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Onsdag 11 maj 2022

Kulturvandring till Barbrobacken, Vackeråsen och Silvergruvan
Under de närmast föregående
två åren har den ständigt återkommande torp- och kulturvandringen fått skjutas upp av
Sällskapet Gustavaforskning p
g a den rådande pandemin. På
lördag nästa vecka fortsätter
vandringarna där vi slutade.
Årets vandring har förlagts
till Barbrobacken, Deglundstorpet, Vackeråsen, Skyttåsen
och den omtalade Silvergruvan. Samling sker vid Gustavas kyrka. Antalet tillgängliga
parkeringsplatser bör räcka
till, vilket inte tillhör vanligheterna. Snart går det inte i det

MÅN.-LÖR. 7-21 , SÖN. 9-20

alltmer skogfattiga Gustava
att uppbringa tillräcklig kapacitet beträffande parkeringsplatser.
Vi börjar vandringen i den s k
Barbrobacken strax söder om
kyrkogården. Sedan tar vi vägen mot Skyttåsgruvan förbi
Deglundstorpen. Vid stugan
som byggdes av Sten Larsson
(Sten på Åsen) 1933 tar vi in
på den gamla vägen genom
Vackeråsen. Förbi mellersta
torpet och det södra torpet.
Tyvärr har vi uppmärksammat
Forts. inne i tidningen
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ANNONSEN GÄLLER V19 2022 SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

11-kaffe i Ekshärads församlingshem
kl 11.00 torsdag 12/5

Sankt Olavskören bjuder upp till
vårvarm allsång med
En spalt 47mm
Två spalt 95mm / 100mm
Conny Söderström bakom pianorodret
Hjärtligt
välkommen!

Vecka 19 47x120mm

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Tors 12/5 11-kaffe i församlingshemmet, S:t Olavskören.
Sön 15/5 kl 11.00 Dopfest L-P Hjärpe, kyrkkaffe/saft i
församlingshemmet.
Ons 18/5 kl 14.00 Syföreningen träffas i Prästgården.
Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

Equmeniakyrkorna och Pingstförsamlingen i Ekshärad
Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er...
Joh 15:16

Gräs Missionshus
Mån 16/5 kl 19.00 Stugmöte.

GÄLLER TORS 12/5-ONS 18/5
Vår älskade

Emil Skogfält
* 11 juni 2001
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Hagfors
30 april 2022
Pappa och Ann-Soﬁe
Mamma
Hanna
Farmor och Farfar
Morfar och Marie
Farbror, Moster
med familjer
Övrig släkt och vänner
Allt vad Du lidit
vi nog ej förstått
Vi stod vid Din sida
så hjälplösa blott
Vi ville så gärna
behålla Dig kvar
Men Din tid på jorden
nu fullbordad var.
Begravningen äger rum i
Skogskapellet, Hagfors
fredag 20 maj kl.11.00
i kretsen av de närmaste.
erikssons.varaminnessidor.se

MUNKFORS KYRKA
SÖN 11.00 MÄSSA.
P Mathisen.

Munkfors Equmeniakyrka
Ons 11/5 kl 19.00 Bön, hemma
hos Solveig.
Mån 16/5 kl 19.00 Måndax, lokalen Munkerud.

MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM

MÅN 19.00 VECKOMÄSSA.

ÖVRE ULLERUDS KYRKA

LÖR 19.00 MUSIKGUDSTJÄNST.
Messe Solennelle av Rossini.
Se annons.

NEDRE ULLERUDS KYRKA
SÖN 11.00 GUDSTJÄNST.
K-M Engström.

DEJE FÖRSAMLINGSHEM

TORS 10.00 FÖRMIDDAGSKAFFE.

FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM
ONS 15.00 MINDRA. 18.30 YINYOGA. 19.45 MEDITATION.

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

ÖPPETTIDER
Textåbild/
Veckobladet
Mån 8-12 • Tis 8-14
Ons 8-14 • Tors 8-16
Fre 8-14

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

Blinkenbergskyrkan Hagfors
12/5 kl 18.00 Torsdagsträff med
Billy Blomqvist.

KYRKOFULLMÄKTIGE

TIS 9.30 MÔRACAFÉ.
Bertil Österberg sjunger Elvis m.fl.
ONS 12.00 SOPPLUNCH.

RANSÄTERS KYRKA

Klarälvskyrkan Ekshärad
Lör 14/5 kl 18.00 Bibelstudium
Lars-Gustaf Ingelsrud. Drop infika från kl 17.00.

Söndag 15 maj kl 11.00
Gudstjänst

Roland Jansson
Sång och musik
Välkommen till oss eller följ oss
via länken som finns på www.
kyrktorget.se/hoje.missionskyrka
Servering
Välkommen!

I EKSHÄRADS
FÖRSAMLING
kallas att sammanträda
tisdag 17 maj kl 18.00
i kyrkan

Ärenden enligt utsänd och
anslagen kallelse.

För Ekshärads kyrkofullmäktige
ordf. Johan Haglund
EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Årsmöte DHR
Hagfors-Munkfors- Filipstads avd.
Onsdag 27/4 var det årsmöte i
föreningen. Ett 15 tal medlemmar kom. Vi hade en trevlig
stund, mingel och förtäring som
föreningen bjöd på.
Styrelsen: Kerstin Pettersson,
ordförande, Ove Olsson, vice
ordförande Ann-Christin O. Le-

kare, kassör Torbjörn Pettersson,
sekreterare, Donald Zetterman,
ledamot. Ny i styrelsen: KarlGustav Karlsson, suppleant. Avgående: Efter många bra år avgick Bo Finnkvist, som varit en
viktig person för DHR.

Det har jag aldrig provat, så det klarar jag helt säkert.
Pippi

ANNONSSTOPP:
TORSDAGAR 16.00
för alla annonser

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

VÄLKOMMEN TILL HAGFORS PASTORAT
Gudstjänster
Söndag 15/5

kl. 11.00 Hagfors kyrka-Ekumenisk gudstjänst
Frida Blomqvist predikan, Kenneth Ekengren sång
Åsa Bergsten & Eva Verde / Kyrkkaffe.
kl. 16:00 Norra Råda kyrka-Gudstjänst
Åsa Bergsten & Eva Verde

Söndag 22/5

kl. 11.00 Hagfors kyrka-Mässa
Markus Porsche & Eva Verde
Solist Josefin Abrahamsson / Kyrkkaffe
kl. 16.00 Sunnemo kyrka - gudstjänst
Markus Porsche & Eva Verde
26/5 Torsdag Kristi himmelsfärd
kl. 9.00 Gustav Adolfs kyrka - Gökotta
Åsa Bergsten & Tina Sundbäck
Trumpet Jonna Karlsson / Kyrkkaffe
Kyrkbuss: Hagälven (Pallinkorset) 07.50, Hagfors kyrka 07.55,
Bussterminalen 8.00, Stjärnsnäs 08.05, Geijersholm 08.15,
Gustavsfors 08.30.

VÅRKONSERT
med Credo Jubilo och musiker

14/5 kl 18.00 Norra Råda Kyrka
Musikalisk ledning: kantor Eva Verde
Öppna församlingsverksamheter
Norra Råda församlingshem

Sittdans kl. 14.00 måndag ojämna veckor
Stickcafe kl. 14.00 tisdagar
Kyrkokör Credo Jubilo onsdagar kl. 18.30

Sunnemo församlingshem

Onsdagscafé kl. 10.30-12.00 onsdag jämna veckor

18/5 Sista onsd.café för våren ”Låtar från igår” Rune Eriksson.

Hagfors församlingshem

Matteusgruppen kl. 14.00 tisdagar jämna veckor
Hagfors kyrkokör onsdagar kl. 18.15
Kör är hälsa onsdagar kl. 14.30-15.15
Frukostmacka med andakt torsdagar kl. 10-11.30

Berggården Hagfors

Klädbytarrummet fredagar (ej 20/5) kl. 10.00-12.00
Välkommen att få och ge kläder!

Barn, unga, familj Berggården Hagfors

Öppen förskola 0-5 år vuxen/barn
måndagar och torsdagar kl. 9.00-11.30
Babycafé 0-1 år onsdagar kl. 9.00-11.30
Småbarnsrytmik kl. 10.30-11.15 onsdagar ojämna veckor
Ungdomskvällar 13-18 år torsdagar kl. 18.00-22.00
----------------------------Se vår separata annons för anmälan till
Sommaridrottsskolan

Vårt program under
VårMarknaden
Fredag 20/5

Hagfors kyrka kl. 12.00-16.30

Öppen kyrka- konstutställning
Av och med Konstverkstan i Uddeholm

Församlingshem trädgård kl.12.00-16.00

Välkomna att fika, hoppa i Hoppborgen.
Tipspromenad för stora och små
Få och ge kläder i klädbytartältet
Musikaliska inslag under dagen av
Josefin Abrahamsson & Eva Verde
Kl. 14.00 Prova på Sittdans
Kl. 15.00 Prova på spela Djembe trummor

Lördag 21/5

Hagfors kyrka kl.12.00-16.30

Öppen kyrka- konstutställning
Av och med Konstverkstan i Uddeholm

Församlingshem trädgård kl.12.00-16.00

Välkomna att Fika, hoppa i Hoppborgen.
Tipspromenad för stora och små
Få och ge kläder i klädbytartältet
Musikaliska inslag under dagen av
Josefin Abrahamsson & Eva Verde
Kl. 14.00 Modevisning av
Klädbytarrummets kläder.
Kl. 15.00 Blåsmusik av
Grupp ur Torsby Brass

Naturligtvis är alla våra aktiviteter/fika gratis.

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

Vi finns med på Knallemarknaden

Fredag & lördag 20-21 Maj
Välkomna att sitta i kyrkbänken och samtala
med våra präster.Vi informerar även om
kyrkans verksamheter Har du inte hämtat ditt
barns dopängel än, då är du välkommen att
göra det här hos oss.

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

Var med och gå med oss i karnevalståget
Vi samlas kl. 18.30 bakom fd. ICA.
Vill man får man gärna klä ut sig till valfritt djur!
Församlingsexp. i Hagfors: växel: 0563-540 530
öppet mån&ons 10-12, tors 13-15
Kyrkogårdsförvaltningen: telefon 0563-14500
månd&onsd 9.30-11.00; tisd 13.30-15.00
Info och övrig kontakt www.svenskakyrkan.se/hagfors

PRO HAGFORS ÅRSMÖTE
HOTELL MONICA

Pro Hagfors hade sitt
årsmöte onsdagen den
27 april på Hotell Monica.
120
medlemmar kom
till årsmötet, vilket är en
mycket bra siffra.
Mötesordförande var
vår nya distriktsordförande Torsten Born, sekreterare Elisabeth Karlsson
också från distriktet.
Räkmacka, go´bit o kaffe från Hotell Monica var

!
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mycket uppskattat.
Underhållningen stod
Bror Olgas för, med sina
sextiotals låtar, så det
blev en hel del vickande
på fötterna under borden.
Förändringar i styrelsen:
Ulla Spångberg
avgick som sekreterare
efter 5år.
Nya styrelsen enl följande:
Ordf. Karl-Erik
Persson, Kassör Len-

nart Nilsson, sekreterare
Ann-Louise Larsson (nyval), Vice ordf. Bertil Johansson,
Övriga ledamöter: Urban Olsson, Curt Carlsson, Torbjörn Skogfeldt.
Ersättare Thomas Pettersson, och Lena Bergström.
Vi hoppas nya styrelsen får ett bra o aktivt år.
Roffe

Vårens idyll

Isen på den lilla skogstjärnen
släpper äntligen sitt grepp om
stranden. I den smala vattenfåran mellan land och is kommer
en morgon ett par gräsänder.
De simmar tätt ihop och runt
varandra i maklig takt. De
äter vattenväxter och smådjur
i dyn. De står med huvudet
nere vid botten och stjärten
upp ovan vattenytan som är så
vanligt för simänder. De dyker
så gång på gång och har huvudet oftare under än över vattenytan. Spetsarna på hannens
svarta stjärtpennor är uppåtböjda som en liten krok.
Det är inte ofta som jag får
chans att se detta men paret
är så nära så länge och äter så
ivrigt så jag får tid att se dem
ordentligt.
Vårhälsningar
Lenn Olle

FYND & FÖRENINGSNYTT
Text och betalning oss tillhanda SENAST TORSDAG kl 16.00

Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning eller service, ej heller försäljning av djur!

INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!): Namn:
(Max 8 rader inkl. rubrik och telefonnummer)

Föreningsnytt

RUBRIK: ....................................................................................................................

Säljes

.......................................................................................................................................

Köpes

.......................................................................................................................................

Övrigt
Uthyres/Önskas hyra
Annonskostnad 60:-/st

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Införd vecka

Bifogar

kr

kontant
via Swish 1230489690
via Plusgiro 457018-0

TEL.NR: .....................................................................................................................

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:

Tel:

20/5 sista dag att lämna in kvitton till ”Köptrogen i Munkfors”
Handla i 10 av de deltagande butikerna/företagen, spara kvittona (minst 50:-/per kvitto) mellan 8/12 2021 - 18/5 2022

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.
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
-SHOPPING GRUPPEN Munkfors i samarbete
deltagande butiker/företag som räknas.
med Munkfors Ransäter Näringslivsforum

AA-MÖTEN
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00

Häng med på en Fairtrade-promenad
i området vid vackra Bruksparken!
Söndag 15 maj klockan 14.00

(Samling vid Martinen, Gamla Bruket)

Kvinnojouren
Duvkullan
Välkomna till oss!

073-807 16 07, 073-807 22 69

Vår vandringsguide Peter Stefanson tar oss med runt
i området och det bjuds på Fairtrade-fika och lite
överraskningar.
Promenaden genomförs vid tjänlig väderlek, är drygt
3 km och anordnas av Visit Munkfors-Ransäter.
Tel. 0563-54 10 81, e-post: tourist@munkfors.se

Kampanj på fjärrvärmeanslutning
för småhus

PETITE MESSE
SOLENNELLE
AV ROSSINI
Sunne kyrka, lördag 14 maj kl. 15.00
Övre Ulleruds kyrka, lördag 14 maj kl. 19.00
Konsert med kyrkokörer från Forshaga-Munkfors församling
och Sunne pastorat, orkester och solister.
Sopran: Helena Lidén Moore
Alt: Ingela Rousu,
Tenor: Stefan Dahlberg
Bas: John Kinell

svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Nu har vi kampanj på anslutningskostnaden till
fjärrvärmenätet om 42 000 kronor och efter beräknat
ROT-avdrag 35 000 kronor inklusive moms.
OBS! Begränsat antal. Vi har dessutom länets
billigaste fjärrvärmetaxa för småhus om 68 öre/kWh
och den fasta avgiften är 4 000 kronor allt inkluderat
moms. Totala kWh-priset blir, med den fasta avgiften
inkluderad, 88 öre/kWh inklusive moms vid en normal
årsförbrukning för ett småhus.
Kampanjen gäller till och med 6 juni 2022.
Se vidare www.munkforsenergi.se eller för
ytterligare information kontakta
driftchef Mattias Johansson 0563-69 00 27 eller
Gladys Persson 0563-54 10 24

FRI
É!
ENTR

Kolla in vår hemsida och upptäck allt vad
Textåbild kan hjälpa dig med.

www.veckobladet.se
Du kan även läsa de senaste numren av tidningen

Sänd en hälsning på Mors dag!
Text: (Högst 15 ord) ...................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Från: ...........................................................................................................................
Insänt av: ....................................................................

Tel: .....................................

!

Nu går det även att skicka in
en Mors dags hälsning med foto

Betalat via Swish
1230489690
OBS Ingen hälsning i
swishmeddelandet
end. avsändare)

Skicka in kupongen tillsammans med en femtiolapp (50:-) alternativ med foto en hundralapp (100:-)
till Veckobladet, Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors. Eller lämna in direkt hos oss (bredvid Norab).
Det går även bra att maila till info@veckobladet.se och betala via Swish. Senast torsdag den 19 maj!
Publiceras i VB den 25 maj vecka 21.

Häng med på karnevalen
på Lions marknad!
Ja som vi vet så blir det äntligen Lions marknad och därmed KARNEVAL i år. Alldeles strax dessutom.
Välkomna lag, singlar, små och stora. Gör Ert KARNEVALS-nummer. Putsa på idéerna. Fram med hammare,
spik, målarfärg, tygtrasor mm. Så går vi alla tillsammans
vår vanliga rutt runt om i Hagfors på KARNEVALEN.
Vill Du spela eller dansa med i KARNEVALEN så går det
jättebra. Till Hagfors stora glädje!
Välkomna är Ni allihop. Jag hänger med Er.
//Lars-Ove Hagell och Lions-gänget

ng! FAMILJEANNONSER
o
p
u
K
Text och betalning oss tillhanda SENAST TORSDAG kl 16.00
INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!): Namn:
Annonstext:

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:-

.............................................................................................................

Införd vecka

Bifogar

kr

kontant
via Swish 1230489690
via Plusgiro 457018-0



Kryssa valfri rubrik:

Tel:

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.

Välkommen till oss på Öppe t hus!
Lördag 14 maj kl 10-15
Per från Granit Parts kommer & visar upp
delar av deras Trägård- & skogssortiment
Bra pris på bla Alkylatbensin 5 L
4-takt 169 kr
2-takt 180 Kr
Henrik från Huzells kommer att ha fina
erbjudanden på tvättprodukter

Vi bjuder på
korv & fika!

Tipspromenad
för barnen

Hoppas vi ses!

Hovjägmästarvägen 6 Råda
0563 69 00 90

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

Kungörelse

ÄNTLIGEN
MARKNAD

SuToHaMu avfall i samverkan

Utställning av förslag till ny Renhållningsordning med
avfallsföreskrifter och avfallsplan för Sunne, Torsby,
Hagfors och Munkfors kommuner
Varje kommun ska, enligt miljöbalkens bestämmelser, ha en
aktuell renhållningsordning som består av två delar av avfallsföreskrifter och en avfallsplan. Avfallsföreskrifterna beskriver de
lokala bestämmelserna om hur avfallet ska hanteras och tas om
hand. Avfallsplanen innehåller mål och visioner med
avfallshanteringen för kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och
Munkfors (SuToHaMu).
Avfallsplanen omfattar alla som bor och verkar inom ovanstående geografiska område. Detta inkluderar alla aktörer som
kommer i kontakt med avfallshantering, företag, fastighetsägare
och privatpersoner. Målen i denna avfallsplan har övergripande
karaktär och syftar till att driva utvecklingen inom avfallsområdet så att alla berörda parter ytterligare minskar sin
miljöpåverkan.
Förslag till ny renhållningsordning för SuToHaMu finns utställt
för granskning under perioden 2022-05-03 – 2022-06-03 i
dessa lokaler och via kommunens hemsida:
Sunne: Biblioteket i Sunne, Storgatan 39
Öppettider: måndag - onsdag 10:00-18:00, torsdagar 10:0019:00, fredag 10:00-18:00 och lördag 11:00-14:00.
Torsby: Biblioteket i Torsby, Fabriksgatan 2
Öppettider: måndag till torsdag 08:00-18:00, fredag 08:00-16:00
och lördag 10:00-13:00
Sysslebäck: Samverkanskontoret, Torget 5
Öppettider: måndag – torsdag 08:00-16:00 och
fredag 08:00-15:00, stängt för lunch 12:00-13:00
Hagfors: Stadshuset, Dalavägen 10
Öppettider: måndag till fredag 08.00-16.00,
stängt för lunch 12:00-13:00.
Munkfors: Kommunens kontaktcenter, Smedsgatan 16
Öppettider: måndag till torsdag 08.00-16.00 och
fredag 08:00-15:00.
Förslaget kan också hämtas på din kommuns hemsida.
Den som har synpunkter på Renhållningsordningen med
avfallsföreskrifter och avfallsplan får framföra dessa skriftligt
senast den 6: e juni 2022 märkt ”Renhållningsordning” till:
Sunne kommun, 1. Avfallsenheten, 686 80 SUNNE eller via
e-post: tekniskaenheten@sunne.se
Torsby kommun, 85. Tekniska avdelningen, 685 80 TORSBY
eller via e-post: torsby.kommun@torsby.se
Hagfors kommun, 683 80 HAGFORS eller via e-post: kommun@hagfors.se
Munkfors kommun, Box 13, 684 21 MUNKFORS eller via
e-post: kommun@munkfors.se
Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan komma
förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta renhållningsordningen med avfallsföreskrifter och avfallsplan.

SuToHaMu avfall ett samarbete
i norra Värmland

i Hagfors igen
fre-lör 20-21 maj!
Kom ihåg
att annonsera om
vad som händer hos
dej och vad du har
att erbjuda
Annonsstopp
torsdag 12 maj
kl 16.00

Tel. 0563-616 66

Melodikrysset v.19 - 14 maj
info@veckobladet.se
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2
www.veckobladet.se
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Melodikrysset v. 19 - 14 maj
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Melodikrysset lördag
10.03
i P4.i P4.
Lösningen
ska vara
senast
vecka
Melodikrysset
lördagkl.kl.
10.03
Lösningen
skainne
vara
inneonsdag
senasti nästa
onsdag
i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Namn:.....................................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

Vi bjuder på
korv och fika!

VECKANS KLIPP

I HAGFORS

59)=
/kg

MAX 2 ST/HUSHÅLL
FLÄSKYTTERFILÉ

Sverige/Nybergs Deli. Kyld. I bit. Välj mellan naturell och
grillmarinerad. Ca 1000 g.

Öppet Hus
för hela familjen!
På lördag 14 maj visar vi sågverket
för intresserade i alla åldrar.
Vi bjuder på massor av aktiviteter.
Öppet kl 09-15. Hoppas vi ses.
Varmt välkommen!
•
•
•
•

Guidad rundtur på sågverket
Visning av maskiner
Träffa din lokala virkesköpare
Leonarden visar outdoor-utrustning

• Testa laserskytte och skördarsimulator
• Tävlingar och barnaktiviteter m m

2 FÖR

35k

25k

/ask

MEDLEMSPRIS

MAX 1 KÖP/MEDLEM
KRYDDIGA KORVAR

Sverige/Scan. Välj mellan
olika sorter. 240-300 g.
Jfr-pris 58:33-72:92/kg.

2 FÖR

20k
MEDLEMSPRIS

MOZZARELLA

Galbani. Gäller ej ekologisk eller
laktosfri. 125 g. Jfr-pris 80:-/kg.

GRÖNA DRUVOR I ASK

Indien/Coop. Klass 1. Kärnfria.
500 g. Jfr-pris 50:-/kg.

2 FÖR

30k
MEDLEMSPRIS

CHOKLADKAKA

Marabou. Välj mellan olika sorter.
185-200 g. Jfr-pris 75-81:08/kg.

VECKANS
SHOP EXPRESS-

VARA!

Priset gäller endast
Shop Express

10kS
MAX 2 ST/HUSHÅLL
VETEMJÖL
Coop. 2 kg. Jfr-pris 5:-/kg.

fiskarheden.se

500 G

69)=
/förp

TORSKRYGG 3-PACK
Coop. Fryst. 3x140 g.
Jfr-pris 166:43/kg.

Priserna gäller t o m söndag 15/5 -2022. Reservation för ev. slutförsäljning.

SOMMARIDROTTSSKOLAN I HAGFORS

Under slutet av juni samlas barn/ungdomar, feriearbetare-unga ledare och
vuxna ledare till sommaridrottsskola
i Hagfors med omnejd. Idrottsskolan
pågår under en vecka med olika aktiviteter varje dag. En vecka fylld av
glädje och rörelse.
De aktiviteter som kommer vara under veckan är exempelvis Golf, Fotboll, Friidrott, Scouting, Speedway,
Bowling, Innebandy, Pingis och Minigolf. Dessutom kommer barn/ungdomar under en rast vara i smågrupper och
ha värderingsövningar. Sista dagen bjuds alla på grill-lunch.

Forts. från fram

Kulturvandring...
att det pågår avverkning runt
omkring kyrkbyn så vi hoppas
att den snitsling som vi gjort
efter tillgängliga traktorvägar går att vandra obehindrat.
Därefter passerar vi den s k
Postgatan ut mot landsvägen
som går från Gustava mot Aamäck.
Därifrån är det inte långt till
Silvergruvan, som numera är
igenfylld av jord och vattenfylld och förvandlad till en
pytteliten tjärn. Sist kommer
vi ner till resterna efter torpet
Skyttåsen. Därifrån tar vi oss
via den vanliga landsvägen
åter tillbaka till kyrkan.
Eftersom vandringen är uppemot 7 km så finns det planer
på att förlägga kafferasten eller motsvarande till den närbelägna Skyttåsgruvans vändplan. Här finns absolut tid att
leta efter kvartsminnen från
den största och senaste i drift

varande gruvan inom Gustavas marker.
Lagom till vandringen har ett
häfte på drygt 30 sidor framställts med beskrivning av
de platser som kommer att
besökas. Häftet kommer att
försäljas i samband med vandringen. I häftet görs också reklam för den inskription som
finns gömd i en timmervägg
i kyrkan. Under träpanelen
på norra sidan om trappan
till läktaren finns en heltäckt
inskription i en bilad timmervägg. Själva de inskurna bokstäverna är förstärkt med imålad rödfärg. Texten är till viss
del inte fastställd ännu. Den
del av de bokstäver och siffror
som kan tydas är 1781 DEN 1
JULIUS. Texten avslutas med
åtta bokstäver eller tecken.
Under maj månad 1979 fanns
inskriptionen tillgänglig under
några få dagar för den intresserade.
Roland Svensson
i Gustavaforskning

Häng med på denna härliga vecka
om du går i åk 4-6 och bor i Hagfors
kommun. Upplev att prova olika aktiviteter. Du behöver inte kunna någon av sporterna/aktiviteterna innan.
Dessutom finns utrusningen.
Och detta läger är kostnadsfritt!
Arrangörer: RF Sisu Värmland,
Svenska kyrkan Hagfors pastorat,
idrottsföreningar i Hagfors med omnejd i samverkan med Fritidsbanken och Hagfors kommun.
Text skriven av Hanna Isaksson

Köp dina ramar
hos oss!

TEXTÅBILD

Görsjöv. 2 C Hagfors • Tel 0563-616 66

r!

r

LD

ORS

se

!

Torp- och kulturvandring till
Deglunden, Vackeråsen, Skyttåsen
och Silvergruvan
Lördagen den 14 maj kl 09.00

Häng med på en härlig vecka med roliga
aktiviteter och prova på olika idrotter!
200-233 juni i Hagfors. För dig i årskurs 4-6.
Vi möts kl 10-15 varje dag och du får testa inneband, friidrott, golf,
scouting, fotboll, pingis, bangolf, discgolf, speedway...
Du behöver inte kunna någon av sporterna innan, och utrustning
finns.
Lägret är kostnadsfritt! Anmäl dig på Hagfors pastorats hemsida
senast 23 maj! Gå in på www.svenskakyrkan.se/hagfors och fyll i
anmälningsformuläret. Begränsat
antal platser!
100x60
Några frågor? Kontakta Malin Flodman på 010-476
47 18 eller
I vår
Kuvert
i alla storlekar
Hanna
Isaksson 072-746
2516.
produktionsprinter
kan
vi skriva
utpastorat
även
Arrangörer: RF Sisu Värmland, Svenska
kyrkan
Hagfors
små kvantiteter
av
och Fritidsbanken i samverkan med föreningar
i Hagfors kommun.
KUVERT
Allt efter dina behov

TEXTÅBILD
Välkommen in och se
vad vi kan erbjuda!

D

e

(som gamla filmaffischer)

Välkommen
in och se
FÖNSTERPUTS
• FLYTTSTÄD
även
vad vi kan erbjuda!
A3STÄDNING
A4
Erbjuder
även TEXTÅBILD
FLYTTHJÄLP
50x70
Görsjövägen 2C, HAGFORS
Såklart

70x100

se
a!

LD

ORS

se

m

se
a!

LD

ORS

0563-616 66

Följ
... som30
du 71 tryck@veckobladet.se
Tel. 076-820
oss på

önskar
www.veckobladet.se
danielbrosius@hotmail.com

100x47

de

Tackkort

inklusive kuvert

Välkommen in och se vad vi kan erbjuda!
Tack för all
uppvaktning på
min student
Angelica

Möt sommaren merd
nytvättade fönste

Ring oss och beställ
professionell
fönsterputsning!
076-1097722 eller
eric@lokomotivstad.se

STÄNGT torsdag 19 maj
kl 10-13
p g a begravning

Molkers
däck ab

www.veckobladet.se

i alla storlekar
Bla Nytt unikt format 33x70 cm

..

ORS

tryck@veckobladet.se

Affischer

!

se
a!

Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66

Samling vid Gustav Adolfs kyrka.
Ta med egen dryck och fikabröd.
Välkomna!
Sällskapet Gustavaforskning

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

47x55

Etiketter

i valfri storlek

Välkommen in och se
vad vi kan erbjuda!

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

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

Har du presenten till mor?
Glöm inte annonsera inför

MORS DAG 29/5
Lämna in din annons senast
TORSDAG 19/5 kl 16.00
info@veckobladet
0563-616 66

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Fotboll
Första trepoängaren kom i
omgång tre

Munkfors som inlett årets säsong
med två nederlag och endast 1 mål
framåt mötte på onsdagskvällen Deje
IK som kom till match med ett betydligt
trevligare facit i form av två trepoängare
då man besegrat såväl Grums 2 och KB
Karlskoga 2. 5-3 hemma mot Grums och
borta mot KBK 2 3-5.
Men ikväll fick gästerna vika ned sig
och hemmalaget var det lag som drog
längsta strået i en ganska chansrik
match där IFK förvaltade sina bäst.
Först ut och visade vägen gjorde
kapten Lawand Haidar då han gav sitt
Munkfors ledningen i den fösta halvleken
efter 31 minuters spel. Munkfors hade ett
par tre chanser till i första efter målet där
man mycket väl kunnat öka på sin ledning och Deje likaså då menat chanser
för att i det närmaste först och främst kvittera men efter 45 minuters spel gick man
till halvtidvila med 1-0 fördel Munkfors.
Andra halvlek handlade mycket om
försvarspel och ställningskrig. Deje
försökte och gjorde vad dom förmådde
denna afton men nån kvittering skulle
aldrig komma, utan istället ökade Kristian Lindsäth på IFK:s ledning och 2-0
i matchminut 81. Det var nog då vid
2-0 som man tappade lite av energin
i gästande Deje och slutresultatet och
spiken i kistan som det brukar heta, ja
den kom i den 90:e minuten, även detta
mål signerat Lindsäth men denna gång
var målskytten brodern Samuel och
ingen annan.
En viktig seger där man vinner med
3-0, och som resultatet antyder får man
som lag hålla tätt bakåt och höll nollan i
IFK Munkfors mål denna sena onsdagsafton ja det var William Jansson vilket
såklart är extra roligt.

Lawands ledningmål blev även det
enda som föll i den första halvleken, men
huvuddomaren Philip Aronsson Elffors
hade en hel del att göra trots det.Totalt
delade han ut fyra varningar varav tre
var gula kort. Den som fick se rött var
IFK Munkfors Christian Aikio i den 27:e
minuten. Aikio som precis blivit spelklar
efter att varit avstängd för sitt första röda
kort i omgång 2 mot Norrstrand borta lär
inte spela nästa match med andra ord.
Övriga varningar delades ut till Munkforsspelarna Minius Johansson, Doman
Hussein och Linus Frödén.
Andra halvleken skulle ge gästande
IFK två mål till på plusskontot och tre
poäng när man tog säsongens första
bortaseger. Detta trots att man fick spela
med en man mindre i sextio minuter av
matchen på Parkvallen. Lawand Haidar
som inledde målskyttet stod även för 2-0
i den 71”min, som blev hans totalt 4:e
fullträff för i år. Sex minuter senare satte
Samuel Lindsäth 3-0 som också blev
matchens slutresultat. Samuels andra
mål för säsongen.
Inga fler varningar tillkom för Munkfors del, men Bergsäng skulle få sin
beskärda del och förre detta div 3 liraren
Ahmad Bachalan varnades i slutskedet
av matchen, vilket även hans lagkamrat
med div 2 förflutet Flamur
Mollapolci gjorde.
IFK Munkfors målvakt William Jansson höll nollan för andra matchen i rad
och helt klart värt att notera.

Innebandy
POÄNGSTARK FORWARD
KLAR FÖR HAGFORS IBS

Hagfors IBS kan idag presentera att
man gjort klart med den 21-åriga forwarden Viktor Rudsvik. Rudsvik har fram tills
nu tillhört sin moderklubb Kristinehamns
IBF där han under flera säsonger varit
lagets poängstarkaste spelare under de
senaste säsongerna.
- Jag kände att jag inte kunde tacka
nej när chansen uppkom och tror att det
är ett bra steg personligt för att utvecklas
som innebandyspelare, säger Viktor
Rudsvik.

(Foto: Lawand Haidar har precis gett Munkfors ledningen och klappas här om av sina
lagkamrater. Kristian Lindsäth och Samuel
Lindsäth stod även dom för varsitt mål i 3-0
segern mot Deje IK)

Andra raka när Munkfors
bortaslog Bergsängs BK

Segern hemma mot Deje IK i onsdags
följdes upp av ännu en trepoängare
när man besegrade Bergsängs BK på
bortaplan under söndagen. Precis som
mot Deje vann man med 3-0, och precis
som i onsdagens match på konstgräset
vid Munkfors Arena så var det kapten Lawand Haidar som öppnade upp målskyttet för Munkfors, och detta efter kvarten
spelad inför 54 betalande åskådare.

- Jag kände att jag inte kunde tacka
nej när chansen uppkom och tror att det
är ett bra steg personligt för att utvecklas
som innebandyspelare. Jag vet sedan
tidigare att Hibs är en seriös klubb med
höga ambitioner. Klubben har sedan
länge etablerat sig i 1:an och jag har
bara hört gott om klubben från lagkamrater som varit en del utav Hibs tidigare,
säger Rudsvik.
Den nyss avslutade säsongen gick
ganska tungt för Kristinehamn som lag
då man slutade sist i division 2 och fick
kvala sig kvar i serien. Men för Rudsvik
personligen kan han se tillbaka på en
bra säsong, då han vann den interna
poängligan med sina 30 poäng.
- Förra säsongen blev inte som vi ville.
Vi hamnade långt ner i tabellen tidigt och
lyckades inte komma upp i den nivån vi
eftersträvade. Vi ryckte upp oss i slutet
av säsongen och kom in i kvalet med
bättre självförtroende och säkrade ett
division 2 kontrakt. Det var min första
riktiga säsong i division 2 p.g.a. värnplikten 2020/21. Så för min egen del kändes
som jag växte under säsongen och tog
en större roll än tidigare år.
Vad tror du blir de stora skillnaderna
när du kliver upp i division 1 och vad
hoppas du bidra med i spelet för Hibs?
- Jag tror att den stora skillnaden blir
tempot på bollen och det fysiska spelet.
Jag är en offensiv spelare som gillar
att spela med fart och attackera från
vänsterkanten. Förhoppningsvis kan jag
bjuda publiken på en del baljor och en
rolig innebandy.
Från Hibs sida är man riktigt nöja med
sitt nyförvärv, både sett till hans kvalitéer
som innebandyspelare med och vilken
typ av spelare man eftersökt och velat
få in i truppen.
- Det känns riktigt kul att Viktor valt att
spela med oss kommande säsong. Vi
har följt han under flera säsonger, från
det att han spelade i Värmlandslaget och
sedan mött oss i de olika juniorserierna.
Vi fastnade tidigt för hans fart i spelet och
fina offensiva egenskaper, vilket kommer
passa bra in i vårt sätt att spela. Oavsett
vilken nivå Viktor spelat på så har han
alltid producerat poäng och vi är övertygade om att han kommer fortsätta göra
det även i division 1. Sedan om vi ser till
hur vår trupp ser ut så hade vi ett behov
av att få forwards med rightfattning, och
det har ju Viktor så check även på den
boxen, säger Fredrik Eriksson i Hibs
sportgrupp.
Kontraktet för Viktor Rudsvik gäller
över den kommande säsongen. Hibs har
just nu 10 spelare under kontrakt inför
den kommande säsongen.

EMIL ÅKERLUND ÅTERVÄNDER TILL HAGFORS IBS

Foto: Hagfors IBS

Viktor Rudsvik är född och uppväxt i
Kristinehamn och debuterade i Kristinehamns IBF:s A-lag som 16-åring 2017.
Under de fyra säsonger han hunnit göra
där har laget avancerat upp från division
3 till division 2 och Rudsvik har bidragit
i högsta grad med sina totalt 142 poäng
på 79 matcher. Men har han bestämt för
att nästa säsong testa vingarna i Hagfors
IBS och division 1.

Hagfors IBS har fått klart med sitt
tredje nyförvärv inför den kommande
säsongen i och med att man idag kan
presentera att 21-årige Emil Åkerlund
återvänder till klubben efter tre säsonger
i Edebäck IBF. Åkerlund har skrivit på ett
kontrakt för den kommande säsongen
och blir den elfte spelaren att bli klar i
truppen.

Foto: Hagfors IBS

Emil Åkerlund inledde sin innebandykarriär i Hibs och gick vägen via
ungdomslagen upp till klubbens två
juniorlag och dåvarande U-laget fram till
att han 2019, i samband med studenten,
lämnade för spel i Edebäck IBF i division
3 när han inte fick något A-lagskontrakt.
Han har varit kvar i Edebäck sedan
dess och under de tre säsongerna har
laget avancerat upp till division 2 och
Åkerlund har bytt position från forward
till back. Under årets säsong stod han
för fina 22 poäng på 19 matcher från
sin backplats när Edebäck säkrade nytt
kontrakt i division 2.
- Jag är nöjd med min säsong, det
släppte mer efter jul och jag började få
utdelning då vilket kändes gött. Laget
tycker jag gjorde en bra första ordentlig
säsong i division 2, målet var att hålla sig
kvar och det lyckades vi med i en väldigt
tight serie, säger Emil Åkerlund om den
gångna säsongen.
Hans utveckling och framskjutna position i Edebäck gick förstås inte hans
moderklubb förbi och när frågan ställdes
om han var intresserad av att dra på sig
Hibs röda tröja igen krävdes det ingen
lång betänketid.
- Nej det behövdes väl inte nån vidare
fundering, som hagfôrsing känns det
självklart att man vill spela i Hibs! Ska
bli riktigt kul att få sätta på sig den röda
tröjan igen. Inför nästa säsong så är mitt
personliga mål att ta en plats i laget och
bidra med mycket energi och att driva
laget framåt, kommenterar Åkerlund.
Från Hibs sida är man nöjda med det
senaste tillskottet och att man får tillbaka
en av sina egna spelare igen.
- Alltid roligt att få hem spelare som
varit hos oss tidigare och dessutom är
från Hagfors. Vi har förstås följt Emil
sedan han lämnade oss och var det har
varit riktigt kul att se hans utveckling.
Jämför man årets säsong med säsongen
2019/20 så har han nästan ett högre poängsnitt nu, och det trots att han bytt till
backplats och spelar i en högre division
3, det vittnar en del om hans utveckling.
Att Emil dessutom kan spela både back
och forward tycker vi är positivt, det är en
styrka att ha sådana spelare i en trupp.
Sedan har Emil under de senaste året
haft ett härligt driv och uttalad ambitionen
att ta sig upp till division 1 och alltid sagt
ja när vi frågat om han vill träna extra
med oss. Det i kombination med hans
utveckling och egenskaper på planen
gjorde det ganska enkelt för oss att ställa
frågan till honom, säger Fredrik Eriksson
i klubbens sportgrupp.

HAGFORS KOMMUN informerar
Det händer så mycket
kul på biblioteket
Vi behöver jobba mer aktivt med att marknadsföra
det positiva och härliga med att arbeta i Hagfors
kommun. För vi har har en stor utmaning i att hitta
rätt kompetens till våra kommunala verksamheter.
Passa gärna på att besöka Hagfors bibliotek. Där händer
enormt mycket kul. Och snart får biblioteket en ny entré.
Kompetensfrågan är och kommer vara på allas läppar
framöver. Vi ser hur många kommuner som till exempel
vår egen har stora svårigheter att få personal till olika
verksamheter. Exempelvis våra kommunala verksamheter men även bland företag. Därför måste vi jobba
oerhört aktivt på att få människor att stanna men även
flytta till kommunen. Vi måste även jobba ännu mer aktivt med att analysera och se på våra sjukskrivningar nu
när vi varit i en enormt lång och tuff period med corona.
En arbetskraftsreserv vi har är att verkligen få människor
som varit sjukskrivna tillbaka till jobb i någon form.

Det sker enormt mycket kring biblioteket och med
olika aktivi- teter som till exempel släktforskning. Man
har olika föreläsningar och man är även ute en hel del
bland våra förskolor, familjecentralen, Särskilda boenden med mera med böcker. Det går också att streama
filmer gratis, man kan även låna ljudböcker och de
kör även ut böcker en gång i veckan till ICA Åströms
i Råda och Coop i Sunnemo. Beställningarna av böcker
sker genom att man beställer böckerna digitalt via
bibliotekets hemsida eller att man ringer till biblioteket.
Ekshärad ligger biblioteket i Kyrkhedens skola. Där är
det lite trångt och man måste även där in i skolan för att
komma till biblioteket.
Kultursamordnare i kommunen är en riktig spindel
i nätet som hade många strängar på sin lyra.
Det handlar om kulturstipendium, olika aktiviteter som
sker kopplat mot kultur inom kommunen med teman.
Hon jobbar även med inbjudningar till olika föreläsningar. Har ni några bra tips på vad ni tror många
skulle vilja lyssna till så hör av er till kultursamordnaren
Lisa Bäckius, 0563-187 87.

Biblioteket ska få en ny entré
På Hagfors bibliotek håller man på med att bygga om
entrén så att biblioteket får en egen ingång. Tidigare
har man fått gå in i skolan och sedan in i biblioteket.

Jens Fischer,
Kommunstyrelsens ordförande

Kultursamordnare Lisa Bäckius och kulturoch bibliotekschef Tina Bergenbrink ser fram
emot att kliva in genom den nya entrén på
Hagfors bibliotek.

VECKA 19
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LÅNGMONS VVOF
Ord. JAKTSTÄMMA

hålles
Tisdag 24 maj kl 18.00
i Basteruds Skola.

Efter jaktstämman håller
Långmons VVO, Slaktbod ek.
förening sin stämma.
Stadgeenliga ärenden.
Välkomna
Styrelsen

Vi gratulerar
JUNO

Grattis till Juno som
fyller 6 år den 17 maj.
Hoppas du får en fin
födelsedag med dina
höns, katter, fiskar
och din familj. Hipp
hipp hurra önskar
hela tjocka släkten!!

FYND & FÖRENINGSNYTT
60:-/annons
OBS! Mottages EJ per telefon!
Betalas kontant el. via swish.

OBS! Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa
samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning
eller service, ej heller försäljning av djur!

Fyll i kupongen på annan plats i tidningen. Skall vara oss tillhanda senast torsdag kl 16.00.

FÖRENINGSNYTT
UDDEHOLMS GK
Seniorgolf H50/D50, start 19 maj kl
08.45. Välkomna! Seniorkommittén.
********************************************
MOTTI Å FLÄSK
i Basteruds skola lördagen den 14 maj
kl 15.00. Kaffe å kaka. Pris 100:-. Välkomna! Basteruds Byalag
********************************************
GUNDEDAGEN
Motjärnshyttans Järnvägsmagasin
lördag 28 maj kl 15.00 med Göran
Samuelsson. Inträde 150:- inkl kaffe
m dopp. Info 070-5372857. Välkomna!
Motjärnshyttans Kulturförening.
********************************************
SUNDSJÖNS JVK
Årsmöte 22/5 kl 11.00 vid slaktboden.
********************************************

MUSIKCAFÉ I BYSTUGAN
Uddeholm den 15/5 kl 15.00 med Tomas
Lindberg o Håkan Hjerdt. Entré 30:- då
ingår kaffe med hembakat bröd. Välkomna! Uddeholms Byalag.
********************************************
KRISTI HIMMELFÄRDS-LOPPIS
By Skymnäs Folkets Hus 26-29 maj.
Boka bord, ring Marianne 070-6856630.
Arbetsinsats krävs. Begränsade platser.
BSFH-förening.
********************************************
MUNKFORS JAKT &
SPORTSKYTTEKLUBB
Årsmöte den 24/5 kl 19.00 vid skjutbanan. Välkomna alla medlemmar.
Tel. 073-803 04 12
********************************************
KNON-TÖNNETS FVOF
Härmed kallas till fiskestämma! Torsdag
19/5 kl 18.00. Gamla kommunkontoret i
Ekshärad. Välkomna! Styrelsen.
********************************************

EKSHÄRADSBYGDENS KVINNOR
Bussresa till Kulinarika V Ämtervik onsd
8 juni - Sommarbuffé m vinprovning. Avr
Eksh. kyrktorget kl 16.00, Skoga 16.20,
Sjögränd 16.30, Råda (G Åhström)
16.35, Kulinarika 18.00. Pris 550 kr. Anm
073-0213909 (Birgitta), betaln bg 3025665 sen. 17/5 - bindande. Styrelsen.
********************************************
GUSTAVSFORS HEMBYGDSGÅRD
Söndag den 15 maj fyller Gustav Adolfs
hembygdsförening 75 år och detta tänker
vi fira med kolbullar och underhållning
kl 16.00. Pris 50 kr, kontant bet. Varmt
välkomna att dela denna eftermiddag
med oss.
********************************************

Förra veckan blev tyvärr Veckobladet
kraftigt försenat
pga omständigheter vi inte rår över.

Vi beklagar detta och hoppas att det inte ska hända igen!
Redaktionen

Chokladbollens dag 11 maj

Det finns många anledningar till att älska den lilla söta
chokladbollen. Den är enkel att göra och man har för det
mesta alla ingredienser hemma. Tillverkningen är barnvänlig eftersom den inte kräver spis eller ugn. Chokladbollen
är onekligen ett av våra mest populära tilltugg när det är
fikadags och självklart har den alldeles egen dag – chokladbollens dag!
Oavsett vad du vill att din chokladboll ska innehålla brukar de flesta nödvändiga ingredienser finnas hemma. Se till
att ha följande hemma till Chokladbollens dag (cirka 25 st
chokladbollar):
100 g matfett, exempelvis smör
3 dl havregryn
1 dl socker
3 msk kakao
1 tsk vaniljsocker
2 msk kallt kaffe (om så önskas)
Kokosflingor, pärlsocker eller annan garnering

Så här gör du

Börja med att
blanda smör och
socker i en bunke.
Tillsätt därefter
kakao, vaniljsocker, havregryn och
eventuellt
kallt
kaffe. Rör ihop till
en smet.

Forma runda bollar med händerna och rulla dem i önskad
garnering. Förvara i kylen.
Tips: Smält smöret i en kastrull och låt det puttra en stund
för att få lite karamellsmak på chokladbollarna.

Observera att antalet chokladbollar beror på hur stora du
gör dem.
Källa: Helgdagar.nu

MILANO

RÅDABINGON

Sjukhusvägen 4, Hagfors

Välkomna!

GRILL & PIZZA
0563-120 28

Lunchmeny vardagar 11.00-14.00

Nu är det äntligen dags!
Det som många väntat på:

VEDUGNEN!

startar torsdag 12 maj 19.00

Tesnim

Råda IK

Café & Mat

Vårdcentralen Hagfors

FRUKOSTTALLRIK kl 8-10 inkl. kaffe 65:Hamburgare med bröd
eller strips
inkl. 33 cl läsk
90 g ............................................... 78:150 g ............................................ 88:200 g ............................................ 98:Glutenfri, 90 g ............................. 85:Fiskburgare .................................. 85:Vegetarisk burgare 100 g ............ 78:Kyckling ..................inkl. 33 cl läsk

Kycklingburgare .......................... 85:Kycklingtallrik ............................. 99:-

Kebab .......................inkl. 33 cl läsk
Kebabtallrik ................................. 95:Kebabrulle ................................... 95:Kebab i bröd ................................ 85:-

Menyuppdatering kommer inom kort.
Riktigt bra erbjudanden kommer komma
så håll utkik på Facebook!
Hjärtligt välkomna!

SÄLJES
KLUVEN VED

Beställ nu, levereras
efter överensk.
Ove 070-203 24 62

Vill du ha bra
utskrifter?

Vi har pappret!
Kopierings
papper 80 g
Utmärkt till kopiatorer,
data-skrivare
A4 hålat/ohålat A3 ohålat
Kopieringspapper 500 ark
(minsta förpackning 500 st) Pris:

50:inkl. moms

Vid köp av kartong
med 2.500 ark

235:-

Pris:
Pris: 47:- per förp. inkl. moms

TEXTÅBILD
Välkommen till Görsjövägen 2C

Tel. 0563-616 66

LOPPIS
i Höje, Munkfors
Lördag 14/5
kl 10.00-15.00

Tallinnkryss 29/6

Falafel .......................inkl. 33 cl läsk
Falafeltallrik ................................. 88:Falafelrulle ................................... 88:Falafel i bröd ................................ 88:-

Torsdag 12/5 kl 10.30-15.00

Stekt FLÄSK m löksås 100:Alt. bruna bönor
–– HÄMTLÅDOR 90:- ––
Beställ gärna matlådor från kl 9.00
Betalning görs kontant el. m swish

9 DAGAR
Del i insideshytt, 18 behandlingar, 18 måltider
22/5, 5/6, 31/7, 14/8, 28/8, 11/9
Fr. 6995:-

Du kan även boka på hemsidan

Pass erfordras,
reseförsäkring, EU-kort

AA-MÖTEN
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00
Öppet möte första
tisdagen i månaden.

Välkomna!

Övriga rätter ..............inkl. 33 cl läsk
Köttbullar m mos .......................
Oxpytt ..........................................
Rödspätta ....................................
Lövbit ..........................................
Chicken Nuggets med strips .......

78:78:99:99:98:-

Sallader

Räksallad ...................................... 75:Kycklingsallad .............................. 75:Tonfisksallad ................................ 75:-

Korvmeny

Kokt / Grillad med bröd .............. 20:Kokt / Grillad med strips ............ 55:Kokt / Grillad special med mos ... 55:Tjockkorv med bröd .................... 35:Tjockkorv med strips .................. 65:Tunnbrödsrulle med grillkorv ..... 65:Pommes strips liten ...................... 25:Pommes strips stor ....................... 35:Läsk 33 cl ... 15:-

Läsk 50 cl ... 20:-

REALTIDSAUKTION
Söndag 15 maj
med start
kl 17.00 på nätet

CAFÉ O LOPPIS ÖPPET
VARDAGAR 10.30-15.30

Man kan endast
buda på nätet

Tel. 0563-257 55 Välkomna!

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

Del i 2-bäddshytt insides
1795:-/pp

PÄRNU SPA-RESA

Öppet 08.00-17.00
Även avhämtning 070-289 61 24

Anders med personal!

LOPPIS/
FÖRSÄLJNING
pga flytt LAKHEDEN 60
12 maj - 22 maj
kl 11-17 dagligen
Möbler, husgeråd,
fönster, rökskåp,
maskiner och elverktyg,
båt med motor och släp,
Mini veteranbil, Heinkel
veteranskooter m.m.
Läs även
Veckobladet
på nätet
www.veckobladet.se

0563-409 93 • 070-340 00 22

072-706 87 78

Älvdalsv. 17, 683 93 Råda

Trädgårdsarbeten
Röjsågsarbeten
Hushållsnära tjänster

HAGFORS KOMMUN informerar
GR ATIS

Nu öppnar åter öppna förskolan på familjecentral

INTR ÄD

E HEL A
DAGEN
!

Öppna förskolan på familjecentralen Hagfors har
åter öppnat och erbjuder flera olika aktiviteter.
Det innebär till exempel att våra barnvagns- och
gravidpromenader i Hagfors och Ekshärad rullar
igång igen. Vi anpassar takten efter er som deltar. Ta gärna med mellanmål så har vi möjlighet
att fika tillsammans efter promenaden.
Familjecentralen i Hagfors samarbetar med Friskvården i Värmland och har ett litet lätt träningspass
efter promenaden i Hagfors. Öppna förskolan bjuder
deltagarna på te och kaffe.
ÖPPETTIDER / AKTIVITETER UNDER VÅRTERMINEN
Måndagar
Öppen förskola kl. 10–12 och 13–15

Öppet hus på Hagfors
badhus lördag 14 maj
”Vi ska fira att vi nu har ett så fint och
modernt badhus som vi kan erbjuda våra
kommuninvånare.”

Tisdagar
Barnvagns- och gravidpromenad i Hagfors med start
i Blinkebergsparken kl. 10.00.

Jens Fischer, kommunstyrelsens ordförande

Torsdagar
Barnvagns- och gravidpromenad i Ekshärad med start vid
lekparken på Grinnemovägen kl. 10.00 (gäller från vecka 19)

09.45, insläpp

Fredagar
Öppen förskola på familjecentralen
Hagfors kl. 10.00–12.00.

Välkomna!

LÖRDAG 14 MAJ, KLOCKAN 10.00-16.00.
10.00, invigning med tal och dopp
Jens Fischer, kommunstyrelsens ordförande
Markus Söderman, driftentreprenör
Joacim Rönning, projektledare Hagfors kommun
Morgan Andersson, Geijersholms Byggservice
Lars Larsson, ordförande Hagfors simsällskap
11.00, badet öppnar
12.00, 13.00, 14.00 och 15.00, guidad visning av
Hagfors badhus
16.00, badet stänger

Hagfors kommun bjuder
alla badgäster på fika.

Välkomna!
Förslag till detaljplan Brage 10
(gamla musikskolan)
Öppna förskolan är en mötesplats för blivande föräldrar
och föräldrar med barn 0-6 år. Det är en kommunal verksamhet som är kostnadsfri. Föräldrarna ansvarar själva
för deras barn i vår verksamhet, där en utbildad och
erfaren förskollärare tar hand om aktiviteterna.

Vecka 19

Granskningshandlingar finns på hagfors.se samt
utställda i Hagfors stadshus.
Hagfors kommun beslutade 2022– 04 –11 § 67, att inleda
granskning av förslag till detaljplan för BRAGE 10.
Granskning pågår från 2022– 05 –11 till 2022– 06– 02.
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