************
UDDEHOLMS BYALAG
har årsmöte söndagen den 20 mars kl 
18.00. Vi bjuder på kaffe och smörgås. 
Välkommen till Bystugan!
********************************************
ÅRSMÖTE
Munkfors Revy & Teaterförening har 
årsmöte söndag den 3 april kl 15.00 i lo-
kalen på Laxholmen. Hjärtligt välkomna 
önskar styrelsen.
********************************************

HAGFORS HEMBYGDSFÖRENING
Årsmöte den 28 mars. Lokal Hembygd-
gården. Klockan 18.00. Vi bjuder på 
våfflor och kaffe. Välkomna!
********************************************
EKSHÄRADSBYGDENS KVINNOR
”Tranafton” på Ekshärads Hemb.gård 
24/3 19.00. Musikunderhålln, förtäring 
(paj, sallad, dryck). Pris 100 kr (betalas 
på plats) . Lotteri. Kom gärna utklädd till 
Trana - en herrjury utser kvällens Trana! 
Anmälan till Marie 070-6537341 eller Bir-
gitta 073-0213909. Välkomna! Styrelsen.
********************************************
ÅRSMÖTE
Norra Råda Hembygdsförening håller 
årsmöte på Kärnåsen lördag 19 mars kl 
15.00. Välkomna! Styrelsen.
********************************************
STOR ENS FVOF
Årsmöte 24 mars klockan 19.00 i Ena 
Bygdegård. Välkomna!
********************************************

BOSTADSRÄTT
2 r.o.k. Norrings väg 3, 9:e vån, hissplan. 
57,5 kvm. Fin utsikt. Fiber & kabel-TV. 
Hyra ca 4.481 kr. Säljes till högstbju-
dande. För mer info eller visning.
Tel. 076-701 98 79
********************************************
LÄGENHET I BRF
4 r.o.k. + allrum, 99 kvm, Vällarevägen 
14 A. Balkong i söderläge. Avgift 6.209:- 
inkl. fiber, dator/TV och bostadsrättstil-
lägg (försäkr.) Bud.
Tel. 0768-17 41 69
********************************************

MOTIONSDANS
i Skoga bygdegård
Måndag 14/3 
kl 18.30-21.00

Välkomna!

 LOPPIS
i Höje, Munkfors 
Lördag 12 mars.

kl 10.00-15.00

King Edward, Snöboll, Asterix, 
Folva, Sava, Amandine, Cherie, 
Gul mandel. Även KRAV-potatis. 5 
och 20 kg förp. Tidig sättpotatis. 
Sv äpplen, morötter, lök, rödbetor, 
solrosfrö, fodermorötter. Nykokt 
sylt, flera sorter, (60-70% bärhalt). 

Säljes från lastbil. 
LÖRDAG 12/3: Lesjöfors värdshus 
10.45, Hagfors stn 11.45, Uddeholm 
12.15, Ekshärad mittemot  kyrkan 
13.00,  Stöllet OK/Q8 13.45, Ambjörby 
Folkets hus 14.30, Likenäs macken 
15.00.
SÖNDAG 13/3: Munkfors systembol 
9.30, Olsäter skola 10.30.

Ej kort. Nästa tur om 4 veckor.

POTATIS - SYLT - SOLROSFRÖ

FALBYGDENS LANTPRODUKTER  
070-298 39 40 • www.potatisbilarna.se

Titta in på vår hemsida
www.veckobladet.se
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HAGFORS KOMMUN informerar

Hagfors kommun har i drygt tio år arrangerat företags-
träffar.  Konceptet som gäller är frukost – lunch – after-
work under vår och höst, alltså totalt sex träffar per år. 
Det har varit uppskattat och det ska bli riktigt kul att 
komma igång igen. Vi börjar med en lunchträff där ett 
företag presenterar sig och sedan bordssamtal. I april 
är det en frukostträff i Ekshärad och 3 juni är det after 
work på Risbergs herrgård med quiz med mera.

Du kan redan nu anmäla dig på 
https://business.updatesystem.se/hagfors/

Företagen träffas fysiskt igen!
Vi vill skapa plats för företagen i Hagfors kommun att mötas och se möjligheter 
till nya samarbeten. Äntligen har vi nu möjlighet att träffas fysiskt igen efter en 
lång tid av pandemi.

Utvecklingschef Lars Sätterberg, 0563-187 76, lars.satterberg@hagfors.se
Näringslivsutvecklare Fredrik Igelström, 0563-187 43, fredrik.igelstrom@hagfors.se
och Peter Törnqvist, 0563-187 64, 070-573 56 77, peter.tornqvist@hagfors.se

POESIKVÄLL MED BENGT 
BERG OCH PER HELGE

Tisdag 15 mars kl.18.00
Hagfors bibliotek

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

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

Poeterna Bengt Berg och Per Helge läser ur sina 
böcker och berättar om de poetiska äventyren i 

Hagfors, Värmland och övriga världen.

 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

måndag - fredag
Gratis parkering  

vid flygplatserna i  
Torsby & Hagfors. 

Välkommen!

Linjeflygets tidtabell från 21 februari

Boka på
amapola.nu

enkel resa
695:- 

från

Hej företagare, 
dags att träffas! 
Välkommen på 
lunch med företags-
presentation och annat. 
Lunchen betalas på 
plats, 100 kronor.

Tid: Fredag 11 mars 
kl. 12.00–13.00
Plats: Hotell Monica, 
Hagfors
Anmälan: till 
petra.hedlund@hagfors.se 
0563-187 52
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Kontakt: 

NYA ÖPPETTIDER PÅ 
POLISSTATIONEN
Polisstationen i Hagfors 
har nya öppettider i 
receptionen. Det är nu 
öppet måndagar och ons-
dagar klockan 09.00-12.00

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