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MARTENS LAGER

Margot Lövstrand och Margita Bååth 
skapar konst som inspirerar och berör på 
många olika sätt.
Bilderna är spännande och betraktar man 
dem länge, upptäcker man hela tiden nå-
got nytt.
Man utvecklas positivt både som konst-
när och betraktare genom att använda sig 
av denna energi och healingkraft.
Det är som en resa, där man accepterar 
och tar emot sin inre värld.

Se annons

Helande konst med budskap



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

Gäller 14/4-20/4
SE ANNONS FÖR PÅSKENS 
GUDSTJÄNSTER
DEJE FÖRSAMLINGSHEM  
Tors 10.00 Stickgrupp.
10.00 Sittgympa.
10.00 Förmiddagskaffe.
FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM 
Tors 15.00 Sittgympa OBS Inställt.
Tis 9.30 Frukostklubben OBS Inställt.
Ons 15.00 Mindra. 18.30 Yinyoga. 
19.45 Meditation.
MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM 
Tis 14.00 Sittgympa. 9.30 Möracafè 
OBS Inställt. 18.00 Kvällscafé. Sång 
och musik med Dans-Anderz. 
Ons 12.00 Sopplunch. OBS Inställt.
Med reservation för ändringar.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors
Församlingsexp. 054-875500

En spalt 47mm
Två spalt 95mm / 100mm

Vecka 13 47x89mm

Dan i e l Ma rtin Sä f s t röm - t r ummo r
Pe r -Agne N i l s s on - b a s , Jo e l

Fa l c k - g i t a r r ,
Ho lmqv i s t - p i a no ,

Pe r Ma t h i s e n - s å n g o ch g i t a r r

Söndag 17:0024/4
Ulleruds kyrkaNedre

Wiehe-Afzelius

Enmusikalisk resa

PerMathisen band tolkar
Fri

entré
Frivillig

Swish: 17

i

90 200

Stöd UNICEF`s

arbete

kollekt

efterlämnas

kan

Ukraina.

konserten.

Så vill jag bli
En musikalisk resa med låtar av Wiehe & Afzelius

Nedre Ulleruds kyrka
Söndag 24/4 kl. 17.00
Konsert till förmån för UNICEF’s arbete i Ukraina.  
Frivillig kollekt kan lämnas efter konserten. Swish 90 200 17

Fri entre!

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!
ÅRSMÖTE

Hotell Monica 
Onsdag 27 april

 kl 14.00
Sedvanliga 

mötesförhandlingar
Mötesordf. 

Torsten Born, Karlstad
Underhålln. ”BROR OLGAS”

Räksmörgås + kaffe + kaka 
50:-/st

Föranmälan krävs till 
Birgitta 070-2074014,

Roffe 070-9195164
senast 22 april.

HAGFORS
= Gemenskap o Glädje

HAGFORS

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Tors 14/4 kl 19.00 Skärtorsdagsmässa A Rådström. 
Fre 15/4 kl 11.00 Långfredagsgudstjänst A Rådström.
Sön 17/4 kl 11.00 Påskdagsmässa L-P Hjärpe, kyrkokören 
medverkar.
Mån 18/4 kl 11.00 Annandag påsk, Ekumenisk gudstjänst 
L-P Hjärpe, S:t Olavskören medverkar, kyrkkaffe.
Ons 20/4 kl 14.00 Syföreningen träffas i församlingshemmet.

Klarälvskyrkan Ekshärad
Långfre 15/4 kl 18.00 Bibelstu-
dium Lars-Gustaf Ingelsrud.
Drop in-fika från kl 17.00.

Den som tror på Guds son har tagit emot budskapet i sitt inre.
1 Joh 5:10

Gräs Missionshus 
Tors 14/4 kl 20.00 Getsemane-
stund.

Equmeniakyrkorna och 
Pingstförsamlingen i Ekshärad

Mån 18/4 Annandagen kl 11.00 Equmenisk gudstjänst, Ekshärads kyrka. 
L-P Hjerpe, Filadelfiasångarna.

Fre 15 april kl 11.00
Långfredagsgudstjänst 

med nattvard
Mats Nordlund & 

Caroline Björnlund

Sön 17 april kl 11.00
Påskdagsgudstjänst

Roland Jansson
Fika båda dagarna!

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

kyrktorget.se/hoje.missionskyrka

Påminnelse 
Uddeholms

Jaktskytteklubb

ÅRSMÖTE
Datum: 2022-04-28

Tid: 18.00
Plats: Klubbstugan

Stadgeenliga ärenden samt förslag till nya 
stadgar för klubben. Samtliga dokument 
finns tillgängliga senast en vecka före 
årsmötet i klubbhuset. Kontakta ordfö-

rande Niclas Ess (niclas@essvapen.se) 
Välkomna/styrelsen

ORD. ÖPPETTIDER Textåbild/Veckobladet
Mån 8-12 • Tis 8-14 • Ons 8-14

Tors 8-16 • Fredag 8-14



VÄLKOMMEN TILL HAGFORS PASTORAT
Påskens Gudstjänster

Onsdag 13/4
Musikandakt 

kl 17.00 Hagfors kyrka
Åsa Bergsten & Tina Sundbäck 

------------------
Skärtorsdag 14/4

Skärtorsdagsmässa
Kl. 18:00 Sunnemo kyrka

Markus Porsche & Eva-Lotta Karlsson Bäcker
Kl. 18:00 Hagfors kyrka

Åsa Bergsten & Eva Verde
------------------

Långfredagen 15/4
Gudstjänst 

Kl. 15:00 Sunnemo kyrka
Thomas Pfitzinger Drewes & Eva Verde

------------------
Påskdagen 17/4 

Gudstjänst 
Kl. 11:00 Hagfors kyrka

Åsa Bergsten & Tina Sundbäck/Kyrkkaffe
Medverkande

 Hagfors kyrkokör
Mathias Dahlquist trumpet  

 Tim Nilsson, bas
Kl. 11:00 Norra Råda kyrka 

Markus Porsche & Eva Verde
 Medverkande 

Kyrkokören Credo Jubilo 
Anders Eriksson trummor
 Jonna Karlsson trumpet

------------------
Annandag påsk 18/4 

Kl. 11:00 Hagfors kyrka Gudstjänst 
Åsa Bergsten & Tina Sundbäck/Kyrkkaffe 

Församlingsbor ställer ut målningar 
kring dagens bibelberättelse om 

Emmaus-vandringen. 
------------------

Gudstjänst söndag 24/4
Kl. 11:00 Hagfors kyrka mässa
Markus Porsche & Tina Sundbäck/Kyrkkaffe
Kl. 16:00 Sunnemo kyrka 

Markus Porsche & 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

Kom och var med i vår 
Öppna församlingsverksamhet

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 onsd. jämna veckor

 20/4 ”Allsångsandakt” med Jonna å Eva-Lotta
4/5 ” ”Lär känna den nya prästen” Markus Porsche

------------------

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 ej 20/4
Frukostmacka med andakt torsdagar kl 10-11.30 

------------------

Berggården Hagfors
Klädbytarrummet kl 10.00-12.00 fredagar 

Välkommen att få eller ge kläder.
------------------

Barn, unga, familj  
Berggården Hafors

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 9.30.-10.15 onsd.ojäm veckor
Ungdomskvällar 13-18 år torsd. kl 18.00-22.00

Vi möts på Facebook/Youtube
 Sök på Hagfors pastorat

Välkommen att ta del av musik, Livebön, tävlingar mm.  
Där hittar du också dagsaktuell information om  

våra verksamheter och gudstjänster.

”Glad påsk på er”
Glad påsk önskar vi varandra. Ibland har man lite av 
påskens symboler som påskliljor, kycklingar, påskharar 
och ägg.på bordet.
Allt detta står för livet, nytt liv.
På många ställen kan man se påskpynt. Kanske är 
många lediga under påsken och man kan njuta av tiden 
med familjen och vänner. 
Det kan göra oss glada! 
När vi tänker på kriget i Ukraina och de många 
människor som tvingas på flykt, då blir man inte längre så glad. 
Hur kan man ändå vara glädjefylld på påsk i dessa tider?
Påsk betyder för mig att döden inte har det sista ordet. Kanske upplever 
vi bara en begränsad tid här på jorden. Människor lider, blir sjuka, svälter, 
dör. Det är världen vi lever i. Ändå är påsk en början på ett liv vi alla längtar 
efter. Ett evigt liv som blev möjligt genom Kristi död och uppståndelse.
När vi firar gudstjänster på påsk firar vi livets seger över döden. Vi kan ha 
gemenskap med Gud och hans oändliga kärlek, vi kan ha gemenskap med 
varandra. Vi kan få mod och kraft igen. Och kanske kan vi gå därifrån med 
framtidstro i den tid som ska komma.
Vi kan tända ett ljus som ett tecken på att ljuset är starkare än mörkret. 
Jag önskar er och oss alla ”Glad påsk”.

Markus Porsche, präst



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 
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Melodikrysset v.15 - 16 april

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. 15 - 16 april
1 2 3 4

5 6

7 8

9

10 11 12

13

14

Melodikrysset v.15 - 16 april

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

Lions Club 
Hagfors 

I vår strävan att få in pengar till välgörande ändamål 
försöker vi nu från Lions sida i samarbete med Korpen 

att testa ett nytt grepp.
Vi kommer på LÅNGFREDAG mellan kl 10.00-12.00 
att genomföra en tipspromenad med ägg som vinster 

- det hela går av stapeln uppe vid Valhall. 
Två klasser - vuxna och barn.

Då vi lyckas få en bra sponsor till aktiviteten - Coop 
Hagfors - så hoppas vi på ett gott tillskott i kassan. Kan 
nämna att den här typen av aktivitet provats på många 

andra orter med stort deltagande. 
Nu hoppas vi att det blir så i Hagfors också!

Inom Lions jobbar vi just nu på för fullt inför stundande 
Vårmarknad. Vi säljer annonsplatser till företag och 
föreningar i det annonsblad som kommer att delas ut som en 
inneliggande bilaga i Veckobladet under marknadsveckan. 
Stort spridningsområde.
Vidare strävar vi efter att få hit så många marknadsknallar 
som möjligt. Knallar har blivit en bristvara på grund av de 
Covidperioder vi gått/går igenom.
Tivoli är också ordnat! Och så har vi fått indikationer på 
att Lars-Ove Hagèll också i år ställer sig positiv till ett 
Karnevalståg! Mer om detta och övrig information kommer 
i tidigare nämnde annonsblad under marknadsveckan.
Som sagt - vi jobbar på! Först kommer nya Ägg-lunken på 
långfredagen och därefter Lions Vårmarknad 20-21 maj.



STILLA VECKAN
Må 11/4 19.00 Deje församlingshem - Passionsandakt
Lotta Okkonen. Birgitta Andersson.
Ti 12/4 19.00 Deje församlingshem - Passionsandakt
Lotta Okkonen. Birgitta Andersson.
On 13/4 19.00 Deje församlingshem - Passionsandakt
Lotta Okkonen. Birgitta Andersson. Nedre Ulleruds kyrkokör.

SKÄRTORSDAG 14/4
19.00 Forshaga kyrka - Skärtorsdagsmässa
Per Mathisen. Helena Andersson.
19.00 Nedre Ulleruds kyrka - Skärtorsdagsmässa
Lotta Okkonen. Birgitta Andersson.
19.00 Munkfors kyrka - Skärtorsdagsmässa
Eva-Karin Angleborg. Jonas Wärja.

LÅNGFREDAG 15/4
11.00 Forshaga kyrka - Långfredagsgudstjänst
Mats Johansson Flygg. Helena Andersson. Forshaga Kyrkokör. 
Maria Mayer, solist, framför Jesu sju ord på korset – J. Leijon. 
15.00 Nedre Ulleruds kyrka - Långfredagsgudstjänst
Mats Johansson Flygg. Birgitta Andersson.
18.00 Ransäters kyrka - Långfredagsgudstjänst
Eva- Karin Angleborg. Jonas Wärja. ”Stabat Mater” av Pergolesi.

PÅSKDAGEN 17/4
11.00 Forshaga kyrka - Påskdagsgudstjänst
Per Mathisen. Helena Andersson. Forshaga kyrkokör. 
Johan Låftman, trumpet.
11.00 Nedre Ulleruds kyrka - Påskdagsgudstjänst
Kajs-Mari Engström. Birgitta Andersson. Nedre Ulleruds kyrkokör. 
Jonas Palsten, trumpet.
11.00 Munkfors kyrka - Små och storagudstjänst
Eva- Karin Angleborg. Jonas Wärja. Bibelutdelning. Kyrkfika med 
tårtkalas. Kyrkokören. Kyrkskôj.

ANNANDAG PÅSK 18/4
11.00 Forshaga kyrka - Emmausvandring
Per Mathisen. Anna-Lena Högman.
11.00 Ransäters kyrka - Gudstjänst
Kajs-Mari Engström. Jonas Wärja.

PÅSKTID I KYRKAN
11 APRIL - 18 APRIL

Med reservation för ändringar.
SVENSKAKYRKAN.SE/FORSHAGA-MUNKFORS

VÄLKOMMEN ATT 
FIRA GUDSTJÄNST!

PÅSKEN ÄR HÄR!
Påsken som för kristna är den största högtiden. Julen och 
påsken inringar Jesu liv på jorden. Vid jul föds Jesus, då Gud 
väljer att bli människa. Under sin tid på jorden får Jesus 
själv erfara hur det är att vara människa med både glädje 
och sorg. Jesus visar också oss människor hur vi borde vara 
mot varandra: han visar kärlek och förståelse, han förlåter 
och upprättar. Men Jesus blir också obekväm då han vågar 
ifrågasätta dåvarande normer och maktförhållanden. Det går 
så långt att han arresteras och hans liv är i fara. Han döms 
till döden, spikas upp på avrättningsinstrumentet, korset. 
Påsken handlar om dramat som Jesus får uppleva de sista 
dagarna. 

Mitt i den tid som är just nu med krig, klimatet som skenar, 
svält och katastrofer är det så lätt att ge upp. Hur ska en 
orka kämpa den goda kampen? Då tänker jag på orden som 
Janne Andersson, förbundskapten för Sveriges herrlandslag 
i fotboll, citerade från Tage Danielsson på en presskonferens 
ganska nyligen: 
 ”Det är ens skyldighet att hålla glädjen levande. Det kan 
vara tungt men man måste försöka. Om man ger upp och 
drunknar i sorgen ökar man världens elände.”

Det är ens skyldighet att hålla glädjen levande. Oavsett vad 
eller vem du tror på är det ens skyldighet att hålla glädjen 
levande mitt i svårigheterna. Påsken motiverar oss att känna 
glädje. Trots världens utsatthet med krig, svält och sjukdo-
mar finns hoppet att leva i. Ett hopp som berättas varje år 
vid den här tiden. Det är berättelsen om hur Gud spränger 
dödens gränser genom att Jesus tas ned från korset, läggs 
i graven och sedan uppstår från det döda. Det må vara en 
berättelse, men för en kristen ett hopp att leva i. Korset blir 
hoppets tecken i vår värld. För oss i kalla Norden blir också 
vårens ankomst ett hoppets tecken. Ett hoppets tecken för 
glädje och livslust. 

Glad påsk och Guds rika välsignelse önskar jag dig!

Mattias Kareliusson,
kyrkoherde



Planeringen för årets nationaldagsfirande 2022  
är igång igen!
Företag/butiker/handlare, föreningar, hantverkare,  
skolklasser, underhållare m.m. 
Hör av er snarast om ni vill vara med och ordna tävlingar, 
försäljning, underhålla, ha uppvisningar m.m.
Anmäl deltagande nu! Ring 073-181 49 96

Föreningen 6:e junikommittén i Munkfors
                         

6:e juni i Munkfors
Äntligen!

Under veckorna 16-21 tömmer vi din slambrunn 
i Munkfors Kommun.

För att slamtömningen ska gå så lätt som möjligt, 
tänk gärna på detta:
Se till att vägen fram till din fastighet och brunn är röjd 
från trädgrenar, buskar och gräs. Locket ska vara frilagt, 
inga saker får stå på locket. Tack för hjälpen!

Har du frågor, ring kontoret 0552-310 77
Oljeservice Olsäter AB

Nu är det dags för 
SLAMTÖMNING
i Munkfors Kommun

Hallå där!
Går du och klurar på någon kul idé?

Som företagare eller  
privatperson. Skulle du 
förutsättningslöst vilja 
dela med dig av dessa 
tankar, så kanske vi kan  
hjälpas åt med vägarna 
framåt?  
Eller bara prata en stund?                                                        

Välkommen att kika in                                                                          
hos oss på Far Inn 62                                                                          
andra våningen…                                                   
och kaffe bjuder vi på såklart!

Vi finns på plats 
i Munkfors                           

vividd två olika tillfällen:

Ons 20 april kl.13.00-16.00                                                                
Ons 27 april kl.13.00-16.00

Maria Lindh

Birgitta Svensson

”Köptrogen i Munkfors”  Glöm inte att spara dina kvitton!
Handla i 10 av de deltagande butikerna/företagen, spara kvittona (minst 50:-/per kvitto) mellan 8/12 2021 - 18/5 20222022

Du kan vinna 10.000:- i presentkort att handla för hos deltagande butiker/företag: 
Lerins, Mia´s, Blomsterboden, Loppisstationen, Hårshopen, OKQ8, RT Foto, MECA-LM Bil, Harmoni, Seriemagasinet, Munkfors 
Trädgårdstjänst, Bilelektriska, Lillängens Bil & Däck, Frendo, Turistbyrån, Amorinen, Bil & Maskin, Cappuccino, Söt och Flitig, 
Gummiverksta’n Munkfors, Alla Sinnen, och Lundby Hemslöjd.

-SHOPPING GRUPPEN Munkfors i samarbete 
med Munkfors Ransäter Näringslivsforum

Lämna in dina sparade kvitton för att delta i tävlingen senast 20/5 2022
till Turistbyrån i Munkfors. Observera att det endast är kvitton från 

deltagande butiker/företag som räknas.

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

Det visslar över tjärnen
Isen ligger fortfarande tjock över den lilla skogstjärnens vatten. Men 
vid ett litet sund vid tjärnens utlopp finns det nu lite öppet vatten. Så 
hör jag en karaktäristisk visslande ton över tjärnen en dag, och då vet 
jag att kniporna har återvänt. Hannens snabba vingslag skapar en stark 
visslande ton. Hanen och honan kommer förbi varje dag nu och landar 
med ett plaskande ljud i den lilla strömfåran. De har häckat här i flera år. 
Knipar lägger gärna sina ägg i trädhål eller rymliga holkar nära vatten, 
men övergivna spillkråkebon tillhör också favoritboplatsen.

Vårhälsningar, Lenn Olle

Foto: Dalkarlskarret.se



PÅSK I MUNKFORSPÅSK I MUNKFORS

070-336 33 31  Dalbråtsv. 12

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

Öppet: 
mån-tors 10-17 

lunch 12.30-13.30

OM DU ÖPPNAR
- BERÄTTELSER & MUSIK 
OM HOPP OCH FÖRÄNDRING

Musik och samtal om livets utmaningar
Bokens författare och tillika musikern Lisa Nyberg kommer tillsammans med 
terapeuten Anna Sundkvist Kräutner och pianisten Jan Gyllström sjunga och 
samtala om livets utmaningar. Efteråt finns möjlighet att anmäla sig till kommande 
samtalscirkel, som består av fem träffar där vi samtalar utifrån boken 
Om du öppnar — Berättelser & Musik om hopp och förändring och musiken.

GRATIS
ATT DELTA! 

Med stöd av I samarbete med
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BOKEN FINNS 

ATT KÖPA PÅ PLATS 

TILL REDUCERAT PRIS! 

Deje församlingshem (Kulturhuset)
Måndag 25 april kl. 18.00

 
DAMKLÄDER  • PARFYMER • HUDVÅRD • SMYCKEN • NECESSÄRER V
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 MUNKFORS 0563-506 70

VÄLKOMNA!

VÄSKOR • PLÅNBÖCKER • • NAGELVÅRD • DAMKLÄDER  • PARFYMER 
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20% rabatt på
ALLA SMYCKEN
till barn, dam och herr

BODYBUTTER
Bomb Cosmetic

69:- ord. 129:-

100 kr rabatt 
på svarta

SHAPE UP-BYXOR
från ZE-ZE.   Strl 34-44”

Påskrabatt Påskrabatt 
under Påskveckan:under Påskveckan:

Vi önskar alla enVi önskar alla en
GLAD PÅSK!GLAD PÅSK!

PåsklotteriPåsklotteri
ONSDAG, TORSDAG, LÖRDAG

Alla kunder deltar och vi lottar ut 
3 st påskägg med hemligt innehåll

Välladdat i butiken Välladdat i butiken 
med med DAMKLÄDERDAMKLÄDERNYTT!

Äkta 
SKINNVÄSKOR

i olika modeller

Vårnya färger på 
LÄPPSTIFT och
NAGELLACK

från Mavala

Nya doften 
från Escada

”Cherry in Japan” 
Edt. 30 ml

490:-

FILA 
DUSCHGEL

300 ml. Dam o Herr.

49:-/st

DAMSKOR 
SNEAKERS
i beige. 36-40

599:-

ZE-ZE 
STRETCHJEANS
med resår i midjan

S-XXL 599:-

Etablerat 1868

MUNKFORS • 0563-502 13

EXAMEN 
2022

Välkommen!

Kostympaket
från Erla of Sweden
Kostym + skjorta +

rosett eller slips
1995:-



Kallelse till 
ÅRSMÖTE för

Söndag 24/4 kl 17.00 Bågskytten
Det bjuds på kaffe & smörgås

O.S.A. senast 20/4 till eksharadsforetagare@outlook.com

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Hoppas vi ses!
Varma hälsningar från styrelsen

SPF Ransäter Munkfors vårsupé 4/4
Med sedvanligt aprilväder, regn och snö, träf-
fades SPF till Vårsupé på Församlingshemmet 
i Munkfors. Vi bjöds på god mat och intres-
santa föredrag. Först pratade Solveig Into 
Nyqvist, ABF, om ”VÄNNER FÖR LIVET”  
som är ett hälsofrämjande projekt som drivs 
av studieförbundet ABF Värmland, studie-
förbundet Vuxenskolan och Suide Zero. med 
stöd från Allmänna Arvsfonden. Syftet är att 
skapa hälsa och gemenskap med olika akti-

viteter på olika mötesplatser. De finns i sex 
kommuner i Värmland, Karlstad, Arvika, 
Kristinehamn, Säffle, Kil och Munkfors.
Projektet vänder sig till alla pensionärer.
Nu först inbjuds vi till att få kunskap om Digi-
tal Teknik, mobiltelefon ”Smartphone”.
Nästa talare är Erik Henriksson, ABF Munk-
fors. Han berättar om Cirkeln HEMBERED-
SKAP, som belyser olika problem som kan bli 
en samhällsstörning vid tex Naturkatastrofer, 
skogsbrand, etc.
Cirkeln träffas 4 gånger och belyser bl.a Värme, El, Vatten, Hygien, 
Transporter, Skyddsrum m.m. Erik Berättar också att åtgång på vatten 
per person beräknas till 160 liter/dygn. En stor siffra. Avslutar med or-
den: Största nyckeln vid hemberedskap är ”Att vi har varandra”.

PÅSKTÅRTA 
med hallonmousse och kokos

Enkel och vacker påsktårta med färdiga tårtbottnar fyllda 
med hallonmousse. Garnera med kokosflingor och deko-

rera med påskgodis.

14 bitar
Botten
– 2 paket färdiga tårtbottnar, 
     3-delade, totalt 6 rundlar
Hallonmousse
– 2 gelatinblad
– 100 g vit choklad
– 5 dl frysta hallon
– 1 dl strösocker
– 3 dl vispgrädde

Gör så här
1. Färga kokosflingorna till garneringen gula och ställ åt sidan.
2. Hallonmousse: Lägg gelatinbladen i kallt vatten. Hacka chokla-
den fint. Sjud ihop hallon med strösocker på låg värme i en kast-
rull, låt svalna helt.
3. Vispa grädden och vispa ner de avsvalnade hallonen. Smält 
ihop lite av hallongrädden med de urkramade gelatinbladen i en 
kastrull. Vispa sedan ner det i moussen. Vänd sist ner choklad-
hacket. Låt stå kallt ca 1 timme.
4. Fördela hallonmoussen på fem av de sex tårtbottnarna och lägg 
ihop. Den sjätte läggs på toppen utan hallonmousse ovanpå.
5. Vispa grädden och bred ovanpå tårtan samt runtom. Strö på 
kokosen och garnera med godis, citronmeliss och hallon.
Kockens tips
Tårtan går bra att lägga ihop dagen före. Garnera då vid serve-
ring. Det funkar även med ett paket tårtbottnar, då blir lagren 
med mousse tjockare. Beräkna i så fall tårtan till 8–10 portioner.

Källa: recept.se

Garnering
– 100 g kokosflingor
– 2 droppar gul hushållsfärg
– 3 dl vispgrädde
– 1 påse påskägg med 
marsipan, eller liknande 
påskgodis
– citronmeliss
– ev färska hallon

INFÖR VALBORG & FÖRSTA MAJ!INFÖR VALBORG & FÖRSTA MAJ!
Vad händer hos er?Vad händer hos er?

Annonsera om det i Veckobladet!Annonsera om det i Veckobladet!
ANNONSSTOPP ANNONSSTOPP 

TORSDAGTORSDAG 21/4 kl 16.00 21/4 kl 16.00

Munkfors  Hagfors  Ekshärads

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



DAGS ATT MÖTA VÅREN
VI HJÄLPER DIG KOMMA IGÅNG
Vattenburen olja för årlig behandling av tryck-
impregnerat trä. Gör terrassen fräsch och vatten-
avvisande. Skyddar mot uttorkning och sprickor.

*Gäller 8/5–13/5 2018. Lokala avvikelser kan förekomma. 

ALCRO 
TRÄOLJA

KÖP 4 L
BETALA 
 FÖR 3*

GÖRSJÖVÄGEN 2, HAGFORS   Tel 0563-54 02 40 
Öppet: mån-fre 07.00-18.00, lördag 10.00-14.00
www.colorama.se

Våren står för dörren och nu kan du 
göra en insats för din uteplats

Hos oss på Colorama finner du allt du behöver för att skapa en vacker uteplats

Erbjudanden gäller t.om 30/4

Altanmattor 

89:-/m2

Alcro Träolja 4L 

ord pris 486:- 

NU 299:-

Colorama Träolja 

2.7L 199:-

Terassfix 4L 
ord pris 349:- 
NU 279:-

Alcro Trallrent 
ord pris 174:- 
NU 139:-

Tvättborste inkl. 
Skaft ord pris 197:- 

NU 159:-

Jotun Demidekk 
Terrasslasyr 2.7L 

Ord pris 759:- NU 599:-

Molkers
däck ab

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

Lättmetallfälgar  
Prisex. 15”

från 950:- /st

(Monteringskostnad tillkommer)

SSOOMMMMAARRDDÄÄCCKK!!!!!!

HAGFORS   0563-109 55



SENIORBOENDE 65+
200 meter till centrum; affärer, apotek, 
systembolag, busscentral!

Strandnära och parkmiljö, 
Värmlands bästa läge!
Sista lägenheterna nu ute till bokning, ring för 
visning 076-8174169
2:a på 56 kvm, (+ 10 kvm inglasad balkong, m. 
värme året om)
3:a på 69 kvm, (+ 10 kvm inglasad balkong, m. 
värme året om)
Prisvärd för ensamstående! ; 
en 2:a 51 kvm 7039/mån. (+ 10 kvm)

Det är unikt att Robert Almonte, världens ledande expert på mexikan-
ska drogkarteller och den avart av katolicismen som tillämpas av de 
kriminella som enda plats i Europa kommer till Hagfors och föreläser 
under rubriken Drugcartels and Patron Saints in the Mexican Under-
world. Almonte har varit narkotikapolis och polischef i El Paso Texas 
och utnämndes av president Barack Obama till US Marshal för Wes-
tern District med säte i San Antonio. Han är en verklig celebritet och 
legend inom rättsväsendet i USA.

De mexikanska drogkartellerna utgör en mäktig och extremt våldsam 
kraft i det mexikanska samhället och har tentakler ut i hela världen. 
Kartellerna har tack vare sitt våldskapital och genom korruption kon-
trollen över stora delar i landet. Ett grymt och omfattande våld utövas, 
inte minst mot kvinnor, och en avart av katolicismen i kombination 
med folktro finns med i spelet kring en omfattande hantering av nar-
kotika där hela världen inklusive Hagfors finns på mottagarsidan.

El Paso är en gränsstad till Juarez, Mexico, som är världens farligaste 
stad. Det är bara Rio Grande floden som delar städerna. Likt Hagfors 
finns en bro som Bågen man tar sig över på. Där slutar likheten med 
detta 3 miljoners multiplex. Ena sidan är ekonomiskt välmående och 
en tydlig fattigdom på den andra, en grogrund i sig för allehanda kri-
minalitet och smuggling inte minst av människor och särskilt kvinnor 
för sexuella ändamål. En hemsk jämförande tanke vore att föra över 
eländet till vår värld. I ena halvan av Hagfors rullar allt på normalt men 
så fort man kommer över Bågen, om man nu vågar, så är man i en 
helt annan värld med tusentals mord och det går inte att känna nå-

Världens ledande expert på mexikanska narkotikakarteller till Hagfors i maj
gon tillit till rättsväsendet om något skulle inträffa. På Torget är det 
en välbeväpnad 15 åring som blivit Plaza Patronen som styr över alla, 
all narkotikahantering och bestämmer vad som skall betalas för att ha 
bilen kvar efter att man handlat och vem som i övrigt skall överleva. 
Han kan räkna med att bli förmögen men statistiskt bara vid liv ett 
halvår till.

När man tar en så här grov och omfattande kriminalitet i betraktelse 
så blir det överraskande och overkligt att det finns djupt religiösa in-
slag med i spelet bakom drogerna. En avart av katolicismen, icke god-
känd av Vatikanen,  tillämpas med djupaste respekt och offer till vissa 
helgon. Detta kombineras med folktro och vidskepelse. Det finns en 
kommersiell marknad med saker som kan införskaffas för att ge styrka 
och lycka i de kriminella aktiviteterna. Är det något stort på gång så 
får man bringa rejäla offer till altaret som husdjur eller människoliv. 
Almonte har genom sin erfarenhet och forskning blivit den ledande 
experten på området. Han är en mycket eftertraktad föreläsare och 
utbildar polis och andra inom rättsväsendet över hela USA och interna-
tionellt. Han är även ofta förekommande i amerikanska TV nyheter och 
annan media som sakkunnig när något särskilt har inträffat.

Det saknas inte skäl att fundera över denna bakgrund när man köper 
eller använder narkotika. Narkotikaproblematiken är komplex och det-
ta utgör ytterligare en dimension av ansvaret. 

Föreläsningen kommer att ske på engelska men kommer även att i 
kortare variant återges på svenska i annan lokal.   



Ring oss och beställ 
professionell 

fönsterputsning!
076-1097722 eller 

eric@lokomotivstad.se

Möt sommaren med 
nytvättade fönster

Mobil 070-311 93 04

PERSIENNER & VÄVBYTEN
Plissé-, lamell-, rullgardiner

MARKISER

www.skogsmaklarna.com
info@skogsmaklarna.com                 

0563-419 00

FASTIGHETER TILL SALU

Flera fastigheter finns. Titta på vår hemsida.

Hara Marieborg, Ekshärad
7 r.o.k. på 245 m2, flertalet 
kakelugnar och högt i tak. 
Stor pool och ek.byggnader 
utöver det vanliga. Jakt på 
egen mark. Visning 29:e april, 
endast föranmälan.

Edebäck Gärdet, Hagfors
Gård med stallplatser och 
betesmark. 4 r.o.k. på 105 + 
63 m2. Area ca 3 ha.

Sättersta 25, Deglunden, Hagfors 
(sänkt pris)
Torp om 2 r.o.k. på ca 70 m2, 
areal ca 1200 m2 med nyttjan-
derättsavtal. Gäststuga. el och 
PACTO-toa.

LÅGA
PRISER!!!
PERENNER • PENSÉER 
Frosttåliga växter

SÄLJES VID PELAB-HUSET I HAGFORS
TORSDAG 14/4  KL 10-18

RULLES BLOMSTERTJÄNST, Odensbacken
Tel. 073-140 01 86

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

Skrotbilar 
kompl. med 
katalysator 

hämtas gratis!

tectyl.se

10-pack10-pack

PÅSK-PÅSK-
LILJORLILJOR

Öppettider i påsk:
Skärtorsdag 8-19 • Långfredag 11-16
Påskafton 9-16 • Påskdagen 11-16, 

Annand. påsk 11-17

WestlundsWestlunds

POTATISPOTATIS
5 kg 5 kg 1 för 29:-1 för 29:-

49:-49:-

Ha en fin 

påskhelg!

ULLIS ULLIS 
SILLSILL

från från 
onsdagonsdag

Travandelar till Långfredagens 
V-75 på Färjestad     100:-  200:-

2 för2 för

10:-10:-

Vid Rådakorset Rv 62 • Tel. 0563-600 65

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

GODISGODIS
i lösvikti lösvikt

49:-49:-
/kg/kgOrd pris Ord pris 

89:-89:-

Nu har jorden 
kommit mixa 

4 för 120:-
Plantjord
Barkmull
Täckbark

Naturgödsel

Färdiga från 

torsdag morgon



INDIANEN, EKSHÄRAD

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

RESTAURANG, CAFÉ, BAGERI, DELI      Tel. 0563-406 22   

ÖPPET
ALLA DAGAR 

8-22

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

När-

producerad!

Egen

tillverkning

Delikatessen erbjuder:Fläskfilé
Snellman, Finland 12990

kg

Spareribs
Slowcooked Barbeque
500 g, Tulip
 2 för9900

Prinskorv
Hemgården, 840 g 7990

st

Krydd-
korvar
Hemgården, 270-300 g 2 för6500

Ett parti Arla Ost
Präst, Grevé
& Herrgård 7900

kg

Senapssill 
och inlagd sill
enligt eget recept

Potatis-, mimosa-, 
fest o vitkålssallad, 

skagenröra och nubbesallad
och mycket, mycket mera

Gustavalax 
olika sorter
både rökt och gravad

Smör
Arla, 500 g 3000

st

Grädde
ICA, 5 dl, 36% 2000

st

Creme Fraiche
ICA, 2 dl 2 för 2000

Ägg
10-p. Medium-Large 1200

Max 1 köp/hushåll

Vitlöks-
baguetter
Frysta, 2x175 g, ICA 1500

st

Vårt fina Butiksbageri
 och Kondis erbjuder:

Baguetter
400 g 1000

st 

Påsk-
bakelse 2 för 4000

Jordgubbar
Spanien, klass 1, 400 g 2500

st

Vattenmelon
Brasilien, klass 1,  2000

kg

Färsk Vitkål
Makedonien, klass 1 2000

kg

Kaffe
Löfbergs
450 g 2 för 6900

Handla andra varor för 200 kr:

SUPERKLIPP!

Max 1 köp/hushåll

SUPERKLIPP!



ÖPPETTIDER I PÅSK:
Långfredag 10-20

Påskafton 8-18
Påskdagen  10-20

Annandag påsk 8-22

RESTAURANG INDIANEN
BUFFÉ  &  A LA CARTE
Öppet alla dagar 11.00-15-00

Fullständiga rättigheter

DAGENS RÄTT:  Mån-fre 90:- Pensionär 80:-
Lör-Sön 100:-  Pensionär 90:-  Hämtlådor 69:- 

Glad PåskGlad Påsk och välkomna till Indianen och välkomna till Indianen
önskar Janne med personalönskar Janne med personal

GODIS 
 i lösvikt  5990

kg

Vardag eller fest? Oavsett 
tillfälle så har vi maten för er. 
Vi kan ordna det mesta!
Fråga oss så gör vi vårt bästa för att 
du ska få en bra måltidsupplevelse.

Vid frågor och beställning, kontakta oss 
på 0563-406 22 eller mejla till 
catering.eksharad@supermarket.ica.se

Se även vår hemsida www.ica.se

Fixa festen med Fixa festen med 
Indianens catering!Indianens catering!

Gå in på vår hemsida: 
ica.se/eksharad

Handla enkelt i vår 
butik på nätet!

Vi har HEMKÖRNING 
i hela Hagfors kommun 

Skärtorsdag serveras

PÅSKBUFFÉ  149:-

i restaurangen

Tulpaner 
20-pack. Glada Hudik! 8900

Blanda 
valfritt

 Minipåsklilja
10,5 cm i kruka 3 för 4000

st

3 för 3500

  Påskägg 12 cm

Påskservett 33 cm, 20-pack

Blockljus 10 cm, vita/gula



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

SKÅLVIKENS BYGDEFÖRENING
Årsmöte långfredag 15/4 kl 16.00. Vi 
bjuder på lättare förtäring med påsktema. 
Styrelsen.
********************************************
UDDEHOLMS FRITIDSFÖRENING
kallar till årsmöte torsdag 28 april kl 
16.15 på Brukshotellet (Disponenten). 
Anm. senast tisdag 19 april. 
Tel. 0563-178 36
********************************************
RÅDA PRO
håller årsmöte den 21 april kl 14.00, 
Råda ordenshus. Sedvanliga årsmötes-
förhandlingar. PRO Värmlands ordf. Tor-
sten Born kommer och sitter som mötets 
ordf. Underhållning Stig Karlsson. Serv. 
av dricka, smörgåstårta o kaffe, 80 kr. 
Välkomna! Styrelsen. I samarb. m ABF.
********************************************
DANS
Klintgården Gåsborn lördag 23/4 kl 
17.00-21.00. Zandex orkester. Gåsborns 
Hembygdsförening.
Tel. 072-720 02 46
********************************************
ÅRSMÖTE
Uddeholms Byalag håller årsmöte i 
Bystugan torsdag 21 april kl 18.00. Väl-
komna! Styrelsen.
********************************************
TIPSPROMENADER
Start vid Edebäcks bygdegård. Tid för 
start 11.00-11.30. Pris inkl fika 40 kr, barn 
gratis. Datum: 15/4 Långfredag - ägg-
lunk, 24/4, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6. OBS! 
Spara annonsen! Välkomna! Edebäcks 
bygdegårdsförening.
********************************************

VÅRKONSERT MED WERMLANDICA
I Rämmens Bygdeg. 19.00. Gruppen 
bjuder på sprudlande sång- o musikun-
derhållning med texter av värmländska 
författare. Entré 150 kr inkl kaffe o smör-
gås. Förbokning gäller. Skicka SMS eller 
ring 070-6541660. Välkommen o fira 
Valborg i Rämmen, börjar 17.30.
********************************************
GUSTAVSFORS BYGDEGÅRDS-
FÖRENING
håller årsmöte i Bygdegården onsda-
gen den 20 april kl 18.00. Välkomna! 
Styrelsen.
********************************************
VÄLKOMNA TILL DHR:s HAGFORS-
MUNKFORS-FILIPSTADS ÅRSMÖTE
27/4 kl 13.00 på Brostugan. Föreningen 
bjuder på tilltugg. Anmälan senast 21/4.
Tel. 0563-616 75
********************************************
ÅRSMÖTE
Råda 2000 Klubblokalen Råda IK tisdag 
26 april kl 18.00. Välkomna! Styrelsen.
Tel. 070-689 43 02
********************************************
PRO MUNKFORS
Påskmarknad onsdag 13/4 kl 13-16 i 
lokalen. Försäljning av hantverk. Lot-
teri. Kaffe o våfflor 30:-. Musik: Stig och 
Frans. Alla välkomna, gammal som ung. 
Samarr: ABF
********************************************
PÅSKPARADEN
vid Bergsängs skola är tyvärr INSTÄLLD 
i år. Hälsningar Bergsängsbygdens 
Byalag.
********************************************
ÅRSMÖTE
Föreningen Norden Hagfors. Plats: 
Brostugan, Hagfors. 23/4 kl 15.00. Kaffe. 
Kl 16.15 besöker vi det nya seniorboen-
det i Hagfors centrum. Välkomna!
Tel. 070-260 21 21
********************************************

4 ST SOMMARDÄCK
215/55 R 17, 500:-/st.
Tel. 070-541 26 72 efter kl 17.00-18.00
********************************************
LÄGENHET
2 rum och kök, Smedsgatan Munkfors.
Tel. 0563-523 61
********************************************
FÖNSTER
Felköp, nytt, står på pall. Vridfönster, 
3 glas, trä 12x13. Karmdjup 105 mm 
mittpost. Pris. 3343:-
Tel. 072-720 02 46
********************************************

ÅRSMÖTE Råda kultur och utveckling
Torsdag den 28 april kl 18.00 vid Risäter 
Bengtstorp 1 i Råda. Anmäl gärna delta-
gande innan till 070-2506309. Vi bjuder 
på fika. Välkomna önskar styrelsen.
********************************************
BINGO långfredag 15/4 kl 14.00
Lovisebergsvägen 2 (hyresgästförening-
ens lokal). Lättare förtäring + 1 spelbricka 
70 kr. Anmälan senast 13/4 till Berit: 
073-8124640 eller Barbro 070-6928926. 
Även icke medlemmar är välkomna! 
Reumatikerföreningen

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

SPORTSPORT
Bowling

Pensionärsbowling - 
BK Rullan
Riksserien omgång 13
Herrar
Div 1
Pelle-Uppsalla - Rullan 1 4471-4860
Div 8
PRO Tyresö 1 - Rullan 2 4154-3981
Div 12
Mariehamn PF 2 - Rullan 3 3626-3833
Damer
Div 4
Hällefors PBK - Rullan Dam 1 2029-2533
Div 5
Strike Karlskoga - Rullan Dam 2 2552-2134
Div 7
Rullan Dam 3 - Stånga-Burs 1 1970-2128

Bowling
Pensionärsbowling - 
BK Rullan
Riksserien omgång 13
Herrar
Div 1
Pelle-Uppsalla - Rullan 1 4471-4860

Div 8
PRO Tyresö 1 - Rullan 2 4154-3981
Div 12
Mariehamn PF 2 - Rullan 3 3626-3833
Damer
Div 4
Hällefors PBK - Rullan Dam 1 2029-2533
Div 5
Strike Karlskoga - Rullan Dam 2 2552-2134
Div 7
Rullan Dam 3 - Stånga-Burs 1 1970-2128

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



Fastighetsbyrån i Hagfors
0563-50 500 / fastighetsbyran.com/hagfors

Vi på Fastighetsbyrån Vi på Fastighetsbyrån 
vill önska alla en Glad Påsk!vill önska alla en Glad Påsk!

Vi vill även passa på att önska vår nya medarbetare 
Max Carlsson hjärtligt välkommen till vårt team.

Han blir ett bra tillskott i vår fortsatta utveckling i 
den oerhört positiva marknad som är och som 
förväntas fortsätta.

Hälsningar
Hans, Rebecca, Julie och Max

När är tiden mogen 
för avverkning?

Det är viktig att avverkningen sker i rätt tid för att du 
ska kunna göra en lönsam virkesaffär. Avverkar du 
för tidigt har skogen inte nått sin fulla potential. Om 
beståndet får stå för länge finns det risk för att skador 
uppstår. Det innebär att mängden timmer minskar. Hör 
gärna av dig om du vill ha råd. Våra virkesköpare vet 
när avverkningen bör ske för att du ska få som mest 
betalt för ditt timmer.

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



FOCUS PÅ MAT 
1400 kvadratmeter av mat och delikatesser öppnade 
i Hagfors intresset var stort och kunderna positiva till 
den nyetablerade butiken. Butiken har som mål att 
lyssna in kundens önskemål och skapa den butik som 
kunderna önskar.
Ett av önskemålen kunderna hade var ett brett utbud 
av godis nu har butiken 369 sorters lösviktsgodis och 
planerar att utöka mer. Butiken har också ca 40 meter 
färskvarudiskar vilket skapar wow-känsla.

Premix Matcentrum
Stort intresse kring nyöppning

Premix Matcentrum

STORT INTRESSE KRING NYÖPPNING

FOCUS PÅ MAT 
1400 kvadratmeter av mat och
delikattesser öppnade i Hagfors intresset
var stort och kunderna positiva till den
nyetablerade butiken. Butiken har som mål
att lyssna in kundens önskemål och skapa
den butik som kunderna önskar.
Ett av önskemålen kunderna hade var ett
brett utrbud av godis nu har butiken 369
sorters lösviktsgodis och planerar att
utöka mer. butiken har också ca 40 meter
färskvaru diskar vilket skapar wow känsla.

www.Matcentrum.se

MANUELLA
DELIKATESSER
När butiken öppnade blommade det upp ett
stort utbud av fräscha delikatesser så som
fiskdisk som har öppet hela veckan, manuellt
kött samt ett hav av skinkor & ostar.  detta
har sedan länge saknats i Hagfors. 

BANDKLIPPNING
Den 25/3 2022 invigdes nya

Premix Matcentrum i Hagfors
på bild Jens Fisher och 

ägare Adnan Celhasic som
välkomnar alla gäster. 

Premix Matcentrum

STORT INTRESSE KRING NYÖPPNING

FOCUS PÅ MAT 
1400 kvadratmeter av mat och
delikattesser öppnade i Hagfors intresset
var stort och kunderna positiva till den
nyetablerade butiken. Butiken har som mål
att lyssna in kundens önskemål och skapa
den butik som kunderna önskar.
Ett av önskemålen kunderna hade var ett
brett utrbud av godis nu har butiken 369
sorters lösviktsgodis och planerar att
utöka mer. butiken har också ca 40 meter
färskvaru diskar vilket skapar wow känsla.

www.Matcentrum.se

MANUELLA
DELIKATESSER
När butiken öppnade blommade det upp ett
stort utbud av fräscha delikatesser så som
fiskdisk som har öppet hela veckan, manuellt
kött samt ett hav av skinkor & ostar.  detta
har sedan länge saknats i Hagfors. 
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Premix Matcentrum i Hagfors
på bild Jens Fisher och 

ägare Adnan Celhasic som
välkomnar alla gäster. 

Premix Matcentrum

STORT INTRESSE KRING NYÖPPNING

FOCUS PÅ MAT 
1400 kvadratmeter av mat och
delikattesser öppnade i Hagfors intresset
var stort och kunderna positiva till den
nyetablerade butiken. Butiken har som mål
att lyssna in kundens önskemål och skapa
den butik som kunderna önskar.
Ett av önskemålen kunderna hade var ett
brett utrbud av godis nu har butiken 369
sorters lösviktsgodis och planerar att
utöka mer. butiken har också ca 40 meter
färskvaru diskar vilket skapar wow känsla.

www.Matcentrum.se

MANUELLA
DELIKATESSER
När butiken öppnade blommade det upp ett
stort utbud av fräscha delikatesser så som
fiskdisk som har öppet hela veckan, manuellt
kött samt ett hav av skinkor & ostar.  detta
har sedan länge saknats i Hagfors. 

BANDKLIPPNING
Den 25/3 2022 invigdes nya

Premix Matcentrum i Hagfors
på bild Jens Fisher och 

ägare Adnan Celhasic som
välkomnar alla gäster. 

MANUELLA DELIKATESSER
När butiken öppnade blommade det upp ett stort ut-
bud av fräscha delikatesser så som fiskdisk som har 
öppet hela veckan, manuellt kött samt ett hav av skin-
kor & ostar.  detta har sedan länge saknats i Hagfors. 

BANDKLIPPNING
Den 25/3 2022 invigdes nya Premix Matcen-
trum i Hagfors. På bild Jens Fischer och ägare 
Adnan Celhasic som välkomnar alla gäster.

Glad Påsk
  önskar vi alla våra
  kunder och läsare

Annonsstopp :
Skärtorsdag 

14 april kl 12.00

Nästa vecka, v 16 
utkommer Veckobladet 

Torsdag 21 april
Skärtorsdag 14 april

öppet till  
kl 14.00



Vi gratulerarVi gratulerar

LISA HAMMOUD
fyllde 8 år den 12 
april. Stort grattis 
önskar mamma, pap-
pa, Yasmin & Sam. 
Hipp, hipp, hurra för 
Lisa!

NILS MÖRKING
Grattis Nils på din 
8-årsdag den 16 april 
önskar hela släkten i 
Hagfors. Vi skickar 
många grattiskramar 
till dig och önskar 
dig en fin födelsedag. 
Grattis önskar mor-
mor och morfar.

Logen E.G.Geijer 
Stensdalens Ordenshus ser framåt!

Vi satsar på, att vår publik kommer och önskar att de 
känner sej mycket välkomna, till våra teatrar Berättar-
cafe, DaCapo. Underhållning för handikappade m.m. 

Vi tar gärna emot förslag, som 
gör att besökarna blir flertaliga.
Vi har märkt att det är kända fö-
reställningar som lockar besökar-
na. Men något som är märkligt är 
att de som kommer, tycker att det 
har varit toppen. Hoppas att lite 
positivt växer fram. 
Barnverksamheten  har alltid va-
rit uppskattad  av både barn och 
föräldrar, barnen blir så glada när 
de kommer  in Ordenshuset.
Buggkursena är populära, som 
har pågått i många år.  De leds 
av Lars Thoren och  Inger Granli 
på ett mycket förtroendegivande 
sätt.
Logen arbetar för att få bort 
missbruk av alkohol och droger 
i kommunen. Ett förslag hade vi, 
att försöka samarbeta med po-
litiker, socialen, skolan, arbets-
givare och de som lyckats bli fri 
från missbruket. Vi hade inbjudit 

samtliga till ett möte den 
19 oktober, men tyvärr var 
intresset från kommunen  
klent.  Men vi tror att har 
skett en liten förändring när 
det gäller skolan, som det 
varit länge, att information 
om missbruk fick eleverna, 
när de gick ur nian, vartan-
nat år.
Det har förekommit att två 
före detta  missbrukare, har 
varit kallade till Forsnässko-
lan och pratat om missbruk, har 
aldrig hänt förut.
Det finns förslag på en förbätt-
ring, om det skulle godkännas. 
Förslaget går ut på, att det blir en 
början på information i klass 4 
lite lätt, klass 7 
lite mera, samt avsluta i klass 9. 
Varje år. Av någon kunnig i äm-
net.

Inom kort kommer det en teater 
som alla gillar "NÄR VI LJUGER, 
DÅ ÄR DET SANT" med Carina 
Ekman och Leif Persson. Carina 
och Leif  är syskon. Carina har va-
rit i Stensdalens  Ordenshus flera 
gånger, bland annat med Solveig 
Tärnström. För Leif är det nog 
första gången. Carina tyckte det 
skulle vara roligt att komma till 

Ordenshuset igen. Så nu har ni 
och vi något kul att vänta.
Föreställningen visas i två avdel-
ningar med kaffe och goda bullar 
i pausen.
Dag och tid  kommer senare till 
teater-annons .

M v h Logen E.G.Geijer   Styrelsen



VECKANS KLIPP
I HAGFORS

8 BITAR

169k�  

PÅSKTÅRTA
Nästgårds. 750 g.

PRINSKORV
Sverige/Hemgården.
I naturskinn. 360 g. 
Jfr-pris 110:83/kg.

Nästgårds. 750 g.

PRINSKORV
Sverige/Hemgården.39)=�  

RÖDBETSSALLAD/
MIMOSASALLAD
Nästgårds. 200 g. Jfr-pris 75:-/kg.

149k�  

RÄKBOMB LYX
Nästgårds. 3 bitar. 725 g.

.MAX 4 KG/HUSHÅLL. HANDLA ANDRA 
VAROR FÖR 200�  SÅ FÅR DU KÖPA:
FÄRSK OXFILÉ
Brasilien/Naturkött. I bit. Ca 900-1600 g. 

.MAX 4 KG/HUSHÅLL. HANDLA ANDRA 

189k �   

MAX 2 ST/HUSHÅLL.
SKIVAD LAX
Norge/Coop. Välj mellan kallrökt och gravad. 150 g. 
Jfr-pris 199:33/kg. Latin: Salmo salar.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

SILL I GLAS
Abba. Välj mellan olika sorter. 220-240 g. 
Jfr-pris 104:17-113:64/kg utan sås/spad.  200 g. Jfr-pris 75:-/kg.

15k�  

Brasilien/Naturkött.

SKIVAD LAX

29)=�  

2 FÖR

25k
MEDLEMSPRIS



ERBJUDANDENA gäller t o m söndag 17/4 -22. 
Reservation för ev. slutförsäljning.

3 FÖR

25k
MEDLEMSPRIS

SMÖR
Sverige/Arla. Välj mellan olika sorter. Gäller ej ekol-
ogisk och laktosfri. 500 g. Jfr-pris 59:80/kg.

29)=�  
MEDLEMSPRIS

PÅSKMUST
Apotekarnes. Välj mellan original och sockerfri. 
140 cl. Jfr-pris 5:95/liter. Pant tillkommer.

MAX 2 ST/MEDLEM.
FÄRSK KYCKLINGFILÉ
Sverige/Guldfågeln. Välj mellan 
kycklingbröstfilé och kycklinglårfilé. Ca 900 g. 

FÄRSK 
KYCKLINGFILÉ

99k�  
MEDLEMSPRIS

GRÖNA DRUVOR I ASK
Indien. Klass 1. Kärnfria. 500 g. 
Jfr-pris 40:-/kg.

GRATÄNG
Peka. Kyld.  Välj mellan potatis- 
och rotfrukt. 800 g. Jfr-pris 25:-/kg.

ogisk och laktosfri. 500 g. Jfr-pris 59:80/kg.

LÖSVIKTSGODIS

49)=�  

MAX 3 KG/
HUSHÅLL.
LÖSVIKTS-
GODIS

MEDLEMSKLIPP!
Ve� � s

20k�  
MEDLEMSPRIS

GRATÄNG

800 G

20k�  

2 FÖR

39kDESSERTOST
Castello. Välj mellan olika sorter. 
100-200 g.Jfr-pris 97:50-195:-/kg.

Prova våra 
egna sill-

inläggningar 
till påsk



VECKA 15 HAGFORS KOMMUN, Dalavägen 10, 683 80 Hagfors, e-post: kommun@hagfors.se www.hagfors.se

HAGFORS KOMMUN informerar

Som förtroendevald tar vi beslut om vad verksamheterna 
ska göra. Hur fungerar det då ute i verksamheterna? 
För att få veta det gör jag prao i kommunen. Under 
mars månad har jag varit på prao i hemtjänsten.

Min första praodag gjorde jag vid hemtjänsten Tranan 
som finns placerad i Hagfors. Vi började med att prata 
om hur dagen skulle se ut och vilka jag skulle gå med. 
Jag fick en visning av lokalerna vid Tranan av både 
personal och de båda enhetscheferna. Lokaler som 
man till viss del växt ur och ännu mer påtagligt har det 
blivit under situationen med corona. Vilket har lett till 
att en grupp idag är placerad vid gamla Styrkan-huset 
vid Abborrtorp. 

Vi pratade om schema och de flesta jag pratade med 
upplevde jag var väldigt nöjda med sitt schema. Flera 
sade att ni politiker kommer aldrig lyckas att göra alla 
nöjda och det saknas även anställda för att ta bort 
delade turer så som det är idag.

Samtliga jag pratade med hade en delad tur på fyra 
veckor. Sen jobbar man dag/kväll måndag-söndag, 
och sen har man en nattpatrull som bara jobbar natt.
Man skulle även testa ett nytt schema där man skulle 
jobba två av fem helger. Vi pratade också om arbets-
kläder och vikarier med mera. 

Viktigt att komma ut  
i verksamheten
Jag inser hur otroligt viktigt  
det är att komma ut i verksam-
heterna och lyssna och reflek- 
tera men även se hur arbetet  
ser ut inom olika områden och 
hur våra medarbetares vardag ser ut. 

Jag fortsatte min prao i hemtjänsten i hemtjänst-
gruppen i Sunnemo. Morgonen och förmiddagen bjöd 
på flera besök och i samband med lunchen gick vi in 
på Hyttgården då de boende hade biståndsbedömd tid 
och en hel del olika omsorgsåtgärder som skulle utfö-
ras. Vi diskuterade även här som vi gjorde på Tranan 
om fordonen och att man önskade fyrhjulsdrift, och 
extraljus på bilarna. Man pratade även om ytterjackor 
och arbetsskor. Vi pratade även om vikarier och svårig-
heten att få tag på vikarier. 

När jag var på hemtjänsten i Ekshärad började jag 
dagen i gågruppen. Samtliga grupper inom hem-
tjänsten i Ekshärad utgår från Bellmansgården 
(Säbo). Dagen hade börjat med att några var sjuka  
och man hade fått rodda med det. När någon är sjuk 
kontaktar man bemanningsenheten om den upp-
komna situationen och behovet av vikarier. Timecare 
pool är ett system där vikarier kan lägga sig tillgäng 
liga och finns ingen bemanning blir det avslag  
från bemanningen.

Personalen löste bemanningen
I det här fallet blev det avslag och personalen fick börja 
rodda med hur man skulle hantera dagen utifrån de 
olika åtgärder som skulle utföras hos olika vårdtagare 
samtidigt som man vet att man ska ut på olika besök. 
Det här skapar såklart stress då man måste börja 
prioritera kring olika åtgärder som ska göras hos olika 
vårdtagare. Men även strukturera hur personalen kan 
hjälpas åt med olika åtgärder som ska utföras hos olika 
vårdtagare. 

Men personalen löste den här situationen som man 
så många gånger tidigare har gjort. 

Jens Fischer, 
Kommunstyrelsens ordförande

Jag har varit på prao!

Kicki Pettersson och Ann-Sofie Ottosson jobbar i hemtjänsten 
i Ekshärad.

Barbro Gräsberg, hemtjänsten
gru
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HAGFORS KOMMUN informerar

Vecka 15 HAGFORS KOMMUN, Dalavägen 10, 683 80 Hagfors, e-post: kommun@hagfors.se www.hagfors.se

Skärtorsdag    14/4 800-1200 
Långfredag 15/4 stängt
Annandag påsk 18/4 stängt

Glad påsk önskar Hagfors kommun!

0563-185 00 hagfors.se visithagfors.se

ÖPPETTIDER I PÅSK
KOMMUNVÄXEL / TURISTINFORMATION

HAGFORS STADSHUSGlad
 påsk!

Välkommen 
på festival!

Tisdag 19 april genomförs UKM 
i Hagfors. UKM står för ung 
kultur möts och är en kultur-
festival för unga. Välkommen 
som publik för att se unga utöva 
kultur på scen och med alster i 
utställning.

När: Tisdag 19 april kl.18.00
Var: Älvstranden Bildningscentrum 
(foajén och stora aulan)

Läs mer på ukm.se

Har du tänkt på att vattnet upplevs olika bero-
ende på var du bor. I Hagfors kommun har vi  
det som kallas för mjukt vatten.

Vattnets hårdhetsgrad mäts i tyska 
grader och skrivs som ºdH.   
Vatten sägs vara hårt vid 10 ºdH 
eller över, och mjukt om det är 
under 5 ºdH. 
Det kommunala vattnet i Hagfors 

är mjukt. Som dricksvatten spelar 
hårdhetsgraden ingen roll men med 

mjukt vatten behöver du inte använda 
lika mycket disk- och tvättmedel. Också viktigt ur en 
miljöaspekt. Så det är värt att hålla koll på! 

HAGFORS BIBLIOTEK ÄR 
STÄNGT FÖR OMBYGGNA-
TION VECKA 16–17. 

KYRKHEDENS BIBLIOTEK 
HAR ÖPPET SOM VANLIGT.

Tur & retur två gånger varje vardag

TorsbyTorsby  --  HagforsHagfors  --  ArlandaArlanda

”
”En nödvändighet för näringslivet och 

en fin service för medborgaren

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

Tidtabell
måndag - fredag

(helgfria vardagar)695:- 
från 

enkel resa Linjeflyget 
tar lite påskledigt. 

Det innebär att flyget 
är inställt på långfredag 

15/4 och annandag 
påsk, måndag 18/4.

Glad Påsk!

Snabb 
och smidig resa!

 Gratis parkering precis  
vid flygplatserna i Torsby

och Hagfors. 

Boka på
amapola.nu 

eller 
0770-790 700

Dosera rätt vid tvätt

SKA DU BYGGA NYTT? SÖK BYGGLOV! 
www.hagfors.se/bygglov



A n d e r s  S t o l p e ,  f . d .  n a r k o t i k a p o l i s  å t e r g e r  p å

s v e n s k a  R o b e r t  A l m o n t e s  f ö r e l ä s n i n g  o c h  g e r

h i s t o r i e n  k r i n g  k r im i n e l l a  g ä n g .

Drug Cartels and
Patron Saints in
the Mexican
Underworld

1 7   M A J

K L .  1 8 : 3 0

H O T E L L  M O N I C A

Anmäl  d ig  t i l l  sap .hagfors@gmai l .com

070 -350  91  20  ABF  e l le r

0563 - 15650  Hote l l  Monica

i  anmälan  uppge  v i l ken  före läsn ings  du

v i l l  gå  på  och  om  du  bokar  mat .  

16  år  å ldersgräns !

E n  f ö r e l ä s n i n g  med  R o b e r t  A l m o n t e ,  t i d i g a r e

p o l i s c h e f  i  E l  P a s o  T e x a s  o c h  

US  Ma r s h a l ,  d e n  l e d a n d e  e x p e r t e n  p å  d e

v å l d s amma  d r o g k a r t e l l e r n a  o c h  

a v a r t e n  a v  e n  r e l i g i ö s  k u l t u r  i  Mex i c o .  

f ö r e l ä s n i n g e n  ä r  p å  e n g e l s k a .  

Efter föreläsningarna, kl 19:30

serveras det en äkta mexikansk

buffé. 

135 kr exkl. dryck

Endast förbeställning!

GRATIS!!

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
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Grattis!
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Grattis!Grattis!
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Fler ex. finns!

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

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

Igelkotten Sonic delar 
spotlighten med ”Old 
Henry” när BioHagfors 
blåser till svid (kalsip-
per) och bjuder er att 
titta in igen.
I den ena återkommer 
doktor Robotnik från 
svampdimensionen med 
en ond plan och en on-
dare bundsförvant. I den 
andra våldgästas vår hjälte av bankrånare och sheriffen som båda ankla-
gar varandra för fulspel.
Första Sonicfilmen var riktigt populär, och vi hoppas att folk är taggade 
(heh) på en film till om världens snabbaste djur som inte har något att 
göra med att vara så snabb. Fast det vore väl tråkigare om Sonic bara sov 
i majbrasor, och åt pannkakor hela tiden.
Med det sagt så har BioHagfors aldrig inte sett en riktig igelkott sparka 
bort missiler i flykt. Vad som helst kan hända. Det är ju ändå 2022.

BioHagfors

Oh boy Publiken! Cowboys på vita duken!

Köp dina ramar Köp dina ramar 
hos oss!hos oss!

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



Måndag 18 april 
kl 10.00-15.00

STOR LOPPIS 
& KURIOSA!

Mängder av gammalt, 
antikt, barnkläder, 

leksaker, böcker m.m.

Försäljning av 
korv, kaffe och bröd!

För bokning av bord ring 
0563-156 50

1 bord 100:-, 2 bord 175:-
Klädställning = 1 bord 

tas med själv!
Välkomna önskar Hotell Monica

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

Biljetter finns att köpa 
på biohagfors.se och 

på plats 45 minuter 
innan visning

SONIC 2 
SÖNDAG 17/4 KL 14.00  
Från 7 år, 122 min, 100:-

OLD HENRY
SÖNDAG 17/4 KL 18.00  
Från 15 år, 99 min, 120:-

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

Bio Hagfors på Facebook & Instagram!

Tallinnkryss
EU shopping

4/5, 1/6

Del i 2-bäddshytt insides
1495:-/pp

SPA-RESA 9 dagar Pärnu
18 behandlingar 18 måltider

24/4, 8/5, 22/5, 5/6
Fr. 6695:-

Pass erfordras, 
reseförsäkring, EU-kort

Du kan även boka på hemsidan 

 
LOPPIS
i Höje, Munkfors 
14, 15, 16, 17/4
kl 10.00-15.00

REALTIDS-
AUKTION
Måndag Annandag 

påsk 18/4 
med start 

kl 17.00 på nätet
Man kan endast 
buda på nätet

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

Anders med personal!

0563-409 93 • 070-340 00 22

PÅSK-
LOPPIS
By Skymnäs Folkets Hus

14-18 april öppet 10-16 
    ca 45 säljare

Servering
Kaffe, våfflor, korv

Kontant eller Swish
Välkomna

SÄLJES
Nyrenoverad 2 rum & 

kök, Sättravägen Hagfors. 
Nya vitvaror. Hyra 3643:-/
mån.100 000 el. högstbj.

Tel. 070-536 03 47 

LOPPISEN 
PÅ ÅRÅSV. 6  I RÅDA

(Gamla Gulf-macken) 

Öppet i Påsk
Fredag 15/4 Lördag 16/4

Söndag 17/4 Måndag 18/4

Alla dagar 10-14

Välkomna!

LIONS CLUB och 
KORPEN arrangerar

TIPSPROMENAD ÄGG-LUNKEN!
Start utanför Valhall långfredag kl 10.00-12.00

Vinn ett ägg per rätt svar
Påskägg till barnen

Sponsor: Coop Hagfors
Vuxna 40:-/kupong, barn 20:-/kupong

Varmt välkomna!
Lions & Korpen

Vinnare FINN 
FEM FEL
Vi har haft dragning och 
vinnarna erhåller varsitt 
presentkort värde 100 kr 
som gäller i hela Hagfors 
kommun.
Majbritt Svenson, Ekshärad
Ingrid Ohlson, Ekshärad

Grattis önskar VB-red.        
Vi skickar ut vinsterna.

Titta in på vår hemsida
www.veckobladet.se

Utställning  
Helande konst 
med budskap

Margot Lövstrand
Margita Bååth
15-17 April 11-15

Stjärnsforsv. 88 
Gamla Brukshandeln
Uddeholm Centrum



TOK

BILLIGT!

GLAD PÅSK

GLAD PÅSK

 

 

STORGATAN 3-5, 68332 HAGFORS 0563-20020 

 /ST/ST
+PANT+PANT

:-:-

:-:-

ÖNSKAR VÄNNERNA PÅ PREMIX...

ÖNSKAR VÄNNERNA PÅ PREMIX...

 

 

DELIKATESSEN
ERBJUDER 

STEKHÄLL 78CM

HÄLLMARK

ANNONSEN GÄLLER V15 2022 SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER

TOK-

BILLIGT! 

:-:-

/ST/ST

ANSJOVIS






125G
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ARANT

/ST/ST

/KG/KG

VECKANS KÖTTDISK



ETT 

MÅSTE PÅ

PÅSKBORDET

PÅSKMUST

APOTEKARNES

1,5LITER

ANNA-LENAS POPULÄRA SILL

:-:-/KG/KG

LÖSVIKT!

RÄKBOMB

FRÅN

TORSDAG

KL15!

:-:-/ST/ST

FÄRSKA 

OSTRON

HANDLA ANDRA VAROR FÖR

500:- SÅ FÅR DU KÖPA  

ÖPPET MÅN-LÖR 7-21, SÖN 9-20

GRILLISAR

280G HEMGÅRDEN :-:-/ST/ST

:-:-/ST/ST

ÄGG 

24-PACK

SVENSKA

HAVREGRYN

AXA 750G

:-:-/ST/ST

WAGYU ENTRECOTÉ CHILE     1395:-/KG

ENTRECOTE BLACK ANGUS.     749:-/KG

RYGGBIFF BLACK ANGUS         599:-/KG

OXFILÉ.                                 399:-/KG

ENTRECOTÉ BREIMER.              149:-/KG

FLÄSKKARRÉ SVERIGE.              79:-/KG

FLÄSKKOTLETT                        49:-/KG

    

VECKANS FISKDISK

MAX 1 ST/HUSHÅLL  

FÄRSKA

RÄKOR 

:-:-/ST/ST


SPARA 1100:-

DRÖMSILL, LÖKSILL, SENAPSILL OCH MYCKET ANNAT! 

SUPER

PRIS!

ORD PRIS 

329:- 

FÖRST TILL KVARN

MAX 1 KG 
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