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För några veckor sedan ändrades tillvaron för många männ-
iskor i Ukraina. Dessa lever nu i flykt och vi vill kunna hjäl-
pa dem så gott vi kan. I samverkan med Hagfors pastorat 
vill vi på GLOW entertainment anordna en liten, men en-
kel konsert för fred och medmänsklighet. Konserten har fri 
entré men det kommer finnas möjlighet att skänka pengar 
till UNHCRs arbete för människor som flyr från Ukraina. 
Insamlingen är redan startad och skannar du QR-koden i 
annonsen med din mobilkamera kommer du direkt till in-
samlingen. Ingen gåva är för liten!
Vi uppmanar även alla företag i Hagfors kommun att bidra! 
Låt oss tillsammans hjälpa de som behöver, tillsammans 
kan vi göra skillnad! 

Vårkonsert - En liten konsert med stor mening



Gäller 17/3-23/3
FORSHAGA KYRKA  
Sön 15.00 Små och storagudstjänst. 
E-K Angleborg. Bibelutdelning.
Tis 18.00 Inspirationsträff Lekkyrka 
Annika Eriksdotter berättar om 
kyrkliga textilier och symboler. Fika.
MUNKFORS KYRKA  
Sön 11.00 Mässa. E-K Angleborg.
RANSÄTERS KYRKA  
Mån 19.00 Veckomässa. 
NEDRE ULLERUDS KYRKA  
Sön 11.00 Gudstjänst. P Mathisen.
FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM 
Tors 15.00 Sittgympa.
Tis 9.30 Frukostklubben.
Om våren med Lisbeth Fredriksson.
Ons 15.00 Mindra. 18.30 Yinyoga. 
19.45 Meditation.
MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM 
Tis 9.30 Möracafé. Säck`n hand 
med Jocke. 14.00 Sittgympa.
Ons 12.00 Sopplunch. 
Mån 14.00 Ransäters kyrkliga 
syförening på Trygghetsboendet.
DEJE FÖRSAMLINGSHEM 
Tors 10.00 Stickgrupp. 
10.00 Sittgympa.
10.00 Förmiddagskaffe.
Med reservation för ändringar.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors
Församlingsexp. 054-875500

En spalt 47mm
Två spalt 95mm / 100mm

Vecka 10 47x131mm

VÅRSALONG

RANSÄTER - MUNKFORS
KONSTFÖRENING

Läs mer på www.rmkf.se

 

Höstsalong 
23-24, 30-31 oktober 

Öppettider: Lörd- sönd,11-17 
 
 

 OBS!  
Välkomna 
till vår nya 

lokal i 
centrum! 

     
Smedsgatan 17 A, Munkfors 

RANSÄTER-MUNKFORS 
KONSTFÖRENING 

www.rmkf.se 
 

Damernas salong: 
 

Karina Johansson 
 

Annica Röhs 
 

Lotta Lagersson 
 

Elisabeth Ryhre 
 

Lena Schött 
 

Höstsalong i 
 samarbete med 
 

19-20, 26-27 mars
Öppet: lör-sön 11-17
OBS!

Välkommen
till vår

nya lokal 
i centrum!
Smedsgatan 17A, Munkfors

Matilda Welander akryl
Kicki Haffling-Strandberg 

akryl
Mia Älegård 

akvarell/mixed media
Alex Odd Rituals akryl

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

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!

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Tors 17/3 kl 11.00 11-kaffe i församlingshemmet Lars-Henrik 
Larsson och Anders Larsson, dragspel.
Sön 20/3 kl 11.00 Mässa L-P Hjärpe.

Klarälvskyrkan Ekshärad
Lör 19/3 kl 19.00 Klarälvskväll 
med Sångevangelist Lennart 
Larsson, känd från TV ”Minns 
du sången”. Frida Blomqvist 
medverkar.
Sön 20/3 kl 16.00 Administra-
tionsmöte Filadelfia.

”Tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljusets barn”
Joh 12:36

Gräs Missionshus 
Mån 21/3 kl 19.30 Stugmöte.

Equmeniakyrkorna och 
Pingstförsamlingen i Ekshärad

Blinkenbergskyrkan Hagfors
17/3 kl 18.00 Torsdagsträffarna 
börjar igen med Billy Blomkvist. 
Fortsättningsvis varannan torsdag 
(udda veckor).

11-kaffe i Ekshärads församlingshem
kl 11.00 torsdag 17/3

Drag i stugan med Lars-Henrik Larsson och 
Anders Larsson.

Larssons orkester bjuder upp 
till dragspel och bas.

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Hjärtligt

välkommen!

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Onsdag 16 mars är 
församlings-

expeditionen stängd 
pga utbildning

Riksförbundet 
HjärtLung 

Hagfors-Munkfors
Styrelsen har efter årsmötet föl-
jande sammansättning:
Ordförande Ingrid Bohlin, vice 
ordförande Inge-Marie Byström, 
sekreterare och kassör Anna-Lisa 
Andersson, vice sekreterare Bar-
bro Johansson, ledmot Anna-Le-
na Larsson, ersättare Irene Lars-
son och Marie-Louise Andersson.

  BESTÄLL DIN

STUDENTSKYLT

TEXTÅBILD
Görsjöv 2C, Hagfors  Tel. 0563-618 99  info@veckobladet.se

REDAN NU!!!

AnnieAnnie

2022

S
T
U
D
E
N
T 

Grattis!Grattis!

Ek3Ek3

Senast fredag 22 april
för leverans fr o m 31 maj
50 x 70 cm, tryckt på vädertåligt lätt 
material, levereras med pinne. Pris: 380:-ÖPPETTIDER Textåbild/Veckobladet

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



Välkommen till Hagfors pastorat
Öppna församlingsverksamheter

Norra Råda församlingshem
Sittdans kl. 14.00 måndag ojämna veckor

Stickcafe kl. 14.00 tisdagar
Kyrkokör Credo Jubilo onsdagar kl. 18.30

Sunnemo församlingshem
Onsdagscafé kl. 10.30-12.00 onsdag jämna veckor

23/3 ”Dragspel med quiz” Kjell Johansson 
30/3 ”Prästen Gotthard Harwing och hans målningar” Urban Vallin

 berättar och vi tar emot en tavla som en gåva till församlingen 
6/4 Caroline & Mats

Hagfors församlingshem
Sittdans kl.10.00 måndag ojämna veckor

Matteusgruppen kl. 14.00 tisdagar jämna veckor
Hagfors kyrkokör onsdagar kl. 18.15
Kör är hälsa onsdagar kl. 14.30-15.15

Frukostmacka med andakt torsdagar kl. 10-11.30 
Berggården Hagfors

Klädbytarrummet fredagar kl. 10.00-12.00 
Välkommen att få eller ge kläder. kontakt Jonna karlsson 0563-540532 

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 onsdagar ojämna veckor

Ungdomskvällar 13-18 år torsdagar kl. 18.00-22.00 

Gudstjänster
Söndag 20/3

 Kl. 11:00 Hagfors kyrka
Hanna Isaksson & Tina Sundbäck /Kyrkkaffe

Kl. 16:00 Norra Råda kyrka
Hanna Isaksson &Tina Sundbäck

Söndag 27/3
Kl. 11:00 Hagfors kyrka
Åsa Bergsten & Tina Sundbäck 

Unga ledare medverkar / Kyrkkaffe
Kl. 16: 00 Sunnemo kyrka 

Thomas Pfitzinger Drewes & Tina Sundbäck 

Kontaktuppgifter
Församlingsexpedition i Hagfors:  växel: 0563-540 530

öppet mån&ons 10-12, tors 13-15 
epost: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se 

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

epost: hagforspastorat.kgf@svenskakyrkan.se 
 Info och övrig kontakt www.svenskakyrkan.se/hagfors

Församlingsafton Torsdag 31/3
 Kl. 18:00 Gustav Adolfs Församlingshem 

Melodikryss med Per-Martin, Åsa & Tina
Vi bjuder på fika

LEKKYRKA
Projekt 2022 

Vill du vara med och bygga upp 
lekkyrkor i församlingen?
Tillsammans bygger vi miniatyrer av kyrkobyggnader som ska 
inbjuda barn i alla åldrar att utforska och leka med dess innehåll. 
Barnen ska till exempel kunna prova prästens kläder och leka 
dop, bröllop eller varför inte provspela orgeln. 
Du som är intresserad av hantverk av olika slag eller vill bidra på 
annat sätt är välkommen att vara med i projektet. 

Alla är välkomna att vara med på inspirationsträffarna!

Första inspirationsträffen
Annika Eriksdotter berättar om kyrkliga textilier och symboler.
Efteråt bjuds det på fika.
Tisdag 22/3 18.00-19.30, Forshaga kyrka

Mer information
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors/lekkyrka

Välkommen på Välkommen på 

MYSKVÄLL MYSKVÄLL 
onsdag 16 mars kl 16-20onsdag 16 mars kl 16-20

 hos

 tillsammans med

 Dalav. 15, Hagfors

Salong Lugn & Ro erbjuder:
Drop-In  Håltagning i öronen

2 hål 350:-. 200:-/st
(Åldersgräns 8 år)

Drop-In Ansiktsmassage 150:-
Försäljning av fantastiska

ROSENSERIEN

Style By Me erbjuder:
20% rabatt på hela sortimentet av
                               och

Elina och Lisa 
ger personliga 
tips och råd för 

Dig och Ditt hår 
under kvällen.

Välkommen hälsar Lisa, Elina & Britt-Marie

Korrektur från

Veckobladet

www.veckobladet.se



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 

Det krisar rejält i föreningen 
Gamla bruket i Munkfors som 
står inför verkliga utmaningar 
inför framtiden. En förening 
som till mångt och mycket har 
haft och har oerhört stor bety-
delse för att ta hand om och 
bevara ortens viktiga brukshis-
toria. Föreningen driver musé-
erna på Gamla Bruket och i 
huvudbyggnaden finns också 
en kafédel känt som Fröken 
Ruths café. Sommaren 2021 
drevs caféet av Bittans kondi-
tori som nu har valt att stänga 
ner sin verksamhet helt, så hur 
det blir med driften av Fröken 
Ruths café i sommar är oklart. 
Uthyrning av Kvarnen som 
också tillhör Gamla bruket, 
för olika ändamål är en annan 
del av föreningens verksam-
het. Nu står föreningen inför 
faktumet att en nystart är av 
högsta prioritet för att rädda 
det historiska arvet som är 
viktigt för efterkommande ge-
nerationer och som är en vik-
tig del av besöksnäringen för 
Munkfors.
- Vi har under många år 
haft en väl samspelt styrelse 
och omgett oss med en grupp 
frivilliga som varit generösa 
med att ställa upp vid olika 

Framtiden för Gamla Bruket i Munkfors- något måste hända!
evenemang och när det har be-
hövts.
Så är det inte längre. Åldern 
och hälsan börjar ta ut sin rätt 
på våra eldsjälar, säger Bengt 
Kylberg, styrelseledamot och 
Gunnar Thyberg fortsätter:
- En ny föryngrad sty-
relse behöver träda in med nya 
idéer för att området och verk-
samheten ska kunna utvecklas. 
Gamla Bruket, marken och 
bebyggelsen är en stor tillgång 
och öppnar många möjlighe-
ter, ja egentligen obegränsade 
med rätt krafter. Vi kommer ju 
inte ifrån vårt ansvar att för-
valta ett historiskt arv, men 
det är en sak och det kan göras 
levande och stimulerande på 
olika sätt. Det som är bevarat 
är också unikt för Munkfors. 
Utöver det historiska arvet 
finns vid Gamla Bruket skog, 
älv, gräsytor, utomhusscen 
och lokaler av
mycket olika karaktär, upp-
värmda och ouppvärmda. Vad 
som kan göras här, är det bara 
fantasin som sätter gränser för.
Föreningen har kommit till 
den punkt då man måste be-
stämma sig för hur vida man 
ska gå till väga för att hitta 
människor som vill engagera 
sig och ta över rodret och föra 

historien vidare på ett nytt sätt.  
Bengt och Gunnar lever nu på 
hoppet att det kan finnas några 
människor eller andra fören-
ingar där ute som ser potentia-
len på Gamla Bruksområdet.
- Vi vet att om rätt 
människor kommer och tar 
hand om Gamla Bruket kan 
det utvecklas till ett
av de stora besöksmålen i 
Värmland. Vi vet också att vi 
som nu är engagerade måste 
träda åt sidan, men vi är gi-
vetvis beredda att biträda med 
kunskap om det som skett ti-
digare om de nykomna önskar 
det.
Någon som också är oroad 
för Gamla Brukets framtid är 
Munkfors kommuns turism- 
och näringslivschef Birgitta 
Svensson.
- Gamla Bruksparken 
med Gamla Brukets museer, 
Munkforsen, Hästskoholmen, 
Laxholmen Munkfors är ett 
populärt besöksmål och det 
vore oerhört tråkigt och riktigt 
tragiskt om vi inte skulle kun-
na erbjuda våra besökare och 
invånare möjligheten att få ta 
del av de fantastiska och unika 
delarna som Gamla Bruket be-
står av. Vår brukshistoria vilar 
i föreningens händer och jag 

har all respekt för deras oro 
och problem.
Jag förstår också att det kan 
vara svårt att hitta lösningar 
i nuläget. Pandemin har inte 
gjort det lättare direkt, för 
människor att engagera sig i 
nya projekt.
Laxholmen Kulturhus 
som ligger på andra sidan 
bron lockar också fler och 
fler besökare sommartid.  
Eftersom Laxholmen är kom-
munägt har man inte velat 
satsa på sin egna kafédel utan 
har endast erbjudit ett väldigt 
begränsat utbud. Samverkan 
med Gamla Brukets Fröken 
Ruths café är då också av stor 
vikt då man hänvisar sina be-
sökare från Laxholmen dit för 
en fika. Birgitta nämner även 
det senast tillkomna tillskottet 
av besöksmål:
- I anslutning till Bruks-
parken invigdes också Munkis 
sagostig i höstas som kommer 
utvecklas succesivt, vilket gör 
att området ökar sin besökspo-
tential kommande säsong.
I slutet av mars månad kom-
mer föreningen bjuda in 
medlemmar som idag är 120 
stycken till antalet samt alla 

Forts. nästa sida



andra som har intresse av att 
Gamla Bruket ska kunna leva 
vidare.
- Har man idéer, 
vill engagera sig eller bara 
vill komma för att lyssna 
är man varmt välkommen. 
Vi hoppas och tror att det finns 
krafter som är villiga att föra det 
historiska bruksarvet vidare. 
Även om vi inte får en ny sty-
relse till årsmötet, så måste vi 
ägna kommande året till att få 
fram en lösning. Att få lägga 
ner verksamheten 2023 vore 
ju en förlust för hela orten, 

men vi kan heller inte driva vi-
dare verksamheten längre som 
det ser ut nu, avslutar Bengt 
och Gunnar som nu är bland 
de sista aktiva i styrelsen, då 
föreningens nuvarande kassör 
avser att lämna sitt uppdrag 
vid årsmötet i april och där-
med försvinner ytterligare en 
ideell kraft.

Föreningen jobbar också 
med Munkfors kommuns 
förenings-och folkhälsostra-
teg Malin Lindh för att 
finna innovativa lösningar. 

Delar av styrelsen: Bengt Kylberg, Gunnar Thyberg, Egon Kristensen, 
Gun-Britt Nilsson, Arvid Åhslund, Kirsten Valeur tillsammans med 
Munkfors kommuns förenings- och folkhälsostrateg Malin Lindh och 
turism- och näringslivschef Birgitta Svensson

Miljöcertifierad 
bildemontering 

i hjärtat av Värmland

Ring Robert 
för information 

och bokning 
079-006 18 46

Det som försvinner i snö 

kommer fram i tö...

Har du en skrotbil 
på gården och 

behöver hjälp med 
skrotning/hämtning?

Välj då en 
miljöcertifierad 
bildemontering! 

Vi hämtar ditt fordon 
utan kostnad om 

originalkatalysatorn 
sitter kvar. 

Övriga bilar mot 
självkostnadspris. 
Vi hämtar inom 

Munkfors, Hagfors, 
Sunne och 

Forshaga kommun.

PASSA PÅ 
PASSA PÅ 

NU!NU!

Erbj. gäller 
tillsvidare

GAMLA BRUKETS FRAMTID
Alla intresserade är välkomna till ett 

DISKUSSIONSMÖTE 
Tisdag 22 mars kl 18.00 i Kvarnen 

(framför herrgården, mittemot Bruksmässen)

Vi behöver föryngra styrelsen,
ingjuta nytt liv i Gamla Bruket och

göra det till besöksmålet och 
samlingsplatsen för en ny generation.

Bengt Gustavsson Kresam medverkar

hembygd.se/gamla-bruket-i-munkfors
gamlabruket@gmail.com

070-336 33 31  Dalbråtsv. 12

• Körkortsfoto • Inram-
      ningar • Klockor
• Batteribyte klockor
• Fotoramar • Fotoartiklar

Öppet: 
mån-tors 10-17 

lunch 12.30-13.30

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



Sommarjobbare till Stora Ensos 
plantskola i Uddeholm
Vi söker sommarjobbare för produktionen av skogsplantor. 
Placering för tjänsten är Sjögränd plantskola i Uddeholm.

Anställningsdatum: Varierande perioder från mitten av juni till slutet av augusti.

Bättre klimat. Varje dag.  
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, 
biomaterial, träkonstruktioner och papper. Våra fiberbaserade material är förnybara, 
återvinningsbara och fossilfria. Våra lösningar erbjuder koldioxidsnåla alternativ till produkter 
baserade på icke förnybara resurser. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i 
dag kan tillverkas av träd imorgon. 
 
Om tjänsten
Du kommer att arbeta med ogräsrensning och andra sysslor relaterade till våra odlingar. 
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Du arbetar tillsammans med ordinarie personal, 
och hjälper oss mot visionen att ”producera Sveriges bästa skogsplantor”. 
 
Vem söker vi?
Vi tror att du som är positivt inställd till utmaningar passar väl in i vår organisation. Du tycker om 
att jobba utomhus, och är minst 16 år gammal. Arbetet kräver god samarbetsförmåga. 
Du arbetar metodiskt och är kvalitetsmedveten. B-körkort är meriterande

Övrig information 
Skicka din ansökan till rekryterande chef, per.johannesson@storaenso.com. Skicka CV och per-
sonligt brev. Rubricera ditt mejl ”Sommarjobb”. Ange när du vill jobba under perioden vecka 24 
till vecka 34. Skicka din ansökan senast 15 april. Ev. frågor besvaras av Per Johannesson 
på tel: 072 – 7342240. Lönesättning enligt gällande kollektivavtal.

Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Blandade 
arbetsgrupper hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbe-
tar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. 
Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter och inkluderande arbetsmiljö.

Läs mer på: https://forest.storaenso.com/sv-se/stora-enso-skog/plantor-och-fron



Sommarjobbare till Stora Ensos 
plantskola i Uddeholm
Vi söker sommarjobbare för produktionen av skogsplantor. 
Placering för tjänsten är Sjögränd plantskola i Uddeholm.

Anställningsdatum: Varierande perioder från mitten av juni till slutet av augusti.

Bättre klimat. Varje dag.  
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, 
biomaterial, träkonstruktioner och papper. Våra fiberbaserade material är förnybara, 
återvinningsbara och fossilfria. Våra lösningar erbjuder koldioxidsnåla alternativ till produkter 
baserade på icke förnybara resurser. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i 
dag kan tillverkas av träd imorgon. 
 
Om tjänsten
Du kommer att arbeta med ogräsrensning och andra sysslor relaterade till våra odlingar. 
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Du arbetar tillsammans med ordinarie personal, 
och hjälper oss mot visionen att ”producera Sveriges bästa skogsplantor”. 
 
Vem söker vi?
Vi tror att du som är positivt inställd till utmaningar passar väl in i vår organisation. Du tycker om 
att jobba utomhus, och är minst 16 år gammal. Arbetet kräver god samarbetsförmåga. 
Du arbetar metodiskt och är kvalitetsmedveten. B-körkort är meriterande

Övrig information 
Skicka din ansökan till rekryterande chef, per.johannesson@storaenso.com. Skicka CV och per-
sonligt brev. Rubricera ditt mejl ”Sommarjobb”. Ange när du vill jobba under perioden vecka 24 
till vecka 34. Skicka din ansökan senast 15 april. Ev. frågor besvaras av Per Johannesson 
på tel: 072 – 7342240. Lönesättning enligt gällande kollektivavtal.

Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Blandade 
arbetsgrupper hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbe-
tar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. 
Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter och inkluderande arbetsmiljö.

Läs mer på: https://forest.storaenso.com/sv-se/stora-enso-skog/plantor-och-fron

Mobil 070-311 93 04

PERSIENNER & VÄVBYTEN
Plissé-, lamell-, rullgardiner

MARKISER

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!

Priserna gäller t o m söndag 20/3 2022. Reservation för ev. slutförsäljning.

VECKANS KLIPP

GRILLAD 
KYCKLING
Sverige/Lönneberga. 
Råvikt 1250 g.

I HAGFORS

39)=       

FRYSTA GRÖNSAKER
Coop. Frysta. Välj mellan olika sorter. Gäller ej Ärter. 
600-800 g. Jfr-pris 12:50-16:67/kg.

 Frysta. Välj mellan olika sorter. Gäller ej Ärter. 

10k  
MEDLEMSPRIS

FÄRDIGRÄTTER
Findus. Frysta. Välj mellan olika 
sorters Dagens. 340-400 g.

KOLSYRAT VATTEN
Loka. Välj mellan olika sorter. 
12x33 cl. Jfr-pris 7:55/liter. 
Pant tillkommer.

20k  
MEDLEMSPRIS MEDLEMSPRIS

11)=	  

APELSINER
Spanien. Klass 1. 

ÄGG 24-PACK
Sverige/Coop. Från frigående 
höns. Storlek M. Jfr-pris 1:45/st.

24-PACK

34)=�    

12-PACK

29)=  

www.skogsmaklarna.com
info@skogsmaklarna.com                 

0563-419 00

FASTIGHET TILL SALU

Flera fastigheter finns. Titta på vår hemsida.

Klockerstavägen 10, Råda
Väl underhållen enplansvilla om 4 rok på 120 m2, 
tomt 802 m2. Fiber och gräsrobot på plats. Garage.

*** ***
Barn börjar bli stora när de 
ställer frågor som det finns 
svar på.

John Plomp

*** ***
Får man bara ändan ur vagnen 
behöver man inte ta sig i 
kragen.

Okänd



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

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

SPORT • SPORT • SPORT • SPORTSPORT • SPORT • SPORT • SPORT

 

Kval till allsvenskan 
Hagfors IBS - IBK Lidköping 

Play off 1G  Lördag 19 mars 16:00 
Ev .Play off 1G Match 3  Lördag 26 mars 14:00 

Uddeholm Arena - ENTRÉ 100 KR - förköp: www.hibs.nu/biljetter/ 

INNEBANDY 

Matchsponsorer 

Skidor
Hagforsgrabbar i Vasalop-
pet
Nya  rekordtider av Hagförspöjker i årets 
Vasalopp. Båda grabbarna är från Hag-
fors o är 23 år gamla. 

Alfred Nilsson i team 
Curira ( Filipstads SF) 
och Adrian Lundberg 
SK Bore Torsby ge-
nomförde årets 100 
årsjubilerande Vasa-
lopp på rekordtider för 
skidåkare från Hagfors-
bygden. Åktider på un-
der 4 timmar på 9 mil. 

Alfred Nilsson var placerad 76:a på 
tiden 3 tim 50 min 21 sek 

Adrian Lundberg 
åkte loppet på 3 tim 57 
min 37 sek o placerade 
sig på 133: e plats. 

Till årets Vasalopp 
var hela 15 800 delta-
gare anmälda.

Segrare var Andreas 

Nygaard Norge team Ragde på tiden 3 
tim 32 min 18 sek 

Riktiga topplopp av båda grabbarna 
från Hagfors som startade sina skidkar-
riärer i Hagfors SF.

Ishockey
Viking HC går segrande ur förkvalet 

till hockeytvåan genom att vinna 5 av 6 
matcher och är därmed kvalificerade för 
”Kvalserien till Hockeytvåan”.

På söndagkvällen besegrade Viking 
HC gästande Karlskoga IK med 7-4 
hemma på Valhall och det är just Karl-
skoga IK som tar sällskap med Viking HC 
in i kvalserien till Hockeytvåan.

Säffle HC slutar sist i årets hockey-
tvåan och blir det tredje laget tillsam-
mans med Viking HC  och Karlskoga IK i 
denna kvalserie som spelas med vardera 
hemma/borta möte, vinnande lag spelar 
i nästa års hockeytvåan!

Adrian Lundberg 
SK Bore Torsby

Alfred Nilsson 
Team Curira 

(Filipstads SF)

*** ***
Alla djur, utom människan 
vet att livets huvudsakliga 
mening är att njuta av det.

Samuel Butler

*** ***
När Gud skapade mannen 
skojade hon bara.

Okänd



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

RÅDASJÖNS FVF
Årsmöte torsdag 31 mars kl 19.00, klubb-
stugan Råda IK. Vi bjuder på enklare 
förtäring. Välkomna! Styrelsen.
********************************************
ÅRSMÖTE
Hagfors Gymnastikförening den 23 mars 
kl 19.00. Anmälan till Victoria Eriksson, 
tel. 070-2205353.
********************************************
DANS
Klintgården Gåsborn lördag 26/3 kl 
17.00-21.00, Tottes Dansband. Gås-
borns Hembygdsförening.
Tel. 072-720 02 46
********************************************
HÖGSBY SAMFÄLLIGHETSFÖREN.
Årsmöte den 31 mars kl 18.30, Ran-
säters Hembygdsgård, expeditionen. 
Välkomna!
********************************************

ÅRSMÖTE
Våle Vägsamfällighet söndag 27/3 kl 
11.00 hos Lena Ejdsell. Välkomna! 
Styrelsen.
********************************************
LESJÖFORS PRO
Årsmöte onsdag 30 mars kl 14.00. Sed-
vanliga mötesförhandlingar. Vi bjuder 
på kaffe o förtäring. Välkomna! Styrelse.
********************************************
ÅRSMÖTE
Skoga Bygdegårdsförening håller års-
möte onsdagen den 30 mars kl 18.00 i 
Skoga Bygdegård. Vi bjuder på kaffe och 
smörgås. Välkomna! Styrelsen.
********************************************
HÖÖKENS BTK
Årsmöte. Plats: Höökens lokal, Eks-
härad. Tid: Måndag 4/4 2022 kl 20.00. 
Välkomna! Styrelsen.
********************************************
ÅRSMÖTE
IK Viking Fotboll den 3 april klockan 
17.00. Vi ses i klubbstugan. IK Vikings 
styrelse.
********************************************

FÖNSTER 120X135
1 st 2-luft Elitfönster 2 glas med spröjs. 
Pris 1.900:-.
Tel. 073-839 36 61
********************************************
BASTUAGGREGAT HARVIA
4,5 kW, 600:-.
Tel. 070-612 39 80
********************************************

GRÄS BYGDEGÅRDSFÖRENING
Pimpeltävling på Grässjön, lördag 19 
mars kl 12-14. Inträde: paket/50 kr. 
Skyltat från Gräs Bygdegård. Välkomna!
********************************************
PRO MUNKFORS
Café i lokalen onsdag 23/3 kl 14.00. 
Musik och sång. Kaffe med bröd 30 kr. 
Välkomna! Samarr. med ABF.
********************************************
HEMBYGDSFÖRENINGEN 
I RANSÄTER
hälsar välkommen till årsmötet den 30 
mars kl 18.00 på Wärdshuset i Ransäter.

REALTIDS-
AUKTION

Söndag 20/3 
med start 

kl 17.00 på nätet
Man kan endast 
buda på nätet

Säljes bl.a. Volvo 244 GL
Se villkor, info och annonser på 
www.danielssonsauktioner.se

Anders med personal!

0563-409 93 • 070-340 00 22

HAGFORS PRO
Håller medlemsmöte
Ons 23 mars kl 14.00 

Hotell Monica
Underhåller gör

MÖÖR från Skoghall
Kanske lite allsång med 

Sven-Ingvars låtar
Kaffe och smörgås 40:-

Välkomna!

HAGFORS
= Gemenskap o Glädje

HAGFORS

Hagfors Brukshundklubb
Aktivitetskurs startar 28 mars kl 13.00
OBS! Kurs på dagtid. Anmälan på hemsidan:
hagforsbrukshundklubb.se   senast 22 mars!
Pris: 600:-. Antal ggr: 4. Max antal deltagare 4 (minst 2 st)

Rallylydnad startar i slutet av mars, ev. början på april om intresse 
finns. Valpkurs och Allmänlydnadskurs 
startar under våren/försommaren 
och alla anmälningar görs via hemsidan.

 LOPPIS
i Höje, Munkfors 
Lördag 19 mars.

kl 10.00-15.00

Vi gratulerarVi gratulerar

NOAH HOLMQVIST
Den 18/3 fyller vårt 
cha rmt ro l l  4  å r. 
Grattiskramar från 
mamma, pappa och 
lillebror Nils.

LISA FORSS
Grattis till vår fina 
goa tjej Lisa Forss 
som fyller 9 år den 21 
mars. Många grattis-
kramar önskar farmor 
och farfar.

Vi gratulerarVi gratulerar

NOAH HOLMQVIST
Den 18/3 fyller vårt 
cha rmt ro l l  4  å r. 
Grattiskramar från 
mamma, pappa och 
lillebror Nils.

LISA FORSS
Grattis till vår fina 
goa tjej Lisa Forss 
som fyller 9 år den 21 
mars. Många grattis-
kramar önskar farmor 
och farfar.

Vi gratulerarVi gratulerar

NOAH HOLMQVIST
Den 18/3 fyller vårt 
cha rmt ro l l  4  å r. 
Grattiskramar från 
mamma, pappa och 
lillebror Nils.

LISA FORSS
Grattis till vår fina 
goa tjej Lisa Forss 
som fyller 9 år den 21 
mars. Många grattis-
kramar önskar farmor 
och farfar.

FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ

Bilsport Performance & 
Custom Motor Show

Elmia Jönköping
15/4 Stöllet-Torsby-Sunne-

Karlstad-Kristinehamn
17/4 Stöllet-Ekshärad-

Hagfors-Munkfors-Karlstad-
Kristinehamn

Pris 745:- inkl entré

Du kan även boka på hemsidan 

NYTT KÖK?NYTT KÖK?
Byt luckor Byt luckor 
och lådoroch lådor

Nytt kök?
Byt luckor och 

lådor och få ett nytt 
fräscht kök från

ICA Spara Våxnäs 
och 

Konsum Norrstrand
lördag 11-13, 

måndag och tisdag 
kl. 11-13, 15-16.30

PASSAR ALLA KÖK!
Krister 0708-39 42 92
Kent 0706-40 20 31

www.ask-kok.se

Svensktillverkat

ICA Spara Våxnäs 

NU 
15% rabatt

Pekås Hagfors
Torsdag 15/8 12.00-13.00

15.00-16.00
Fredag 16/8 10.00-12.00
Lördag 17/8 finns vi på
Ransäters marknad
Passar alla kök!

Krister 0708-39 42 92
Kent 0706-40 20 31

www.ask-kok.se

NU
15% rabatt+ rotavdrag

Svensktillverkat
Räntefri finansiering

25%25%Passa Passa 
på nu!på nu!

Gäller t o m 21/3

Bergvik Food Court 
alla dagar 10-17

Pekås Hagfors
Tors 17/3 11-13, 15-16.30

Fre 18/3 11-13

Ring för kostnadsfritt 
hembesök  

Robin 0705-77 69 97
PASSAR ALLA KÖK
www.norddesign.se
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Melodikrysset v.11 - 19 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:...............................................................................................................................................

Melodikrysset v. 11 - 19 mars

 
 
 
  

 

Filmtajm!
Prisa gudarna, här kommer 
Zkatteåterbäringen!
Och Zlatan-filmen. Deklaratio-
nen kommer sen.

SF har hört våra böner, och valt 
att släppa filmen om Zlatan inom 
evinnerlig tids ram. Nu är den här 
och vi visar den hela två gånger, 
så att det står klart att alla hinner 
med!

Vem ska komma och titta 
då? Det beror på! Filmen är ba-
serad på boken ”Jag är Zlatan 
Ibrahimović” som är skriven av 
David Lagercrantz och låter Zla-
tan själv berätta om sitt liv, upp-
växt, toppar och dalar hans liv 
gått igenom. Fotbollen är alltid i 
fokus, och så kommer det vara i 
filmen med!

Om ni vet något om Zlatan; 
kom och faktakolla!

Om ni inte vet något om Zla-
tan, välkomna att få insikt

Om ni älskar fotboll: VÄL-
KOMNA!!

På kvällen visar vi ”Calender 
Girls” om dansande damer i sina 
bästa år!

Zå Zladda in på Biografen till 
helgen och unna er ett uns av 
bollundret eller damdundret Pu-
bliken!

Bio Hagfors

Barn och Familjeteater 
i Råda Ordenshus
Nu är det barnens tur att få 
gå på teater. Vi börjar med 
Teater Maijkas ”Den stora 
Lilla cirkusen”  En barntea-
terföreställning från 3 år. Det 
är med mim, musik och ma-
rionettdockor som berättelsen 
om Alice och den stora lilla 
cirkusen berättas. ”En gång 
var jag på cirkus och då var 
cirkusdirektören min favorit, 
för när han pratade lyssnade 
alla. Det är aldrig någon som 
lyssnar på mig… Jag vill vara 
cirkusdirektör!” En liten histo-
ria som handlar om hur svårt 
det kan vara att våga säga vad 
man vill. Alice vågar inte säga 
att hon vill vara cirkusdirektör, 
så hon gömmer sig. Vi får följa 
med in i Alice fantasivärld där 
hon träffar cirkusartisterna på 
den stora lilla cirkusen och till 
slut blir deras cirkusdirektör.

I april kommer Jäders Teater 
med föreställningen Resor jag 
(aldrig) gjort.

Se annonser i denna och 
kommande tidning.



Några lägenheter kan fortfarande tecknas!

2:a på 56 kvm (+ 10 kvm inglasad balkong)
3:a på 69 kvm ( +10 kvm inglasad balkong)

Dessutom två mindre 2:or 
(51/52 kvm + 10 kvm inglasad balkong),
avsedda för en person. Avgifter för dessa 7039/7176).

Upplysningar 076 - 8 17 41 69.

Observera speciellt att ensamstående har goda möjligheter 
att få bostadsbidrag! Kontakta Pensionsmyndigheten!

TRYGGHETSBOENDET 
KHF UVÅ STRAND Biljetter finns att köpa 

på biohagfors.se och 
på plats 45 minuter 

innan visning

JAG ÄR ZLATAN
SÖNDAG 20/3 KL 14.00  
Från 7 år, 102 min, 100:-

CALENDER GIRLS
SÖNDAG 20/3 KL 18.00  

Barntillåten, 83 min, 120:-

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

Bio Hagfors på Facebook & Instagram!

Torsdag 17/3  kl 10.30-15.00 
RÅRAKOR 

MED FLÄSK 100:-

––   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!

Tors 14/4  kl 18.00 Krogshow
Fre 15/4 kl 18.00 Krogshow
Fre 22/4 kl 19.00
Lör 23/4 kl 18.00
Fre 29/4 kl 19.00
Sön 1/5 kl 15.00
Fre 6/5 kl 19.00
Lör 7/5 kl 18.00

Krogshow 600:-
Övriga dagar 350:-

Barn under 12 år 150:-

Biljetter som inte hämtats ut och 
inte är avbokade senast 5 h innan 
föreställning debiteras kostnaden.

www.munkforsrevyn.se

GLOW
Sandra & Hanne

Entertainment

Vårkonsert
att

Med anledning av kriget i Ukraina
kommer det finnas möjlighet
skänka pengar som oavkortat

kommer gå till UNHCR.

medI samarbete

22 marsDatum:
Tid: 18:00
Plats: Hagfors kyrka

En liten konsert med stor mening!

Sveriges största lokala parti 
OBEROENDE REALISTER

Bjuder in till Årsmöte
Söndag den 27 mars kl 16.00 

Plats: Den vita kontorsbyggnaden
 vid Hagfors flygplats.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Vi bjuder på fika med tilltugg

Tillsammans utvecklar vi Hagfors kommun!
Varmt välkomna! Styrelsen

Tallinnkryss
EU shopping

4/5, 1/6

Del i 2-bäddshytt insides
1495:-/pp

SPA-RESA 9 dagar Pärnu
18 behandlingar 18 måltider

27/3, 4/4, 8/5, 22/5, 5/6
Fr. 5995:-

Pass erfordras, reseförsäkring, 
EU-kort, Vacc-bevis

Du kan även boka på hemsidan 

RÅDA ORDENSHUS
Sön 20 mars kl 14.00
Familjeföreställning från 3 år
Vuxna 50 kr, barn gratis

Arrangör: Råda IOGT-NTO 
i samarbete med 

JUNIS Råda och NBV
Välkomna!

 

 



VECKA 11 HAGFORS KOMMUN, Dalavägen 10, 683 80 Hagfors, e-post: kommun@hagfors.se www.hagfors.se

HAGFORS KOMMUN informerar

Inspirereras om odling 
med Torfolk Gård
Olle Göransson och Marica Möller från Torfolk Gård 
besöker Hagfors bibliotek den 19 mars för att berätta 
om sin odlingsverksamhet. De kommer att visa bilder 
och ge tips och råd om livsmedelsodling. 

Datum: Lördag 19 mars
Tid: kl.11.00
Plats: Gröna aulan, Älvstranden bildningscentrum

Boka din plats genom att kontakta biblioteket: 0563-187 70
biblioteket@edu.hagfors.se

Bytesveckor för sticklingar och skott
Ta med dina sticklingar och skott som du vill byta 
bort och plocka med dig något nytt och spännande 
hem. Skriv gärna en lapp med namnet på växten och 
hur den ska skötas.

Datum: 14 – 26 mars Plats: Hagfors bibliotek, ordinarie öppettider.

14–26 MARS

19 mars kl. 10.00 – 14.00

Lördag på 
biblioteket

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

Kl. 10.00 – 11.00  
Vi löser Melodikrysset och fikar tillsammans.

Kl. 11.00 – 14.00  
Plantera frön. Drop-in för alla åldrar.

Kl. 11.00 – 12.00  
Föredrag om odling med Torfolk Gård. 

Allt är gratis men du behöver anmäla 
dig till föredraget med Torfolk Gård 
i förväg. Boka din plats genom att 
kontakta biblioteket. VÄLKOMMEN!

Olle Göransson och Marica Möller, Torfolk Gård.

IN
B

JU
D

A
N

 

NATIONELL   
VACCINATIONS-
VECKA I SVERIGE
Vaccinet är det allra 
viktigaste verktyget i 
kampen mot covid-19 
och i Sverige har vi med 
gemensamma krafter nått 
en hög vaccinationstäck-
ning. Men det är fortfa-
rande mer än en miljon 
människor över 12 år som 
inte tagit sin första dos. 
Om du inte redan är 
vaccinerad: ta emot erbju-
dandet om vaccination för 
att skydda dig själv och 
andra.

1177.se

VARMT VÄLKOMMEN
I Hagfors kommun har 
människor ett gôtt liv! Här finns 
en stark gemenskap, drivkraft 
och framåtanda. 

Vi har nära till det mesta och vi 
lever sida vid sida med naturens 
krafter. Vildmarken finns runt 
knuten och du kan lätt fylla din 
tid med spännande upplevelser. 
Här bor ett modigt fôlk som 
har arbetat fram en gemensam 
väg mot att skapa den bästa 
platsen att bo, leva och verka 
på. I Hagfors kan dina drömmar 
bli verklighet låt oss erbjuda 
dig förutsättningarna att skapa 
minnen för livet.

Välkommen hit, vi tror och 
hoppas att du kommer trivas 
här! 

A WARM WELCOME 
In Hagfors municipality, people 
have a good life! Here you will 
find a strong community, drive 
and forward thinking spirit.

We are close to most things and 
we live side by side with the 
forces of nature. The wilderness 
is just around the corner and 
you can easily fill your time with 
exciting experiences. Here lives 
brave people who have worked 
out a common path towards 
creating the best place to stay, 
live and work. In Hagfors, your 
dreams can come true, let us 
offer you the conditions to create 
memories for life.

Welcome to Hagfors, we believe 
and hope that you will enjoy 
yourself here!

Klarälvsbanan med anslutning 
till Mörudden och Klarälvsleden 
utgör tillsammans hela 220 
kilometer cykelled genom 
Värmlands vackra natur. 

Mellan Uddeholm och Karlstad 
går Klarvälsbanan, 90 kilometer 
bilfri asfalt på en gammal 
nedlagd banvall. Banan lämpar 
sig för cykel och vandring.

I Uddeholm tar Klarälvsleden 
vid som är 120 kilometer 
cykelled på landsväg och 
grus norrut till Sysslebäck. 
Leden lämpar sig för cykel och 
vandring.

Klarälvsbanan with its connect-
ivity to Mörudden in Hammarö 
and Klarälvsleden constitute 220 
kilometer of bike trail through 
Värmland’s beautiful nature.

Between Uddeholm and Karlstad 
you travel on Klarälvsbanan, 90 
kilometer car-free asphalt on an 
old disused railway embankment. 
The track is suitable for cycling 
and hiking. 

After Uddeholm the Klarälvsleden 
begins; a 120 kilometer bike path 
on country road and gravel north 
to Sysslebäck. The trail is suitable 
for cycling and hiking.
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H A G F O R S – E K S H Ä R A D
S U N N E M O  I  R Å D A  I  U D D E H O L M

MMagiskaagiska H Hagforsagfors

BESÖKSKARTA /
VISITOR MAP 2022 / 2023

Årets besökskarta finns nu att 
hämta hos Hagfors turistinfor-
mation eller i våra InfoPoints. 
För beställning ring 
Visit Hagfors 0563-187 50.

NYA BESÖKSKARTAN

VECKA 11

Vällkommen att anmäla 
dig till en 
kultur-
festival 
för unga 
13 – 25 år. 

UKM HAGFORS 2022
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