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ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

Forts. inne i tidningen

Nu är det dags för nostalgi igen, den 
här gången från 50-60-talet! Cecilia 
Kyllinge, Jan-Olof Jonsson och 
sjuttioplussaren Solveig Bergqvist 
Larsson intar hotell Monica med 
showen ”Frukostklubben”. Det 
blir en timmes underhållning med 
sång, musik, sketcher, historier från 
Solveigs barn- och ungdom. Och som 
i deras andra shower blir det förstås 
allsång och många klädbyten med 
äkta vintagekläder. 
     Och vad händer i showen? Det 
börjar med morgon i Solveigs 
familj, då vi får lära känna mamma 
hemmafrun som spelas av Cecilia 
och pappa gruvfogden av Jan-Olof 
Jonsson. Barnet spelas av Solveig 

FRUKOSTKLUBBEN I HAGFORS
själv och publiken bjuds in till hennes 
8-årskalas, till söndagsskolan och 
lyckan att få en hel Lorangaläsk. 
Kamraten Ros-Marie blir det första 
nyckelbarnet på hela skolan och 
Solveigs mamma får höra om Ros-
Maries mamma. Hon blir oregerlig, 
häller brännvin på söndagssteken och 
pappan står handfallen när hon skaffar 
sig ett förvärvsarbete. Publiken får 
också vara med i Solveigs förälskelse. 
Aj, aj vad det bultar och bankar, det 
blir kärlek på lasarett, men slutar med 
polis och en regnig natt. 
     Det är med en speciell värme 
som dessa tre underhåller i Hagfors, 

RÄKBOMB 

FRÅN

FREDAG

DELIKATESSEN

ERBJUDER 

 NU ÖPPNAR VI HELT!

 

VAD HÄNDER PÅ FREDAG?: 

- EKORREN KOMMER MELLAN 16-19

- BRA PRISER HELA DAGEN

- FIKA MELLAN 10-14

OCH MYCKET MER! MISSA INTE DETTA!
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Gäller 24/3-30/3
FORSHAGA KYRKA  
Sön 11.00 M Kareliusson. P Mathisen. 
Välkomnande av diakon Barbro Wikström.
RANSÄTERS KYRKA  
Sön 11.00 Gudstjänst. K-M Engström.
Mån 19.00 Veckomässa. 
DEJE FÖRSAMLINGSHEM  
Tors 10.00 Stickgrupp.
10.00 Sittgympa.
10.00 Förmiddagskaffe.
Sön 15.00 Gudstjänst. M. Kareliusson. 
Deje församlingshem 5 år. Kyrkkaffe 
och lotteri till förmån för ACTs 
katastrofarbete i Ukraina.
FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM 
Tors 15.00 Sittgympa.
Tis 9.30 Frukostklubben.
Leif Svensson visar bilder.
Ons 15.00 Mindra. 18.30 Yinyoga. 
19.45 Meditation.
MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM 
Tis 9.30 Möracafé. Enduos sjunger 
och spelar. 14.00 Sittgympa.
Ons 12.00 Sopplunch. 
Med reservation för ändringar.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors
Församlingsexp. 054-875500

En spalt 47mm
Två spalt 95mm / 100mm

Vecka 11 47x114mm

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

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

Socialdemokraterna
i Hagfors kommun

Årsmöte
3 april kl 15.00

Hotell Monica

Mat serveras, 50 kr per person

Anmälan sker till
sap.hagfors@gmail.com

eller 072-318 40 72
Vid anmälan ange ev. specialkost.

Lakenesjöns FVOF

ÅRSMÖTE
Onsdag 20/4 kl 18.00

Sörby Bygdegård
Välkomna! Styrelsen

ÅRSSTÄMMA
Storjangen-Älgsjön 

FVOF
Mån 18/4 -22 kl 16.00

Lövstaholms Bygdegård

Stort tack till AME för hjälp 
med flytten. Ni är guld värda!

Reumatikerföreningen

Tummen upp

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 27/3 kl 11.00 Gudstjänst B-M Hjärpe och P Svensson, 
kyrkokören medverkar, kyrkkaffe med våffla.
Ons 30/3 kl 14.00 Syföreningen träffas i församlingshemmet.

Då sade Maria: ”Min själ prisar Herren och min ande gläder sig i 
Gud, min Frälsare”

Luk 1:46-47

Gräs Missionshus 
Sön 27/3 kl 11.00 Gudstjänst med Frida Blomqvist.

Mån 28/3 kl 19.30 Stugmöte.

Equmeniakyrkorna och 
Pingstförsamlingen i Ekshärad

Titta in på vår hemsida 
och se vad vi kan erbjuda

www.veckobladet.se



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

Nilsons OstNilsons Ost
& Lerox& Lerox

Ekshärad 24/3 
utanför Engs Sport

Molkom 25/3 
utanför Blomsteraffären

Storfors 26/3 på Torget

-ligt-ligt

välkomna!välkomna!

Mobil 070-311 93 04

PERSIENNER & VÄVBYTEN
Plissé-, lamell-, rullgardiner

MARKISER

Harboevägen 1 
HAGFORS
0563-145 20 VI HAR FÅTT 

VÅRKÄNSLOR!!!

 Fredag 25/3 & Lördag 26/3 Fredag 25/3 & Lördag 26/3

firar vi med firar vi med 15%15%  
på ALLT i butiken!på ALLT i butiken!Kaffepannan står 

på hela dagarna!

Alla som handlar är med på lotteri!
Varmt välkomna hälsar
Lena, Eva & Anne-Marie

(Gäller 

ej Rieker 

skor)

PREMIXPREMIX

APOTEKAPOTEK

COOPCOOP

System-System-
bolagetbolaget

Thai-Thai-
massagemassage

HÄRHÄR

ANTIKT OCH BEG. MÖBLER

Nytt i Hagfors!

Mycket nytt i butiken
Varmt välkomna att fynda i min affär.

Vi bjuder på kaffe hela veckan.             

Öppettider varierar.
Storgatan 3. 
076-890 77 82

Vårkampanj!
HÄNGRÄNNOR 
JUST NU 10% rabatt 

på byte av hängrännor 
samt plåtklädd skorsten072-215 05 66  

M v h Johan

Vi jobbar 

självklart med 

ROT-avdrag

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

20 kr guld .......................4000 kr
10 kr guld .......................2000 kr 
5 kr guld .........................1000 kr
50 kr 1975 - 76 .................130 kr
10 kr 1972  .........................78 kr
5 kr före 1972  ....................40 kr
2 kr före 1942  ....................62 kr 
2 kr före 1968  ....................30 kr  
1 kr före 1942  ....................31 kr 
1 kr före 1968  ....................15 kr
50 öre före 1962 .................10 kr
25 öre före 1962 ...................5 kr 
10 öre före 1962 ...................3 kr

Guldsmycken ........................... 460 kr/g, guld
Silverbestick (ejNS) ........................3800 kr/kg
Silvertackor ...................................5800 kr/kg 
Herrfickur 14/18k ......................3000/5500 kr
Armbandsur h. 14/18k ..............1300/3000 kr
Sedlar, Plåtmynt/Riksdaler, Tandguld, 
Medaljer, Utländska mynt, Silversmycken

Över 30 år i branschen.
Priserna gäller fr.o.m. 15 mars 2022. Reservation för prisändringar.

Guld, Silver, Mynt 
KÖPES

Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors
Måndag 28/3 kl. 14.30-16.00

100%
ÅTERVINNING
Allt vi  köper in återvinns 

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



Välkommen till kommunfullmäktige för att lyssna på vad 
dina politiker beslutar om i Munkfors kommun.  

Munkfors kommunfullmäktige sammanträder på Munkfors 
Förenings- och Konferenscenter tisdagen 29 mars 18.30.

Föredragningslistan finns tillgänglig i kontaktcenter, kommunhuset 
Munkfors och på Munkfors kommuns webb. Sammanträdet är öppet 
för allmänheten som hälsas varmt välkommen.

Pia Falk, ordförande

Kommunfullmäktige 

Munkfors
Ransäter
 Munkfors Kommun

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 

På jakt efter insekter 
mitt i vintern

Jag är ute och röjer 
lite ris, så stannar jag 
upp och vilar en stund 
i det fina vinterland-
skapet. Det är alldeles 
tyst i skogen. Men helt 
plötsligt är jag omgi-

ven av en mindre flock med små-
fåglar. Den vackra fågelsången jag 
får höra är spröd och klar och ut-
görs av en fallande skala av ljusa, 
vackra toner.

Många av skogens fåglar är lätt-
are att höra än att få syn på och den 
lilla trädkryparen är en av dem. På 
vintrarna följer trädkryparen gärna 
mesfåglar. De konkurrerar inte om 
maten eftersom trädkryparna fin-

ner sin mat på trädstammarna och 
inte på grenarna som mesarna.

Det är festligt att få se den ivriga 
trädkryparen. Den tar stöd med sin 
spetsiga stjärt mot granstammen 
och hoppar ryckvis uppåt på jakt 
efter småkryp i barksprickorna.

När den kommit bra högt på 
stammen så störtflyger den ner 
till foten av nästa gran och bör-
jar på nytt att hoppa uppåt. Trots 
att trädkryparen är en mycket bra 
klättrare så rör den sig aldrig med 
huvudet nedåt. Den hoppar uppåt 
och störtdyker ner till nästa träd, 
om och om igen.

Helt plötsligt har den lilla fågel-
flocken flugit vidare och jag fort-
sätter att röja ris.

Vinterhälsningar,
Lenn Olle

Sommartid 2022 
– då ställer vi om 

klockan
I slutet av mars är det dags att 
ställa om klockan till sommartid. 
Men varför ställer vi egentligen 
fram klockorna en timme – och 
är tidsomställningen på väg att 
slopas helt? 
1916 blev Tyskland och Österrike 
först med att införa sommartid. 
Ett flertal europeiska länder – in-
klusive Sverige – följde deras ex-
empel, men det skulle dröja fram 
till 1980 innan sommartiden per-
manent infördes i vårt land.
Ursprungligen infördes tidsom-
ställningen för att nyttja dygnets 

soltimmar bättre och på så sätt 
spara energi, något som i blev 
nödvändigt efter första världs-
kriget då bland annat olja var en 
bristvara.
Vad innebär sommartid?
Sommartid innebär att vi ställer 
fram klockorna en timme. Detta 
sker klockan två på natten mellan 
den sista lördagen och sista sön-
dagen i mars varje år.
I år innebär detta att vi ställer 
fram klockan under natten från 
lördagen den 26 mars till sönda-
gen 27 mars.
En minnesregel för att komma 
ihåg om klockorna ska ställas 
framåt eller bakåt är att inför 
sommaren ställer man fram ute-
möblerna, och inför vintern stäl-
ler man tillbaka dem.
Kommer sommartid slopas?
Sommartid kan komma att av-
skaffas inom ett par år. Faktum är 
att EU-parlamentet beslutade sig 
för att slopa tidsomställningen 
redan 2019, men sedan dess har 
processen kommit av sig.
“Att avskaffa tidsomställningen 
finns det en majoritet för. Men 
efter att man tagit beslutet måste 
länderna bestämma vilken tids-
zon man ska befinna sig i, jag tror 
att det är där skon klämmer”, be-
rättade Johan Danielsson (S) för 
Aftonbladet i höstas.
Om frågan inte går igenom i år 
kan Sverige försöka driva igenom 
avskaffandet av sommartid när vi 
blir ordförandeland för EU:s mi-
nisterråd 2023. I så fall kan som-
martiden komma att slopas 2025.

Källor: Kalender 365, Väder 24, 
Aftonbladet, Expressen



VECKANS KLIPP

ERBJUDANDENA gäller t o m söndag 27/3 -22. 
Reservation för ev. slutförsäljning.

VÅFFELMIX 
   Ekströms  . 420 g. 

.
GRILLADE 
KYCKLINGKLUBBOR
Sverige/Lönneberga. Råvikt ca 250 g.

I HAGFORS
MEDLEMS-
KLIPP!

Ve� � s

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

15k�  
MEDLEMSPRIS

1 KG

69)=�  

MAX 2 ST/HUSHÅLL.
KYCKLINGBRÖSTFILÉ
Sverige/Guldfågeln. Fryst. 1 kg.

ÄPPLE ROYAL GALA
Italien. Klass 1. 
ÄPPLE ROYAL GALA

MEDLEMSPRIS

15k�  
MILD/MELLANLAGRAD OST
Skånemejerier. Välj mellan Grevé, Herrgård 
17-28% och Präst 17-35%. Ca 700 g.

RÄKLÅDA 5 KG

395k�  
Lillängshamnens fiskrökeri.

Båtfrysta. Storlek 70-90st/kg. 
Jfr-pris 79:-/kg.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.
NÖTFÄRS
Sverige. Fetthalt 12%. 800 g. 
Jfr-pris 81:13/kg.

Enchiladas 
med köttfärs

Receptet hittar du 
på coop.se  

10k �   
But� sgr� � � !

59)= �   

NÖTFÄRS

64)= �   
10k �   

Fi� 
Vå�  -
� g
 
25/3



Våffla med fetaostkräm 
och tomater

En frasig våffla blir lätt en snabb lunch med en magiskt 
god fetaostkräm!

Ingredienser (2 portioner)

Våffelsmet eller 4 färdiggräddade våfflor
2 tomater, skivade
8 skivor italiensk salami
basilikablad
olivolja
svartpeppar

Fetaostkräm:
3 msk olivolja
1-2 vitlöksklyftor, skalade och krossade
75 g fetaost
1½ dl yoghurt (10%)
salt och svartpeppar

Gör så här:

1. Blanda ihop en våffelsmet enligt ditt favoritrecept eller 
anvisningen på förpackningen. 

2. Stek vitlöksklyftorna i oljan på medelvärme tills det 
doftar och de fått fin färg. Ta av från värmen och lyft ur 
vitlöksklyftorna.

3. Lägg fetaost och yoghurt i en skål och häll över vitlöks-
oljan. Mixa till en slät kräm och smaka av med salt och 
svartpeppar.

4. Grädda våfflorna frasiga. Servera med fetaostkräm och 
toppa med tomater, salami och basilika. Droppa över lite 
olja och dra ett varv med pepparkvarnen.

Källa: coop.se

På fredag är det
Våffeldagen

Skogssällskapet lanserar ny kampanj:

Dags för värmlänning-
arna att #draåtskogen

Det blir allt ljusare och vårfåglarna är på intågande i 
stora delar av Sverige. Med kampanjen #draåtskogen 
vill Skogssällskapet uppmuntra värmlänningarna att 
gå ut i skogen och leta vårtecken på internationella 
skogsdagen, som inföll måndagen den 21 mars.

– Vi lever i en orolig tid, och det som händer i vår 
omvärld påverkar oss alla. Men skogen finns där som 
ett andrum, den är alltid öppen, säger Karin Fällman 
Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Just nu gör våren sig påmind i hela landet, när da-
garna blir längre och kvällarna ljusare. Men skillna-
derna är stora – i Norrbotten ligger snön fortfarande 
djup medan vitsipporna börjat blomma i Skåne.

– Här i Värmland har flyttfåglarna börjat återvända. 
Du kan få se tofsvipor och olika typer av gäss, och 
så sångsvanar som rastar på sin väg norrut. I skogen 
kan du titta efter späda knoppar på al och hassel. Om 
nätterna nu blir varmare kommer blåsipporna snart att 
börja blomma, säger Fredrik Glänfält, skogsförvaltare 
på Skogssällskapet i Karlstad.

Våren 2021 genomförde Skogssällskapet en Sifoun-
dersökning där hela sju av tio svenskar, 73 procent, 
uppgav att coronapandemin lett till att de ville vistas 
mer i skog och mark. Bara 5 procent av de svarande 
ville vistas mindre i skogen efter pandemin.

– För oss är Internationella skogsdagen ett tillfälle att 
påminna om vilken fantastisk resurs skogen är. Den 
ger tillgång till rekreation och härliga upplevelser, be-
varar våra livsviktiga ekosystem, förser oss med kli-
matsmarta råvaror och minskar vårt beroende av olja 
och naturgas när restprodukterna från skogen blir till 
biobränsle, säger Karin Fällman Lillqvist.



Service/Reparationer
Däck/Fälgar
Koppling
Bromsar
Avgassystem
Plåt & Lackering
Bilglas
Diesel
Kontroll för besiktning
Luftkonditionering
Diagnos
Bilvärme
Bilradio

Hjulinställning
Belysning

Vi reparerar och släcker dina 
besiktningsanmärkningar

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

Pebe
Bilteknik

Pelle Berg

Norevägen 2, EKSHÄRAD
0563-405 75
pb.bilteknik@telia.com

och mycket mera!ü

Nu kan vi 
kalibrera 
kameror 
och radar 
i era bilar

Vi tar hand om din bil ! 
Välkommen att anlita oss för en personligt anpassad rekonditionering och 
lackförsegling för just din bil. 
Med 20-års erfarenhet i branschen och ständigt återkommande kunder kan 
du med förtroende vända dig till oss. 
 
 

Roland Eriksson   070-261 00 82 
 

Ring för en tid att låta oss titta på din bil tillsammans  -- när det passar dig ! 
 

070-261 00 82  Roland Eriksson

Välkommen att anlita oss för personligt anpassad 
rekonditionering och lackförsegling för just din bil!

Mer än 20 års erfarenhet.

SKROTBILAR
köpes och hämtas, 

kontant direktbetalning
Kompletta bilar 1000:-

Ej kompl. bilar 0:-
Även annan grov 

skrot köpes
Ring Leif 070-223 22 28

Bilgåtor
1) Hur välter man lättast en liten tysk bil?
2) I vilken stad kör bilarna fortast?

Svaren hittar du på annan Tema-sida

När infördes lagen om 
bilbälte? 
Vilket år infördes 
lagen om att man 
måste ha bilbälte i 
framsätet och vilket 
år infördes lagen om 
bilbälte i baksätet?

Lag på bilbälte i 
framsätet infördes 
1975.
Lag på bilbälte för alla över 15 år i baksätet infördes 1986.
Lag på bilbälte i baksätet även för barn infördes 1988.

Källa: ntf.se

UDDEHOLMS
FORDONSSERVICE

Erbjudande under 
april månad:

Däckbyte 150:-
Rostlagning 20%

Tel. 072-211 25 47
Öppet: må-fr 9-16, lunch 12-13



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

Välkomna!

MECA
Expresslager
Munkfors
Munkerudsvägen 30
0563-125 60

MECA
Expresslager 
Hagfors
Skolgatan 2
0563-125 70

Snart är våren här!

Vi har produkterna för 
att göra bilen fin
Stort sortiment av
bilvårdsprodukter

Högtryckstvättar
Domkrafter

Grovdammsugare

Välkommen!        Håkan med personal

Kolla våra däckpriser!  
(Även begagnat)

Vi utför ROSTREPARATIONER 
samt KAROSSKADOR

(som inte försäkringen täcker)
HJULINSTÄLLNING

VÅRSERVICE
Kostnadsfria beräkningar på alla jobb

MUNKFORS  0563-520 80   070-493 15 59
L i l längens bil & däck

service AB
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Bilgåtor
3) Jag är dubbad, men jag 
är ingen riddare.

4) När är det extra viktigt 
att se upp för skolbarn i 
trafiken?

5) Rund som solen, gum-
mikläder, tar mig fram i 
alla väder.

6) Två personer färdas i en 
bil. Den yngsta passagera-
ren är dotter till den äldsta 
passageraren, men den 
äldsta passageraren är inte 
hennes far. Vem är det?

Svaren hittar du på annan Tema-sida



Molkers
däck ab

Lättmetallfälgar  
Prisex. 15”

från 950:- /st

(Monteringskostnad tillkommer)NYHET
TESTAT HOS TYSKA TÜV

A
B

VÅTPRESTANDA

RULLMOTSTÅND

Full kontroll -  även när det regnar 

”Kurvtagning och  
körbarheten imponerar.” 
Vi Bilägare nr 4, 2018

Full kontroll -  även när det regnar 

Välkommen!

Delbetala avgifts- 
och räntefritt upp 
till 6 månader med
DäckTeam-kortet!

Öppet 
vardagar 

7-17

SSOOMMMMAARR--
DDÄÄCCKK!!!!!!

HAGFORS   0563-109 55

Öppettider: 
mån-tor 9-17, 
fre 9-16  

Tel: 076-028 82 12       Fabriksvägen, Näset  

Följ oss gärna på

Ekshärad
0563-404 99

Bilgåtor
7) Vad är det för likhet mellan en brandbil och en elefant?

8) Vad är det för likhet mellan en motorcykel och en 
björn?

9) Vad är det för likhet mellan en polishund och ett tåg?

10) Vad är det för likhet mellan en sjöman och en bil?

11) Vad är det för skillnad mellan en bil och en toarulle?

12) Vad är det minst troligt att du hittar i handskfacket på 
en bil?

Svaren hittardu  på annan Tema-sida



Bilhallen i Hagfors AB
Kyrkogårdsvägen 20 Hagfors
Tel. 0563-148 71
Mån-Fre 7.00-16.00
verkstad@bilhallenihagfors.se
www.bilhallenihagfors.se

AC-reparation
Hjulinställning 3D
Däckförsäljning
Fordonsdiagnos
Bilskador

BILHALLENBILHALLEN
BILFÖRSÄLJNING • VERKSTAD • DÄCK

• Sköljning av automatlådor
• Reparation och nyförsäljning av släpkärror
• Installation och kalibrering av Dignita
• Service och reparation av lätta lastbilar och båtar
• Ombesörjer ombesiktning
• Bilglas, byte vindrutor samt reparation stenskott

När du tänker på annat
tar vi hand om din bil

Mekaniker sökes

Tidig bilbarnstol
Enkel stomme av böjd rotting, skruvade fästpunkter. Ufor-
migt ryggstöd att hängas över bilstolen, öppen korgsits, röd 
sliten smärting stöder barnet rygg, sits t-formigt upphängd 
blå smärting, fotstöd u-formigt nedhängande.

Bilbarnstol i sin tidiga form från mitten av 1950-talet. 
Familjen Berg (givarna) fick stolen av sina vänner Ar-
tur och Birgitta Hultling, vilka själva använt den till 
sina tre barn. Familjen Berg använde den under 60-ta-
let till sina tre barn; Andreas född 1965; Kristina född 
1969. Först i en Citroën 2 CV följt av en likadan men 
med skåp bak och därefter en Renault 4L. Ursprungli-
gen var bägge tygstyckena orange men när sitsen slitits 
ut ersatte givaren den med det blåa tyget. Utseendet 
och formgivningen är viktig för familjen, traditionellt 
hantverk, böjd rotting, enkel ren stiliserad form.

Vid denna tid var säkerhetsaspekten är helt okänd - en-
dast möjligheten för barnpassning och utrymmesorga-
nisering i bilen är beaktad.

Källa: digitaltmuseum.se



POSTVÄGEN 1 C, EKSHÄRAD 
0563-40537    edgrens@euronics.se

Våren är här! 
Och med den är det snart dags att plocka fram Cruising bilarna. 

Kanske dags att uppgradera Stereon? Delar av BRL:s Bilstereo-sortiment finns nu sedan 
några veckor hos Euronics i Ekshärad! Vi startar upp med en kampanj, och kör 10% rabatt 
på hela Bilstereo sortimentet ända fram tills Påsk då Ekshärad kör första Cruising rundan! 

Välkomna! 

 

 

Euronics logga                            tfn-nr                                      

 

Storlek ca 12 x 7 cm liggande, färgannons 

 

 

Snygga till det med texten osv……  

 

Korr 

Våren är här!Våren är här!
Och med den är det snart dags 
att plocka fram cruising-bilarna!

Kanske dags att Kanske dags att UPPGRADERA STEREONUPPGRADERA STEREON??

Delar av BRL:s BILSTEREOSORTIMENT 
finns nu sedan några veckor hos oss i Ekshärad! 

Vi startar upp med KAMPANJ: 10% RABATT
på hela Bilstereosortimentet ända fram till påsk 
då Ekshärad kör 
1:a Cruisingen för i år!
           Välkomna!

Edebäck Högheden 22, 683 92 Hagfors
0563-242 21 • www.hoghedensbilplat.se

ROSTSKYDDS-
BEHANDLING med

Nu kan vi även erbjuda ny produkt 
från Tectyl till bilar som börjat rosta!

Höghedens Bil AB
0563-24221

Öppet: Mån-fre 10-18

Tel. 0563-615 89 

Dalav. 26, HAGFORS

Stor sortering av: 
Batteri, olja, oljefilter, 
tändstift, broms m.m.

Reservdelar till: 
BILEN - SLÄPKÄRRAN - MC

LJ:s BILVÅRD
EKSHÄRAD

Tel. 070-304 12 97

Dags för 
SOMMARDÄCK

CW's Bilservice AB 
0563-60511



HelleforsBilcenter.se

Nya Toyota • Hyrbilar • Service • Däck • Plåtverkstad

0591-123 45

Ring för offert!

Jämför oss 

gärna i pris

Öppet: Mån-Tors 08.00-17.00
Fre 8-15

Tel. 0563-500 88
Jimmy Basth, Daniel Ullman

SERVICESERVICE
FORDONSDIAGNOSFORDONSDIAGNOS

Bra priser påBra priser på
KAMREMSBYTEKAMREMSBYTE

KOPPLINGSBYTEKOPPLINGSBYTE

Försäljning Försäljning 
av av DÄCKDÄCK

Vi utför Vi utför 
FYRHJULSINSTÄLLNINGFYRHJULSINSTÄLLNING

Vi har inte byggt din 
bil men vi byter din 

bilruta eller 
reparerar stenskott 
oavsett bilmodell.

Nu även kalibrering 
av tex kamera m.m. 

i din bilruta.

Trygghet på Sikt
Auktoriserade 

Bilglasmästerier
Kontrollerade

av

BILGLAS

FÖNSTERGLASREPARATIONER

INRAMNINGAR

INGLASNING AV ALTANER

HAGFORS Tel. 0563-104 67        TORSBY Tel. 070-281 30 17

GLASMÄSTERI AB
HAMU

SVAR på Bilgåtor
1) Gör ett svenskt älgkrocktest.
2) Gaza
3) Dubbdäcket
4) När de kör bil
5) Bildäcket
6) Hennes mor

7) Båda sprutar vatten
8) Båda säger brum-brum
9) Båda följer spåret
10) Båda går på däck
11) Bilen kan säljas begagnad
12) Handskar

Källa: gåtboken.se
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Servicebokning  
online hos Munkfors  
Bilel Nils & Micke AB

Munkfors Bilel Nils & Micke AB 
Fabriksvägen 8
68432 Munkfors 
www.bilelektriska.se

Scanna QR-koden för att  
komma till bokningen.

☎ 0563-50620

▶  Vi servar alla märken!
 Assistanceförsäkring, 
 Bosch service assistance.   

▶ Vi släcker dina tvåor! 
 Vår verkstad är ackrediterad  
 av SWEDAC.

▶ Programmering av  
 Volvobilar

Några av våra tjänster

For everything your car needs.



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

Hedvägen 7 Hagfors                 Gilla oss gärna på Facebook

Utvändig
handtvätt 

355:-

Vi utför ALLT inom 
fordonsvård, 

allt från en enklare 
dammsugning till en 

professionellt 
detaljerad keramisk 

lackbehandling.

För tidsbokning och frågor 
ang. en behandling/tvätt el. städ 

ring Elias Jonsson, 
vi plockar fram en 

skräddarsydd behandling 
efter dina önskemål 

och behov!



Från idé till färdig produkt
Behöver du hjälp med trycksaker?

Vi hjälper dig!

Programblad
Böcker

Tidningar
Roll up

Trottoarpratare
Fakturor

Kvittenser

Kuvert i alla 
storlekar

Etiketter
Visitkort
Affischer
Broschyrer
Blanketter

Inbjudningskort
Bordstabletter

Pennor m tryck 
m.m.

Vitt tryck på 
svart papper

Lack som effekt-
färg eller tillägg

Ring Patrik för offert!
0563-616 66

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, Hagfors

www.veckobladet.se  tryck@veckobladet.se



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

PRO HAGFORS
Hemlig resa 20 april 08.00 från busster-
minalen. Eget fika. Pris 500:- lunch ingår. 
Anm. till Karin o Lena senast 1 april, 
bindande. (minst antal personer 30).
********************************************
TÖNNETS JAKTSKYTTEKLUBB
Årsmöte onsdag 6 april kl 18.00, skjut-
banan. Styrelsen. Välkomna!
********************************************
FASTNÄS VSF
Årsmöte, måndag 4 april kl 15.00 i 
Täppa. Styrelsen.
********************************************
RÅDA PRO
Medlemsmöte den 31 mars kl 14.00 
på Råda Ordenshus. Magdalena från 
Euronics informerar om hur man får 
maximal hjälp av mobiltelefonen. Kaffe 
och smörgås 30 kr. Lotteri. Välkomna! I 
samarb. med ABF.
********************************************
ÅRSMÖTE
Stensdalens Ordenshus, söndag den 27 
mars kl 15.00. Kom ihåg dagordningen. 
Kaffe med smörgåstårta. Varmt väl-
komna! Logen 290 E.G. Geijer
********************************************

ÄR DU INTRESSERAD
av att bli medlem i Bergsängsbygdens 
byalag. Enskild medlem 100 kr/år. Fa-
milj 150 kr/år. Swisha till 123 693 1034, 
bankgiro 5530-8969. Välkommen!
********************************************
ÅRSMÖTE
Ena bygdegårdsförening har årsmöte 
söndag 27 mars kl 15.00 i Ena. Väl-
komna! Styrelsen.
********************************************
PARAFFINBAD
Onsdag 23 mars kl 14.00 öppnar vi igen 
i ny lokal Skolgatan 3 (f.d. järnaffären). 
Alla, även icke medlemmar är välkomna! 
Reumatikerföreningen. Har du frågor? 
Ring Barbro 070-6928926.
********************************************
SUNNEMO HEMBYGDSFÖRENING
håller årsmöte onsdag 6/4 kl 18.00 på 
Gubbkroken. Vi bjuder på kaffe och 
smörgåstårta. Hoppas vi ses! Styrelsen.
********************************************
VÄSTSJÖBYGDENS VVO
Extrastämma. 1. Byte av älgskötselom-
råde. Täppevi, torsdag 7 april 18.30.
********************************************

VOLVO 745 -90
Bes. u.a. Mycket delar bytta. Endast 
sommarkörd senaste tio åren. Fint 
bruksskick, 35.000 mil. 24.000 kr. Ring 
för vidare info.
Tel. 072-744 28 64
********************************************

ÅRSMÖTE
Klarälvens FVOF, Hagfors kommun, 
4/4 kl 18.00, Edebäcks bygdegård. 
Välkomna!
********************************************
SPF ÄLVDALINGEN EKSHÄRAD
har årsmöte den 11 april kl 13.00 i 
Klarälvskyrkan med sedvanliga mötes-
handlingar. Det bjuds på smörgåstårta. 
Anmäl gärna till Bitten 070-6475908 se-
nast 7 april. Varmt välkomna. Styrelsen.
********************************************
ÅRSMÖTE BUSJÖNS FVOF
7/4 2022 kl 18.00, Basteruds skola. 
Välkomna! Styrelsen.

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

Hej Publiken! 
FOTBOLL!

A just det. 
B i o H a g f o r s 
vet att vi bor i 
en sportintres-
serad bygd, 
och ackom-
moderar detta 
g l i m m a n d e 
intresse med 
dubbel fot-
bollsfilm nu till helgen!

Först blir det ÄNTLIGEN 
barnfilm igen, med Lill-Zlatan 
och Morbror Raring; en sampro-
duktion mellan Sverige och Dan-
mark där tjejen Ella försöker sätta 
stopp för att farsans nya kille ska 
flytta in. Det är mer eller mindre 
en Tzatsiki-film, men det vet inte 
ungarna vad det är, så ni får guida 
dem, alla föräldrar i åldern som 
minns honom.

Just det. Ni är gamla nu. Så 
gamla att nya generationer inte 
vet vad ni snackar om när ni pra-
tar om sånt ni gillar! Snart blir ni 
intresserade av nostalgiprogram, 
årskrönikor och film/serierepri-
ser på teve!! Några av er kanske 
till och med läser den här vecko-
bladsartikeln!!!

På plussidan så var Tzatsiki, 
Morsan och Polisen poppis när 
det begav sig, så det här blir nog 
trevligt för alla som vill titta in, 
oavsett vilket årtusende de var 
födda i.

Andra filmen är en repris av 
storfräsaren Jag är Zlatan.

Ibland får vi till det med repri-
serna må jag säga. Jo-jo!

BioHagfors

Besök av en vårfågel
Det här hände i mitten av mars. 
Snön ligger kvar. Det är fortfa-
rande minusgrader. Isen på den 
lilla skogstjärnen är fortfarande 
tjock. Jag sitter och läser en bok 
i köket och en skugga drar snabbt 
förbi fönstret.

En stund senare reser jag mig 

upp och tittar ut och ner på en 
snödriva. Där sitter en tämligen 
stor, vackert brun, fågel med 
ganska lång näbb. Fjäderdräkten 
är uppburrad. Jag har aldrig sett 
denna stiliga fågel tidigare. Stor 
som en morkulla men i formen 
mer ett skogshöns, tänker jag. Jag 
slår upp fågelboken. Nejmen så 

oväntat men ändå inte. Det är en 
vacker men frusen koltrashona. 
Hon måste ha kommit med de 
sydliga vindarna vi har haft i någ-
ra dagar men blivit överraskad av 
vårt kalla vårväder. 

Våren är i antågande! 
Vårhälsningar,

Lenn Olle



Är du nyfiken på hur det är att jobba 
inom akutsjukvård ?
Är du legitimerad sjuksköterska eller utbildad undersköterska ? I så fall är du välkommen till 
sjukhuset i Torsby för hospitering 1-2 dagar.

Du har möjlighet att följa en sjuksköterska/undersköterska inom den enheten du önskar och 
se vad arbetet innebär och träffa många trevliga kollegor. Du får upppleva atmosfären inne på 
vårt fina sjukhus och få information om arbetsförhållande, schema och den sattsning 
bemanningsmässigt som Regionen nu gör på vårdavdelningar.

Du kan hospitera på: Akutmottagningen, intensivvårdsmottagningen och 
uppvakningsenheten, operation och anestesi, vårdavdelning 63, 64 eller 65 och 
öppenvårdsmottagningen och mobila team.

Hör av dig till
Ulla Hens, verksamhetsutvecklare
ullla.hens@regionvarmland.se
010-834 71 78

Livskvalitet
i världsklass

Rikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

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

Gilla oss på 

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS
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

EV
ELINA

10/6
2022
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Student
2022-06-10

Grattis!
RobertRobert

AnnieAnnie

2022

S
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U
D
E
N
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Grattis!Grattis!

Ek3Ek3

Fler ex. finns!

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

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



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

Söndag 20/3 1600
VIKING HC – IK KARLSKOGA

Onsdag 30/3 1900
VIKING HC - SÄFFLE

1 kronas matchen!
Onsdag 30/3  Sista hemmamatchen 

i kvalet till hockeytvåan!

Viking HC-Säffle HC  kl 19.00

Gratis inträde!Auktion på
matchtröjor!

Lotterier
Uppvisning

m.m.

Varmt välkomna till Valhall!

Viking HC utdelade pris från Pär Hed-
ströms minnesfond till två av våra duktiga 
juniorer vid sista förkvalseriematchen 
inför kvalet till Hockeytvåan söndag 13/3. 
Priset om 3000 kr ur minnesfonden och 
en fin blomsterbukett signerad Hagfors 
Blomsterhandel tilldelades Victor Olsson 
för säsongen 2020/21 och Albin Olsson 
för säsongen 2021/22.

Dessa två killar har på ett förtjänstfullt 
sätt utvecklats i Viking HC tack vare sin 

Fr. vänster Roland Dehlin ordf. Victor Olsson, Albin Olsson och Emma Smith (Pärs systerdotter)

Pär Hedströms minnesfond!

egen vilja och målsättning till träning på 
och utanför isen, samt förmågan att alltid 
tävla och bli bättre.

De har även visat prov på att vara 
goda lagkamrater mot såväl medspelare, 
tränare och ledare.De är värda sitt pris i 
strävan mot utveckling och framtida mål 
och utmaningar.

Viking HC önskar dem all lycka i 
framtiden!

1 2 3 4

5 6

7

8

9 10

11 12

13 14 15

16

Melodikrysset v.12 - 26 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. 12 - 26 mars

Bowling
Pensionärsbowling 
BK Rullan
Värmlandsserien omgång 10
Div 1
Arvika 1-Rullan 1 8-12
Bästa spelare i Rullan 1: Lars Höglin 
806, Thomas Jansson 766, Peter Stål-
berg 734, Bo Nilsson 612.
Div 2
Rullan 2-KPB 2 4-16
Bästa spelare i Rullan 2: Johnny Ekström 
678, Krister Söderström 669, Leif Frödin 
607, Helena Frödin 571.
Div 3
Rullan 3-Taifun AW 12-8
Bästa spelare i Rullan 3: Allan Norberg 
702, Ottar Törnkvist 672, Rolf Karlsson 
534, Christer Envall 489.

Div 4
Rullan 5-Arvika 4 9-10
Bästa spelare i Rullan 5: Magnus Olsson 
760, Ulla Lindh 635, Viveca Jansson 
513, Ulla Persson 436.
Riksserien omgång 12
Herrar
Div 1
Rullan 1-Mariehamns PF 1 4730-1537
Div 8
Rullan 2-Nässjö Bowling-
pensionärerna 2   4227-4232
Div 12
Rullan 3-SPF Falun Lag 2 3407-4138
Damer
Div 4
Rullan Dam 1-Nässjö 2610-2328
Div 5
Rullan Dam 2-Maja Uppsala 2173-2260
Div 7
SPF Orsa-Rullan Dam 3 2068-2103

Görsjöv. 2 C Hagfors • Tel 0563-616 66
TEXTÅBILD

Köp dina ramar hos oss!

FÖRENINGAR!
Maila gärna in era matchresultat 

senast måndag kl 9.00   info@veckobladet.se
VB-sporten



Torsdag 24/3  kl 10.30-15.00 
STEKT FISK, POTATIS, 

TVÅ SÅSER 100:-
Alt. finns

––   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!

Biljetter finns att köpa 
på biohagfors.se och 

på plats 45 minuter 
innan visning

LILL-ZLATAN OCH 
MORBROR RARING 

SÖNDAG 27/3 KL 14.00  
Barntillåten, 81 min, 100:-

JAG ÄR ZLATAN
SÖNDAG 27/3 KL 18.00  
Från 7 år, 102 min, 100:-

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

Bio Hagfors på Facebook & Instagram!

Tage Danielsson & jag

E T T  V I S P R O G R A M  M E D  K A L L E  B E R L I N S
T O N S Ä T T N I N G A R  A V  T A G E  D A N I E L S S O N S

D I K T E R  B L A N D A T  M E D  S Å N G E R  U R
S V E N S K A  O R D S  R E P E R T O A R

4  A P R I L  2 0 2 2  
K L .  1 9 . 0 0

M U N K F O R S  B I B L I O T E K

Smedsgatan 16, Munkfors

K O N T A K T

0563-54 10 40 |  biblioteket@munkfors.se

4 april 2022 kl 19.00
Munkfors bibliotek

Smedsgatan 16, Munkfors

Kontakt:
0563-54 10 40

biblioteket@munkfors.se

Munkfors Auktioner

LÖSÖRES-
AUKTION
Lör 26/3 kl 11.00
 Visning från kl 10.00

Se bilder på: 
www.ifkmunkfors.se/auktioner

10% slagavgift, kont. & kortbet.

Munkfors Förenings 
och Konferenscenter

Tel. 070-516 13 59

 
LOPPIS
i Höje, Munkfors 
Lördag 26 mars.

kl 10.00-15.00

Välkommen till

VÅFFEL-
CAFÉ

på Skolgatan 3
Fredag 25 mars

11.00-15.00

Hagfors-Munkfors

Hotell Monica, 
Lör 9 april kl 15.00

Biljetter Hagfors Pappershandel 
0563-10156

Pris 220, pensionär: 200 kr, 
ungdom 100 kr

FRUKOSTKLUBBEN
50-60-talsnostalgi med Cecilia 

Kyllinge, Jan-Olof Jonsson, 
Solveig Bergqvist Larsson

Forts. från fram   

FRUKOSTKLUBBEN...
för de har alla anknytning till 
bygden. Den skicklige gitarristen 
Jan-Olof, ”Janne” Jonsson är 
född och uppvuxen i Hagfors 
och har sin mamma Gunnel här. 
Solveig, manusförfattare och 
Cecilia scenograf/producent, mor 
och dotter, har bott i Hagfors/
Ekshärad i tolv år. Solveig var 
språklärare på Älvstranden, 
hennes man Göran präst i 
Hagfors/Ekshärad och Cecilia 
var elev från första klass till och 
med gymnasiet både i Hagfors 
och i Ekshärad. 
     Ensemblen har spelat nästan 
alla produktioner i Hagfors: 
Misstag och Dikeskörningar, 
Ta´t lugnt ta en Toy, Tag det 
rätta tag Cloetta, Myggjagare 
& Näbbstövlar, Säg Algots det 
räcker. Tyvärr fick de avboka 
Lill-Babs-showen i Hagfors p g a 
pandemin. 
     2016 fick Solveig och Cecilia en 
beställning av Wermlandsoperan 
på en julshow och Janne, Cecilia, 
Solveig och Anders Larm spelade 
Bjällerklang under operans namn 
i 28 värmländska bygdegårdar, 
bland annat i Sunnemo och 
Uddeholm. 
     Eftersom det här är en timmes 
eftermiddagsföreställning i en 
enda akt så kan publiken med 
fördel förlänga den med en fika 
på Hotell Monica före. Varmt 
välkomna hälsar ensemblen!  

            Boka er försäljningsplats nu!
                   Trettonde året, med ett hundratal knallar!

Anmäl till Marie 0709-96 19 32 eller via www.forshagamarknad.se
Välkomna! Arr: Forshaga IF

8-9
juli

       STORLOPPISSTORLOPPIS 
           i Bergsängs skola

Lördag 26 mars kl 10.00-14.00
Försäljning av våfflor, korv m bröd, kaffe/saft o kaffebröd

Bord 50 kr/m, Bil 100 kr, Bil med släp 200 kr.
Bokning sker till Angelica 070-634 23 53

Välkomna önskar Bergsängsbygdens byalag!

ÖPPETTIDER 
Textåbild/

Veckobladet
Mån 8-12 • Tis 8-14 

Ons 8-14
Tors 8-16 • Fredag 8-14

Du kan även läsa tidningen på nätet
www.veckobladet.se



HAGFORS KOMMUN informerar

Vecka 12 HAGFORS KOMMUN, Dalavägen 10, 683 80 Hagfors, e-post: kommun@hagfors.se www.hagfors.se

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!

Ta flyget från Hagfors Airport

Boka på
amapola.nu

enkel resa
695:- 

från

NU KAN DU SÖKA 
TRAINEETJÄNST 
SOM RÖRLÄGGARE

Läs QR-koden med 
din mobilkamera för  
info och ansökan.

Kommunfullmäktige
Sammanträder måndag 28 mars kl. 19.00 
i plenisalen i Hagfors stadshus. Ärendelista
finns på hagfors.se/kommunfullmaktige 

Mötet webbsänds på hagfors.se

Välkomna!
Peter Åkerström (OR)
Kommunfullmäktiges ordförande

Vill du arbeta som 
röstmottagare?
Vill du arbeta som röstmottagare i samband med 
valet 2022? Då ska du göra en intresseanmälan till 
kommunen. Sista dag att skicka in intresseanmälan 
är 31 mars.

Gör din intresseanmälan på https://bit.ly/3IjuXbq

Anmäl dig till UKM Hagfors 2022
Ställ ut foton, gör konster med jojo eller dansa 
K-pop. Vad är din grej? UKM står för ung kultur
möts och är en kulturfestival för unga där alla mellan
13 och 25 år får vara med. Du kan anmäla dig som
scendeltagare, utställare och/eller crew.

Läs mer och anmäl dig till 
Hagfors festival på ukm.se

ANMÄL DIG SENAST 10 APRIL!

Författarsamtal med Eva Jönsson
Evas barndom vill ingen någonsin uppleva. Den 29 mars berättar Eva Jönsson tillsammans 
med författaren Andreas Slätt om den misshandel, vanvård och de grova övergrepp som 
Eva utsattes för i den fosterfamilj i Bergsäng som hon placerades i som femåring.
Datum: Tisdag 29 mars  Tid: kl. 18.00  Plats: Gröna aulan, Älvstranden Bildningscentrum

Boka din plats genom att kontakta biblioteket på 0563-187 70, mejla till
biblioteket@edu.hagfors.se eller prata med personalen på biblioteket.
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