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Hållbara Hagfors, ungas röster & platsattraktivitet
Under
2020/2021
anordnades
dialogmöten för Hela Hagfors i våra fem
socknar. Det framkom både sociala och
reella värden att vara stolta över, vilka
också blev en del av Hagfors kommuns
reviderade översiktsplan. En viktig
målgrupp saknades dock. Barn och unga
var inte med i den utsträckning som
krävs för att vi tillsammans ska skapa
förutsättningar för en hållbar framtid.

Dialogprocesserna från Hela
Hagfors har tagits vidare för
att arbeta för hållbar platsutveckling med fokus på de ungas
röst. Hållbara Hagfors är paraplyprojektets namn och har pågått under 2021/2022. Metoder
för ökad platsattraktivitet har
utvecklats, för att presenteras
senare i höst på ett populärvetenskapligt sätt. Metoderna
testas genom det event som
planeras på dagen under Vårmarknadens lördag.

MÅN.-LÖR. 7-21 , SÖN. 9-20

Hållbara Hagfors är därför det
fortsättningsprojekt som tar vid i denna
process för platsutveckling. Syftet har
varit att inkludera deltagare från en
Forts. inne i tidningen
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ANNONSEN GÄLLER V20 2022 SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER!

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

MUSIKGUDSTJÄNST
ÖVRE ULLERUDS KYRKA - TORSDAG 26 MA J KL. 18.00

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Sön 22/5 kl 11.00 Mässa L-P Hjärpe, S:t Olavskören medverkar.
Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

Equmeniakyrkorna och Pingstförsamlingen i Ekshärad
Den som Gud har sänt talar Guds ord.
Gud ger honom sin ande utan att mäta.
Joh 3:34

EN KVÄLL
MED 60-TALS
POP!
FRI
ENTRÉ!

The Poppers

Gräs Missionshus
Sön 22/5 kl 16.00 Friluftsgudstjänst med Frida Blomqvist.
Medtag kaffekorg. Vid otjänlig
väderlek inomhus.
Mån 23/5 kl 19.00 Stugmöte.
Klarälvskyrkan Ekshärad
Lör 21/5 kl 19.00 Klarälvskväll
med Urban Persson m.fl. samt
sång av Västanvikssångarna.

En spalt
47mm
Peter
Wanngren &
Två spalt 95mm / 100mm

Andreas Jonsson
Låtarna ni minns från Tio-i-topp & Kvällstoppen!

Ekshärads kyrka

KYRKOGÅRDSDAG
Lördag 28 maj kl 9-13

Vecka 20 47x95 mm

Denna lördag finns vi till hands på kyrkogården för dig
som vill ha hjälp med stenrättning,
rabatter eller har frågor om gravskötsel.

SVENSKAKYRKAN.SE/FORSHAGA-MUNKFORS

EKSHÄRADS
BEGRAVNINGSBYRÅ
JOUR DYGNET RUNT!

DAN
ISAKSSON

GÄLLER TORS 19/5-ONS 25/5

Omsorgsfull hjälp vid
dödsfall.
Även behjälplig med
begravning i Hagfors
med omnejd.

TIS 9.30 MÔRACAFÉ.
Deje dragspelsklubb
ONS 12.00 SOPPLUNCH.

www.ekshäradsbegravningsbyrå.com

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

Kyrkorådet bjuder
även på kaffe vid
kyrkogårdsexpeditionen

Välkomna!

0563-400 66
Klarälvsvägen 19

Munkfors Equmeniakyrka
Fre 20/5 kl 19.00 Möteshelg
dag 1, Församlingshemmet.
Lör 21/5 kl 19.00 Möteshelg
dag 2, Kvarnen.
Sön 22/5 kl 19.00 Möteshelg
dag 3, Församlingshemmet.
(Mer info se annons)
Mån 23/5 kl 19.00 Måndax,
lokalen Munkerud.

MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM

”Gå med Gud”

Personalen på Ekshärads kyrkogård

”Gå med Gud”

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Möteshelg 20-22 Maj, Munkfors Equmeniakyrka.
Välkomna!

”Gå med Gud”

Möteshelg 20-22 Maj, Munkfors Equmeniakyrka.

20Maj Fre kl:19.00 (Församlingshemmet) Predikan:Josef Sjöberg Konsert:Josef & Maria Sjöberg
RANSÄTERS KYRKA

SÖN 11.00 GUDSTJÄNST .
Möteshelg 20-22 Maj, Munkfors Equmeniakyrka.
K-M Engström.
20Maj
Fre kl:19.00
(Församlingshemmet)
Predikan:Josef
Sjöberg Konsert:Josef
& Maria Sjöberg
21Maj Lör kl:19.00
(Kvarnen)
Predikan:Frida
Blomqvist
Konsert:Mathilda
& Håkan Röjdemo
MÅN 19.00 VECKOMÄSSA.

Möteshelg 20-22 maj, Munkfors Equmeniakyrka

Fre 20/5 kl 19.00 Församlingshemmet. Predikan Josef Sjöberg. Konsert Josef & Maria Sjöberg.
22Maj
Sön
(Församlingshemmet)
Predikan:Frida
Musik:Billy
21Maj
Lörkl:11.00
kl:19.00
(Kvarnen)
Predikan:Frida
Blomqvist
Konsert:Mathilda
& Håkan
Röjdemo
Lör
21/5
kl 19.00
Kvarnen.
Predikan
FridaBlomqvist
Blomqvist.
Kon-Blomqvist och
Peter Ingmarsson
set
Mathilda
Håkan Röjdemo.
22Maj
Sön kl:11.00 &
(Församlingshemmet)
Predikan:Frida
Blomqvist Musik:Billy Blomqvist och
Peter Ingmarsson
Sön 22/5 kl 11.00 Församlingshemmet. Predikan Frida
Peter Ingmarsson
Välkomna!
Blomqvist. Musik: Billy Blomqvist
och Peter Ingmarsson.
Välkomna!

21Maj
Lör kl:19.00 (Kvarnen) Predikan:Frida
Blomqvist
Konsert:Mathilda
&
Håkan Röjdemo
FORSHAGA KYRKA
20Maj Fre kl:19.00 (Församlingshemmet)
Predikan:Josef
Sjöberg Konsert:Josef
& Maria
Sjöberg och
22Maj Sön kl:11.00 (Församlingshemmet)
Predikan:Frida
Blomqvist
Musik:Billy
Blomqvist

SÖN 11.00 GUDSTJÄNST.
P Mathisen.

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

Du hittar oss även på youtube.com helgen efter genom att söka ”Klarälvsprojektetvarmland”
Du hittarDuosshittar
ävenosspåäven
youtube.com
helgen
efter genom
att söka
”Klarälvsprojektetvarmland”
Välkomna!
på youtube.com
helgen
efter genom
att söka
”Klarälvsprojektetvarmland”
Du hittar oss även på youtube.com helgen efter genom att söka ”Klarälvsprojektetvarmland”

Med reservation för ändringar.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors Munkfors Equmeniakyrka
Munkfors Equmeniakyrka
Munkfors
Equmeniakyrka I samarbete
I samarbete med Bilda. Munkfors
Equmeniakyrka
I samarbete
med Bilda.
Församlingsexp. 054-875500
Kontaktperson:
Pastorskandidat
I samarbete med Bilda.

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

med Bilda

Frida Blomqvist 070-830 75 63

Kontaktperson:
Pastorskandidat
Frida Blomqvist 070-8307563
Kontaktperson: Pastorskandidat
Frida
Blomqvist
070-8307563
Kontaktperson:
Pastorskandidat
Frida
Blomqvist 070-8307563

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
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Bjuder in till

ÅRETS KOMMUNFEST

Uddeholmsladan 26/5 kl. 14-19
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SVERIGES STÖRSTA LOKALA PARTI
a
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På Scen: The Refreshments Lokala band
MC Trial Show Världsrekordförsök Bolltrix

w w w. o b e r o e n d e r e a l i s t e r. s e
Kristi Himmelfärdsdag torsdag 26 maj öppet 9-14

BYGGFESTEN
VÅRENS NÄRMASTE EVENT FÖR PROFFS OCH HEMMAFIXARE

20%
TAKKAMPANJ
G!
DENNA DA

rabatt på
lagersortiment
i butiken

Det bjuds
på
korv och
hamburga
re

10%
rabatt på
lagersortiment
på gården

nad med
Tipsprome
is
are som pr
skruvdrag

Rabatten gäller ord. pris och kan ej kombineras med övriga avtal, offerter, kampanjerbjudanden och vissa nettoprissatta produkter. Gäller vid kortbetalning så långt lagret räcker.

Öppettider: Vardagar 07:00 - 17:00 Lördag 09:30 - 12:00
Snickarvägen 1 EKSHÄRAD 010-471 97 00
eksharad@handelsgruppen.se

!
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ANNONSSTOPP INFÖR
VECKA 22:
FREDAG 27/5 kl 12.00

0563-61666
info@veckobladet.se

Melodikrysset
v. 20 - 21 maj
v.20 - 21 maj
HÖRSELSKADADES FÖRENING Melodikrysset
1

hälsar välkomna till

MEDLEMSMÖTE

måndag 30/5 kl 15.00
på Församlingshemmet

Regionråd Åsa Johansson kommer och
informerar om Region Värmland/Landstinget
Anmälan till Anita 070-255 07 00 eller
Elisabeth 070-327 62 15
Vi bjuder på kaffe.
Alla välkomna, även icke medlemmar

På fjärde plats

Grönsiskan är en ganska liten smäcker fågel. Den är fint
mörkgrön - gulgrön med svarta partier. Hannen har dessutom en liten svart haklapp.
Tidigare år har jag bara sett ett
par någon gång ibland vid den
sydvästra granskogsridån invid den lill skogstjärnen. Men
i år! Nu finns det många!
När jag kommer ut på morgonkvisten så sitter ofta flera
stycken på marken och letar
ivrigt efter granfrön. Grönsiskan gillar granfrön och i år är
det ovanligt gott om dem. För
övrigt äter de gärna andra frön
såsom alfrön, björkfrön eller
ogräsfrön men ibland även insekter.
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Det stora antalet grönsiskor
vid årets räkning av vinterfåglar var en oväntad överraskning då den fick en fjärdeplats.
Men det var ju som sagt ett
ovanligt rikt kottår i fjol.
Vårhälsning
Lenn Olle
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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:...............................................................................................................................................

PRIVATANNONSER

Vigda / Döpta / Födda med foto 300:Föddaannons utan bild / Ej uppvaktning / Tack 200:(Max 30 ord)
Betalning görs kontant eller via plusgiro 457018-0
eller Swish 1230489690
Skickas via mail info@veckobladet.se
eller till Veckobladet, Görsjövägen 2C, 68333 Hagfors

Du är även välkommen in!

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:

EKSHÄRAD
En riktig mataffär

Har ni tankar på att
byta tak?
Vi utför alla
typer av
takbyten
såsom plåt,
betong &
tegel

Restaurang, Café, Bageri, Deli
Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

Vid Rådakorset Rv 62 • Öppet Mån-Fre 8-19, Lör 9-19, Sön 11-19

NPK gräsmattegödsel

Förhandsboka på
Facebook t o m 20/5

7 kg

Hel låda glass
• Daimstrut
• Tip Top
• Magnum

Double Gold
Caramel
Billionaire
20 glassar/låda

275:-

Hämta från
onsdag 25/5

ord. 540:-

229:-

2 för
1 för 159:-

Välj mellan:

En försmak av blomdagen

Bambu

19900st

Torsdag-fredag 19-20/5:

Wienerbröd

200st

Ring för gratis offert.
Vi jobbar självfallet med ROT.

Lägenhetsvisning
Fredag 20 maj kl. 13.00 – 17.00
öppnar vi dörrarna till de
nyrenoverade lägenheterna på
TR ANEB ERGSVÄGEN 3

Tveka inte att höra av dig!
M v h Johan

Välkomna!

072-215 05 66

Dalavägen 10, 683 80 Hagfors l www.hagforshem.se

NYA SENIORBOENDET 65+
Inflyttning i Trygghetsboendet den 1/6!
Strandnära och parkmiljö,
Värmlands bästa läge!
200 meters gångväg till centrum; affärer, apotek,
busscental, systembolag, badhuset och bibliotek.

!

Trygghetsboendet har samlingslokal för 50 personer, med gratis tillgång
för alla boende i huset. Gästlägenhet för besökande m. dusch och toalett
och tillgång t. kök.
Toppmoderna vitvaror; induktionshäll, ugnar i arbetshöjd, kyl o. frys i
fullhöjd, diskmaskin, tvättmasin o. torktumlare i lägenheten, allt svenska
Cylinda. Golvvärme i duschrum.
Klädkammare med medicinskåp.Vinds- eller källarförråd. Ekparkett och
klinkergolv.
Sista lägenheterna kvar (v. 19):
En 3:a på 69 kvm.
(+ 10 kvm inglasad balkong)
En 2:a på 56 kvm.
(+ 10 kvm inglasad balkong)
En prisvärd 2:a på 52 kvm,
(+10 kvm) : 7 176 kr/mån
Ring 076 8174169 för visning!

!

Sköna maj, välkommen till Rämmen
Körsång och vårtal på Valborgsmässoafton

Sköna maj, välkommen till vår bygd igen! Lesjöfors kyrkokör sjöng de så efterlängtade
vårsångerna i Rämmen och till vårdkasens inbjudande sken firande man traditionsenligt
Valborgsmässoafton med både vårtal och förtäring.
En stor skara åhörare slöt upp till Valborgsfirandet i
Rämmen under den gångna lördagen. Temperaturen
var behaglig och regndropparna höll sig borta under
hela firandet. Det var faktiskt så pass torrt i skog och
mark, att man tagit beslutet att inte tända brasan i år.
Dock hade Hans Bergqvist, ordförande i Rämmens
Bygdegårdsförening tänt en vårdkase, vilken gjorde
sitt bästa för att sprida lite vårstämning. Våren invigdes med tal av Filipstads kommunalråd Åsa Hååkman-Eriksson, som lyfte fram det vackra landskapet
samt det rika kulturarv som Rämmenbygden åtnjuter
och hon nämnde både skalden Esaias Tégner och
författaren Sigge Stark. Åsa tog även upp de mycket intressanta historiska kulturresorna till Storöa och
dess kulturhistoriska betydelse, vilka arrangerades av
William Dickson.
Till tonerna av Otto Lindblads “Längtan till landet”
fortsatte Valborgsfirandet. Lesjöfors kyrkokör stod
för den vackra stämsången och givetvis framfördes
de kända vårsångerna acapella. Man fortsatte med

I Lesjöfors kunde man beskåda en
stämningsfull majbrasa.
FOTO: Anita Larsson

“Glad såsom fågeln” och den melankoliska “Vårvindar
friska”, följt av den den obligatoriska “Sköna maj, välkommen”, eller “Majsång” som den även kallas. Man
kunde då tydligt se att åhörarna inte kunde låta bli att
stämma in i vårens egen signaturmelodi. Högtidsstunden avslutades med “Ack Värmeland du sköna” där
alla Valborgsfirare stämningsfullt tog ton.
Mingel med gratis fika och korv med bröd stod sedan
på dagordningen och på kvällskvisten fortsatte man
firandet inomhus i Rämmens bygdegård. Musikgruppen Wermlandica höll där en konsert och de spelade
en blandning av lättsam, lekfull vispop och rock, vars
texter var hämtade från den Värmländska poesin. Lesjöforskörens uppdrag denna Valborgsmässoafton
var dock ingalunda till ända. De sjöng både i Lesjöfors och i Gåsborn vid respektive firanden senare på
kvällen och på bägge ställena kunde man beskåda
majbrasor. Kommunalrådet Åsa Hååkman-Eriksson
vårtalade även i Lesjöfors och i Gåsborn lyssnade folket till Rebekka Edlund.
Text & foto: Pernilla Möllberg

Valborg är sedan länge en stor högtidsdag
för landets alla studenter. En av körmedlemmarna, Hans-Olof Skoog, hade tagit fasta på
Lesjöfors kyrkokör framförde vackert och samstämmigt de tra- den traditionen och bar dagen till ära sin studitionella vårsångerna framför Rämmens bygdegård.
dentmössa.

Åsa Hååkman-Eriksson, kommunalråd i Filipstads kommun,
höll ett högtidligt vårtal.

Musikgruppen Wermlandica spelade på Valborgsmässoaftons
kväll i Rämmens bygdegård.

KONKURSFÖRSÄLJNING Fastighet i OSEBOL, Torsby kommun
För konkursbos räkning får jag härmed utbjuda fastigheterna
Osebol 1:83 och 1:84, nedan fastigheten till försäljning.
Fastigheten som omfattar c:a 1,5 ha ligger vackert belägen väster
om Klarälven på en öppen yta med boningshus och uthus.
För kartor och annan information om fastigheten och försäljningsvillkor m.m. hänvisas till vår hemsida www. advokatfirmanlindborg.se, under fliken Aktuella försäljningar.
Visning av fastigheten sker torsdagen den 26.5 kl. 15.00 – 17. 00.
Fastigheten utbjudes mot anbud. Anbud skall vara undertecknad tillhanda senast onsdagen den 8.6. 2022 kl. 17.00 via mail
bjorn@advokatfirmanlindborg.se.
Fri prövningsrätt förbehålles.
Eventuella frågor besvaras av undertecknad konkursförvaltare på
tel 070-644 96 94.
Björn W Lindborg Konkursförvaltare

Wåhlstedts Väg 1, 685 33 Torsby

Rådasjöns
Måleri

Allt inom utoch invändig
målning samt
fönsterrenovering
Ring för offert!

Tel. 070-939 36 90 / Henrik

Möt sommaren merd
nytvättade fönste

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

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

Äntligen Vårmarknad i Hagfors!
Butikerna har öppet Fredag 10-18 Lördag 10-16

Avvikelser kan förekomma.

VI VÅRSTÄDAR!
Välkomna in och fynda!

Glöm inte

MORS DAG 29 maj!

Woodwick Ljus
Olivia & Co Ljus

Plånböcker
Lotter m.m.

Välkommen!

HAGFORS PAPPERSHANDEL
Köpmangatan 7 • Tel. 0563-102 53

Skolgatan 4, 0563-101 56

Forts. från fram

Hållbara Hagfors ...
blandning av åldrar, socknar och bakgrunder
där ett speciellt fokus har varit att även inkludera ungas röster. Målet för projektet har genomgående varit att skapa bättre
förutsättningar för en attraktiv plats där
människor vill leva, bo och arbeta - i Hela
Hagfors.
Många företag har utmaningar med kompetensförsörjning och kommunen i stort skulle
gynnas av att fler kreativa och entreprenöriella människor väljer att bo och leva på platsen.
För att underlätta valet, framför allt för våra unga, att se kommunen som en framtidsplats har vi behövt förstå̊ vad som skapar
värde och tillsammans med offentlighet, näringsliv, idéburet och
civilsamhälle, utforma metoder för att ta reda på det och vad som
kan öka attraktiviteten på platsen som helhet. Resultatet från Hållbara Hagfors som är det paraply som förenar de två delprojekten
NANO (industrin) och Kyrkan i lokalsamhället (kyrkan), är metoder för både platser och organisationer som vill öka sin attraktivitet och se en långsiktig nettoinflyttning/kompetensförsörjning
på en plats.
För att nå projektmålet har dialoger förts om vad en plats egentligen är: Att den är mycket mer än bara fysiska byggnader och geografiska områden. Det är minst lika mycket en social konstruktion
och en upplevelse; det som uppstår i kontakten mellan individer
och/eller organisationer. Upplevelser och värden i relation till dem
är svåra att mäta, men är likväl oerhört viktiga. Genom att sätta
ord på dessa upplevelser, uppfattningar och sanningar, linjera dem
med den externa kommunikationen för en plats eller verksamhet

kan det gynnsamma samspelet uppstå där ökad attraktivitet blir
resultatet.
Under Vårmarknaden kommer vi att trycktesta metoderna genom
att Eventia UF från gymnasiekursen Ung företagsamhet genomför
ett event där delresultat från projektet visas upp. En effekt blir
också att vi kan uppvisa ett exempel för hur en aktivitet som utgår från platsens önskemål kan te sig när den förverkligas genom
att offentlighet, näringsliv och civilsamhälle samarbetar tvärsektoriellt - precis så som forskningen och nationella styrdokument
hävdar behöver ske för att nå hållbar omställning i samhället.
Ett resultatseminarium kommer också att anordnas senare i höst
där metoderna har paketerats på ett populärvetenskapligt sätt för
att presenteras och spridas till de organisationer och platser som
vill hitta innovativa och annorlunda nycklar för att arbeta med sin
attraktivitet och hållbar platsutveckling.

Äntligen Vårmarknad i Hagfors!
Butikerna har öppet Fredag 10-18 Lördag 10-16

Avvikelser kan förekomma.

Samlingsutställning

Stinsens glasscafé
& presenter G:a järnvägsGilla oss på FB

stationen Hagfors

Konstföreningen

Marknadserbjudande!
Kulglass köp 3 betala för 2
Äppelkaka med glass 30 kr
30-50% på loppisen
Fler erbjudanden i butiken

Konst-

föreningen

på Skolgatan i Hagfors
18/5 t.o.m. 25/5
Öppet:18-19/5 12.00-18.00
20-22/5 11.00-16.00
23-25/5 kl 12.00-18.00
VERNISSAGE under
LIONs marknad 20/5

säljer
lotter, och
supporterprylar
Välkomna att titta in!

Marknadsfynda!
15% på ALLT i butiken
(ej presentkort & nedsatta varor)

FYND stänger
Kyrkog. 2, HAGFORS 0563-101 93

Välkommen!

Marknadsrea!!!

OLAGLIGT 100 krs markn
ad
LÅGA
PRISER!!!

Inne i butiken
lämnar vi
20% på HELA
sortimentet!!

Loppis i Hagfors
på Uddeholmsvägen

utanför butiken

Jeans 100:Skjortor 100:Tröjor 100:T-shirts 100:Shorts 100:-

oavsett tidigare priser!

intill Hamu Glas
Marknadsdagen fre. 20/5
öppet från kl 12.00
Pengarna går oavkortat
till Barnfonden för
Ukrainas barn
Välkomna, Aina och Sigrid
PS. Vid regnväder inställt. DS

Elsie Anderssons Hemförsäljning
Marknadserbjudande
fredag-lördag:

20% på VAXDUKAR
KLÄDER
since 1935

Kyrkogatan 3, HAGFORS

0563-103 01

Öppet mån-fre 12-18
Lördag 10-14

VÄLKOMNA!
Tel. 070-527 54 39

Filarev. 12 B, Hagfors

15% på
övrigt sortiment

HAGFORS KOMMUN informerar

Anmäl dig till
sommaridrottsskola
Gillar du idrott och går i årskurs 4 – 6? Då ska
du anmäla dig till sommaridrottsskolan 2022,
där du under fyra dagar i juni får prova olika
idrottsaktiviteter.
Sommaridrottskolan 20– 23 juni är helt gratis och
du får testa innebandy, friidrott, golf scouting,
fotboll, pingis, bangolf, discgolf och speedway tillsammans med nya kompisar.
Anmälan: Hagfors pastorats hemsida senast 23 maj
Begränsat antal platser. www.svenskakyrkan.se/hagfors

Arrangörer är Fritidsbanken, RF Sisu Värmland och
Svenska kyrkan i Hagfors pastorat i samverkan med
föreningar i Hagfors kommun.

Tur och retur två gånger varje vardag

Torsby–Hagfors–Arlanda
Tidtabell
måndag –fredag

Torsby
06.05
16.30
Arlanda
09.15
18.15

Hagfors Arlanda
06.40
07.30
17.00
17.50
Hagfors Torsby
10.05
10.35
19.05
19.35

Uppehåll i
samband med
Kristi Himmelfärd.
Inget flyg torsdag
26/5 och fredag
27/5
Gratis parkering
vid flygplatserna i
Torsby & Hagfors.
Välkommen!

från

695:-

enkel resa

Boka
amapola.nu
0770-790 700

Förslag till detaljplan
Brage 10 (gamla musikskolan)
Underrättelse om granskning enligt
plan– och bygglagen kap 5 §18–25
(2010:900)
Hagfors kommun beslutade 2022-04-11 § 67,
att inleda granskning av förslag till detaljplan för
BRAGE 10. Beslutet vann laga kraft 4 maj 2022.
Planförslagets syfte är att möjliggöra
användning för kontor (K) och bostäder (B).
Samråd har ägt rum, en samrådsredogörelse
har upprättats och planförslaget har bearbetats,
bl a har skyddsbestämmelsen tagits bort,
varsamhetsbestämmelsen utökats och en
utformningsbestämmelse tillkommit.
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen,
Fördjupad översiktsplan för Hagfors stad och
Hagforsstrategin. Genomförandet av planen
antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid
Granskningstid från 2022-05-11 till 2022-06-02.
Granskningshandlingarna finns tillgängliga på
följande platser:
• Stadshuset i Hagfors, Dalavägen 10.
Öppet vardagar 08:00 – 16:00.
• På webben www.hagfors.se

Har du synpunkter?
Synpunkter skall framföras skriftligen till
Hagfors kommun på nedanstående postadress
eller e-postadress och vara Hagfors kommun
tillhanda senast 2022-06-02.
• E-post: kommun@hagfors.se
• Postadress: Hagfors kommun,
683 80 Hagfors
Du som inte framfört din synpunkt skriftligen
inom ovan angivna tid, kan förlora rätten att
överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Upplysningar lämnas av Hagfors kommun
tel: 0563 – 185 00 (växel) eller 0563-185 39
(planeringsarkitekt).

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

HAGFORS KOMMUN informerar

VECKA 20

HAGFORSVÄGEN STÄNGS FÖR
GENOMFARTSTRAFIK
Nu är det snart dags att börja gräva och
förbereda för att färdigställa Hagforsvägen.
Vägen avstängd från vecka 20
Avstängningen gäller all trafik, även gång- och
cykeltrafikanter.
Allmänheten hänvisas till att använda Parkvägen
och Filarevägen och gång- och cykelväg genom
Blinkenbergsparken. Se skyltning på plats.

Väg avstängd
Alternativa vägar
Hagforsvägen blir gångfartsområde
I december 2021 tog kommunfullmäktige beslut om
att anlägga en vändplan i södra änden av Hagforsvägen,
vid Blinkenbergparken.
Hagforsvägen blir i framtiden gångfartsområde och
återvändsgata. Gångfartsområde innebär att du som
är förare har väjningsplikt mot gående, och du får
inte köra fordon med högre hastighet än gångfart.
Genom detta kommer trafikmiljön förbättras.
Samhällsbyggnadsavdelningen
Hagfors kommun

Vi bygger för dig!
©Lantmäteriet

LEDIGA JOBB hagfors.se/jobbahososs

SUGEN PÅ SOMMARKOLLO? hagfors.se/sommarkollo

Parkeringen vid Hagfors stadshus avstängd vecka 20
Under Lions vårmarknad kommer tivolit att finnas på parkeringen utanför Hagfors
stadshus. Parkeringen är stängd från måndag 16/5 07.00 till söndag 22/5 18.00
Alternativa parkeringar i centrala Hagfors:
•
•
•
•

parkeringen på andra sidan Dalavägen från stadshuset, •
mellan Kaffestugan och Hagfors Blomsterhandel,
•
grusplan vid gamla järnvägsstationen,
parkeringen bakom Hagforsgrillen,

förskolan Treklövern,
handikapparkering finns vid framsidan
av stadshuset längst in mot Mana, samt på
Kyrkogatan.

www.hagfors.se

Dutt Träff i Hagfors

Under helgen den 29 april till den 1 maj samlades 12 personer i ABFs lokal i Hagfors. Några personer hade rest långväga, bland annat från Älmhult i Småland. Anledningen till sammankomsten?
- Diamond painting. En hobby som lockar människor i alla åldrar och människor
från hela Sverige.
Diamond painting eller diamanttavlor innebär att pärlor fästs på en klistrig canvasduk med symboler. Varje symbol på duken matchas med en färg. Med hjälp
av pincett eller en dutt-penna lägger man sedan pärlorna på den klistriga duken.
Kortfattat går det att likna med korsstygn eller paint by numbers. Slutresultatet blir
en tavla som sedan kan ramas in.
Utöver tavlor kan man även göra en mängd andra föremål som: bokmärken, anteckningsböcker, väskor och 3D-figurer.
Therese Lundgren och Jörgen Thulo Mellerby arrangerade helgens träff.
De berättar att de blev medlemmar i en facebook-grupp som heter: ”Dutta Tillsammans” och att de tack vare den inte bara fått en ny hobby utan de har även fått
nya vänner.
Varför började ni med Diamond Painting?
”När jag blev sjukpensionär på grund av cancern så hamnade jag i en depression.
En vän till mig lade ut en bild på Facebook på sin diamond painting och det gjorde
mig nyfiken. Jag köpte en liten tavla för att prova på och nu kan jag inte vara utan
det. Det ger mig ett inre lugn och är som terapi för min psykiska hälsa. Sen är det
ju också fruktansvärt roligt, säger Jörgen Thulo Mellerby.
Therese Lundgren berättar att hon fick syn på färdiga diamond paintings och hon
bestämde sig därför för att testa. Hon beställde sedan två tavlor av en säljare på
Facebook. Det visade sig vara en rolig hobby:
”Det är roligt att se hur motivet sakta växer fram. Den här hobbyn har hjälpt mig
enormt mycket. När jag har mått dåligt så har det fått mig att tänka på annat. Innan
jag började med diamond painting hade jag aldrig kunnat föreställa mig att jag
skulle organisera en träff, med allt vad det innebär. Men jag har genomgått en stor
personlig utveckling tack vare den här hobbyn och de vänner jag lärt känna. Det
fick mig att våga arrangera den här träffen. Träffen blev väldigt lyckad och jag ser
fram emot att få anordna fler framöver, säger Therese Lundgren”.
Text: Sofia Wahlquist, deltagare
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och utges i drygt 13.600 ex.
till alla hushåll och företag i
Munkfors- och Hagfors kommuner
med Ekshärad, Stöllet, Likenäs,
Olsäter och Lesjöfors.
Vi hjälper dig med annonslayouten utan extra kostnad.
Rabatt utgår alltid vid annonsering flera veckor.

OBS! Annonsstopp: TORSDAGAR
Görsjövägen 2 C
683 33 HAGFORS

Telefon 0563-616 66
Fax 0563-109 79

Alla får bdoertnreklam!
lt

va
även de som

kl 16.00 för alla annonser

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

Plusgiro 45 70 18-0
Swish 1230489690

SPF Ransäter-Munkfors våravslutning 2022
Måndag den 2 maj träffades SPF
vid Gamla Bruket i Munkfors.
Det var glada deltagare som
mötte upp och vädret bjöd på
idel solsken. Eftermiddagen
startade med en trevlig tipspromenad som Maggie och Olle
Olsson bjöd på. Flera nöjda vinnare belönades med trisslotter.
Efter promenaden serverades
grillkorv med bröd och dryck
som smakade gott.
Så gick vi inomhus och där var
Ransäters dragspelsklubb redo
för underhållning och allsång,
fyra damer sjöng med klubbens
dragspelare. Det var mycket
uppskattat med varma applåder. Som avslutning serverade
köksgruppen jättegod tårta och
kaffe.

Sommaren runt
hörnet

Inget påminner så mycket om
sommaren som fjärilar. Häromdagen såg jag den första fjärilen.
En citronfjäril. Vårsolen lyser allt
varmare och plötsligt kom en och
sedan två citronfjärilar. Hur går
det till? Växtligheten har ännu
inte skjutit fart här vid den lilla
skogstjärnen så någon mat för fjärilslarver finns det ännu inte.
Svaret är att citronfjärilen övervintrar som fullbildad. Det behövs bara lite vårvärme för att
den ska vakna och börja flyga
omkring.
Den första som jag såg var en
hane. Hannar är lysande citrongula. Honor däremot är mer
blekt gulgröna och ser nästan lite
vitaktiga ut då de flyger.
Vårhälsningar, Lenn Olle

Se det stora i det enkla

Fotograf Ulla, textilhantverkare Pia och keramiker Betsy visar upp
sin hantverk. Vem är dessa tre kvinnor som samlas i Sunnemo?

Betsy Jonker

Som keramiker letar Betsy alltid efter former som är rätt. Hennes
verk är ofta minimalistiska, med enkla, starka och rena linjer.
Betsy använder olika typer av lera, och i sina produkter visar hon
gärna lerans egen karaktär, genom att låta föremålet vara delvis
oglaserat. Betsy föredrar att arbeta med levande glasyrer som hon
tillverkar själv.
Betsy ser handgjord keramik som något mycket personligt.
”När du vet vem som har gjort din kaffemugg är du mer i kontakt
med världen omkring dig. Därför föredrar jag att göra saker som
du kan använda i vardagen, från tallrikar, koppar och skålar, till
vaser och ljusstakar.”
Betsys keramikverkstad ligger i Sunnemo.

Pia Lind

Pia bygger ett hållbart värmländskt varumärke i en av de mest
miljöbelastande industrierna av alla – textilindustrin. Hantverksmässigt tillverkade plagg av hög kvalitet håller länge och behöver
inte bytas ut så ofta. Pia ritar egna mönster, köper tyger av hög
kvalitet och har byggt en syverkstad på Aspåsens Gård i Sunnemo.
Ytterplagg av svensk uniformsull och bomull för fritidsbruk sys
på beställning, storsäljaren är den traditionella storvästen.
”Jag hoppas inspirera till att tänka hållbart. Jag vill visa möjligheterna att skapa ett fritt och självständigt liv där småföretagandet
är ett lika starkt alternativ som en anställning. Landsbygden är
framtiden! ”

Ulla Karlsson

Ulla är en autodidakt naturfotograf som bodde med naturen utanför staketet som barn och det var där Ulla lekte, fantiserade
och fick sin första kontakt med skogen. Skogen som var en ändlös
stor lekstuga.
Det Ulla återkommer mest till är macrofotografering. Det vi inte
ser, när vi traskar fram på stigar och tänker på annat. Den lilla
världen bland mossor och lavar, knytt och småfolk. Fantasin får
spela fritt.
”Jag hoppas att med denna bildserie, få er att ta stegen lite långsammare, stanna upp, kanske böja knä inför de små livens värld.

Den finns där oavsett hur det ser ut i stora världen. Vi måste vara
rädda om den och visa den oerhörd respekt. Vi, såväl som de små
liven, har bara en värld.”
För mer info se vår annons.
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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.

VECKANS KLIPP

I HAGFORS
Bookmakerburgare
Receptet hittar du
på coop.se

34)=
/förp

FÖNSTERPUTS • FLYTTSTÄD
STÄDNING
Erbjuder även FLYTTHJÄLP

Tel. 076-820 30 71

danielbrosius@hotmail.com

Följ
oss på

Veckobladet bjuder på

Solskensrabatt

hela 2022!

30%

på minst
halvsida

Välkommen med din annons
SENAST TORSDAGAR KL 16.00

MAX 3 ST/MEDLEM.
FÄRSKA HAMBURGARE

Sverige. Av nöt. 440-500 g. Jfr-pris 69:90-79:32/kg.

10k

/st

MAX 3 ST/MEDLEM.
LÄSK

Pepsi/7up/Zingo/Pommac. Välj
mellan olika sorter. 140-150 cl.
Jfr-pris 6:67-7:14/liter.
Pant tillkommer.

49)=
/kg

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

20k/kg
MEDLEMSPRIS

MAX 3 KG/HUSHÅLL.
LÖSVIKTSGODIS

Glöm inte annonsera inför

KLIPP

MEDLEMSPRIS

info@veckobladet.se
0563-616 66
Görsjövägen 2C
683 33 HAGFORS

Har du presenten till mor?

Ves
MEDLEMS-

VECKANS
SHOP EXPRESS-

VARA!

Priset gäller endast
Shop Express

20kS
MAX 2 ST/HUSHÅLL.
GRANOLA CRUNCHY

MAX 3 KG/MEDLEM.
KVISTTOMATER

Nederländerna. Klass 1.

Förbutiken
erbjuder
mjukglass
i bägare

15k/st

Risenta. Välj mellan olika sorter.
375 g. Jfr-pris 53:33/kg.

Priserna gäller t o m söndag 22/5 -2022. Reservation för ev. slutförsäljning.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Innebandy

MÅNGSIDIG TALANG STANNAR KVAR I HAGFORS IBS

Truppbygget i Hagfors IBS fortsätter
gå framåt i och med 20-årige Johan Jonasson bestämt sig för att stanna kvar i
klubben och därmed kommer gå in på sin
femte säsong i A-laget. Den mångsidige
Jonasson, som hittills under sin tid i Alaget spelat på alla positioner förutom
målvakt, har skrivit på för en säsong.

för sig mer och mer för varje år som går,
säger Jonasson.
Hibs förstås nöjda över att ännu en
spelare valt att förlänga med klubben
och har stora förhoppningar kring Johan
Jonasson och den kommande säsongen.
- Jätteroligt att Johan blir kvar hos oss.
Johan har under de senaste säsongerna
varit en nyttig truppspelare med sin
mångsidigt samt att han även gjort lite
poäng. Till den kommande säsongen,
när vi får bygga om lite, så hoppas och
tror vi att Johan kommer kunna ta för sig
än mer och ta steg i sin utveckling när
det förmodligen kommer ges tillfälle att
både få men framförallt ta en större roll i
laget både på och utanför banan, säger
Fredrik Eriksson i Hibs sportgrupp.
Kontraktet är skrivet på ett år och Jonasson blir den tolfte spelaren att blir klar
för Hibs inför den kommande säsongen.

POÄNGKUNGEN STANNAR
KVAR I HAGFORS IBS

För ett år sedan värvades Jesper Larsson till Hagfors IBS med förhoppning om
att han vara en poängstark forward, och
det levde han verkligen upp till med 50
poäng på 17 matcher. Efter säsongen
fanns det förstås intresse från andra
föreningar, men nu har 29-åringen bestämt för att det blir en säsong till i Hibs
röda tröja.
Johan Jonasson, som har Edebäck
IBF som moderklubb, har tillhört Hagfors IBS sedan 2017 och varit med i
A-truppen sedan 2018/19 även om det
var först till säsongen 2019/20 som han
på riktigt tog en ordinarie plats i A-laget.
Då blev det 16 poäng på 22 matcher i
division 1. Årets siffror blev ganska lika
med 12 poäng på 19 matcher. Inför den
kommande säsongen fanns det intresse
från både andra lag i division 1 och även
i division 2. Men Jonasson valde att
stanna kvar i Hibs.
- Jag valde att stanna lite på grund av
det funkar bra att kombinera med mitt
jobb, men största anledningen är att trivs
väldigt bra i Hibs och i gruppen, säger
Johan Jonasson.
Som ungdoms- och juniorspelare spelade Jonasson nästan uteslutande som
center, men när han kom upp i A-truppen
på riktigt 2019/20 fick han även spela
en del som forward varvat med center.
Under den nyss avslutade säsongen fick
Jonasson dela sin speltid mellan att vara
forward och back.
- Jag har inte direkt någon favoritposition utan jag trivs i vilken roll jag än
får. Jag ser det ganska nyttigt att flyttas
runt på lite positioner, det visar bara
på att tränaren litar på att jag klarar av
uppgiften. Sen lär jag mig mycket av att
vara på olika delar av banan och kan
använda det till min fördel till de andra
positionerna, säger Jonasson.
Den kommande säsongen blir Jonassons femte som medlem i A-laget, och
förstås har det hänt lite sedan han kom
upp som 17-åring i A-laget hösten 2018
jämfört med nu.
- Jag har blivit en ännu mer flexibel
spelare än vad jag var min första säsong.
Lärt mig väldigt mycket mer på försvarsfronten och att ta mer ansvar på planen
beroende på vilken position jag spelar
på. Sedan så lär man sig tempot och
bolltempot med åren och man vågar ta

Jesper Larsson anslöt till Hagfors IBS
med närmare tio säsonger i Allsvenskan i
ryggsäcken och även om förhoppningarna var höga så överträffade han de med
råge. Redan från start började poängen
ramla in och när han sattes ihop med
Jesper Karlsson och Marcus Hedlund
klickade det riktigt bra för alla tre.
- Jo men jag tycker säsongen kändes
bra, hade väl inte riktigt trott att det
skulle bli så många poäng, men mycket
är tack vare ”JK” och ”Hedda”, de var
väldigt lätta att spela med, säger Jesper
Larsson.
Larsson, som ursprungligen kommer
från Stockholm, går även in lite på varför
han blir kvar i Hagfors och vad han tror
om nästa säsong där det bli lite nya
ansikten i truppen för honom.
- Det var väl inte direkt någon enstaka
faktor det vägde på utan det var helheten. Men det är klart man även känner
en revanschlust från förra säsongen och
ville ge det en chans till. Det är som sagt
några nya ansikten än förra säsongen
så vi får se till att hitta en spelstil som
passar oss, det kanske inte blir att man
pressar lika högt som förra säsongen,
säger Larsson.

Larsson gjorde 50 poäng på 17 seriematcher och var bara fem poäng från
Emil Johansson klubbrekord på 55 poäng. Är siktet inställt på ta klubbrekordet
kommande säsong?
- (skeatt), ja då gäller det att man ska
hålla i alla matcher också. Jag är väl en
poängspelare men det är inget jag tänker
på innan säsongen i alla fall.
Klubben är av förklarliga skäl väldigt
nöjda över att deras poängkung blir kvar
i klubben en säsong till.
- Vi kan inte annat säga än att vi superglada över att ”Jubba” blir kvar hos oss
en säsong till. Även om vi hade hoppats
på att han skulle bidra med en hel del
poäng så hade ingen av oss trott att det
skulle landa på ett snitt på knappt tre
poäng per match över en säsong. Men
ser man till hans egenskaper så förstår
man också varför, han har det mest
som en forward behöver ha, ruggigt bra
avslut, fin klubbteknik och ett spelsinne
av hög klass. ”Jubba” hade en viktig roll
för oss förra säsongen och den kommer
inte minska i betydelse när vi till viss del
får bygga om lite i laget, säger Fredrik
Eriksson i Hibs sportgrupp.
Kontraktet är skrivet för en säsong och
Jesper Larsson blir den 13:e spelaren att
blir kvar för Hibs.

21-ÅRIG TALANG STANNAR
KVAR I HAGFORS IBS

- För egen del så ger det mig möjligheten att kunna få mer speltid om det
går bra och verkligen ta en större roll och
laget som helhet så är det väl att flera får
också möjligheten att utvecklas mer, säger Danielsson om den lilla ombyggnad
som Hibs fått göra.
Från klubbens sida ser man framemot
att se hur Danielsson kan utvecklas
under den kommande säsongen när
chanserna till en större roll finns.
- Det finns otroligt mycket innebandy i
”Micke”, mycket mer än vad han fått eller
visat i division 1. Det beror väl både på att
vi haft en tuff konkurrens och att ”Micke”
hade lite stolpe ut med skador och
sjukdomar under uppbyggnadsfaserna
till de senaste säsongerna. Men vi är
övertygade om att ”Micke”, med en bra
sommarträning, kommer kunna ta stora
kliv och få en den potential han visat
under sin tid som junior och periodvis
i A-laget, säger Fredrik Eriksson i Hibs
sportgrupp.
Kontraktet med Danielsson gäller över
den kommande säsongen och Hibs har
nu 14 spelare under kontrakt inför den
kommande säsongen.

ALEXANDER BERGSTRÖM
STANNAR KVAR I HAGFORS IBS

Hagfors IBS fortsätter att fylla truppen inför den kommande säsongen och
har idag fått klart med att den 21-årige
backen Mikael Danielsson blir kvar i
klubben en säsong till. Den kommande
säsong blir Danielsson femte i A-truppen.

Hagfors IBS truppbygge inför den
kommande säsongen börjar närma sig
slutfasen och idag har de fått klart att
den viktige centern Alexander Bergström stannar kvar i klubben ytterligare
en säsong. Bergström, som fick hösten
spolierad av en skada, ser framemot att
nu kunna spela en hel säsong.

Mikael Danielsson gjorde sin första
match i Hagfors IBS A-lag under säsongen 2018/19 och tog en helt ordinarie plats
till säsongen efter. Sedan dess har han
haft en ordinarie tröja i laget och fanns
under årets säsong med i 18 matcher och
gjorde fyra poäng på dessa.
- Det är väl just möjligheten nu att
kunna slå sig in riktigt i division 1 och
utvecklas och se hur långt jag kan gå.
Jag känner också jag inte riktigt har
fått träffen, jag har mycket mer att ge,
säger Danielsson angående varför han
stannar kvar.
Inför nästa säsong har Hibs tappat några tongivande backar till lag i
Allsvenskan, bland annat Danielssons
storebror Marcus Pontusson. Detta
innebär samtidigt att de backar som blir
kvar förväntas ta en större roll.

Alexander Bergström har Hibs som
moderklubb och har sedan säsongen
2016/17 tillhört A-truppen. Har därmed
var med på resan som inleddes med två
lindansarsäsonger mellan 2016-18 fram
till årets säsong som innebär serieseger
i division 1 och en kvalfinal mot Skoghall.
Dock missade han första halva av säsongen på grund av en skada.
- Ja, förra säsongen är trots skadan
och att det inte gick hela vägen samt
att jag inte heller är nöjd med den
personliga prestationen den roligaste
jag upplevt. När man tänker tillbaka på
kvalet, matcher som betyder nått, men
framförallt lagkamraterna/laget. Det säger väl allt att vi tappar flera spelare till
Allsvenskan. Önskar dom all lycka till det
är otroligt fina personer som blivit vänner

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
för livet och grymma innebandyspelare.
Till alla dom som lämnar, hoppas vi
kan slås ihop igen nån gång och knyta
ihop den där berömda säcken. På det
personliga planet finns mer att ge, säger
Alexander Bergström.
Det lite nya och yngre spelare som
Bergström får dela omklädningsrum med
till hösten, och det innebär förmodligen
också en större roll för honom både på
och utanför planen.
- Än är ju Pontus Gustavsson kvar så
han höjer medelåldern rejält i en övrigt
ung trupp. Genom att man varit med
några år nu har jag växt in i gruppen
och blivit en del av ”kärnan”. Är bara
mig själv och kommande säsong med
kanske färre ledare och rutin i truppen
än föregående säsong så får man dra
ett större lass på just den biten, men det
är också något jag ser positivt på. Sen
hoppas jag någon gubbe till med någon
säsong i ryggen kritar på och stannar,
säger Bergström.
Har du satt något personligt med
nästa säsong?
- Personligen är det väl att komma
upp i nivå och vara en ledande spelare
på plan vad gäller lite trygghet, rutin och
brinn för klubbmärket. Sen hitta tillbaka
och bygga vidare på nivån jag hade
innan skadan och pandemi säsongen,
säger Bergström.
Hibs börjar som sagt närma sig slutet
på truppbygget och har nu 15 spelare
under kontrakt.
- Både viktigt och kul att ”Berra” stannar kvar hos oss. Han har sakta men
säkert byggt på sig rutin och blivit en
våra kärnspelare både på och utanför
planen. Han är inte den flashigaste
spelaren, men en otrolig lojal lagspelare
som alltid sätter laget i förstahand och
förmodligen seriens bästa spelare att
täcka skott, vilket gör honom till en grymt
bra boxplay-spelare. Som han själv är
inne på kommer hans ledarroll växa när
vi blir lite yngre, och det är något som
jag tror att han kommer växa än mer av,
säger Fredrik Eriksson i Hibs sportgrupp.

Fotboll

Lesjöfors-Ekshärad 2-4 (0-1)
Målskyttar Ekshärad: Pontus Du Puy 3,
Johan Jonasson.

Visitkort
fakturor,
kvittenser
Allt som ditt företag
behöver fixar vi!

IDROTTSCAFÉ
Munkfors Förenings & Konferenscenter
Lördag 21 maj kl. 12.00 – 14.00

Program
Kl. 12.00 Inledning
Kl. 12.10 Håkan Kamp föreläser om boken Värmlands guld
Kl. 13.00 Kaffe med fralla och kaka
Kl. 13.20 Anders Borgström föreläser om Wall of Fame
Kl. 14.00 Avslutning
Wall of fameutställningen med dom 10 utsedda finns på plats
under dagen

Ekshärad var det bättre laget och
trots en utvisning efter 60 minuter så
kunde man göra 2 mål efter det och
vinna matchen. Målen för Lesjöfors kom
alldeles i slutet.
Ekshärad-Forshaga 2 13-1 (8-0)
Målskyttar Ekshärad: Johan Åslund 4,
Henrik Skoog 2, Johan Jonasson 2,
Pontus Du Puy, Tobias Karlsson, Gustav Klier Wallgren, Jon Jonsson, Hugo
Bergenfur.
Ekshärad dominerade och skapade
målchanser i massor. Efter 8-0 i halvtid
så slog man av lite på takten i andra
halvlek.

Bowling

Pensionärsbowling BK Rullan

Resultat Värmlandsserien omg 14
Div 1
Rullan 1-Arvika 1 18-2
Bästa spelare i Rullan 1: Lars Höglin
916, Torbjörn Nilsson 841, Bo Nilsson
758, Thomas Jansson 755.
Div 2
KPB 2-Rullan 2 9-11
Bästa spelare i Rullan 2: Johnny Ekström
754, Leif Frödin 706, Ola Sjöberg 635,
Krister Söderström 634.

Div 3
Taifun AW-Rullan 2 14-6
Bästa spelare i Rullan 3: Allan Norberg
643, Ola Sjöberg 609, L.E. Persosn 597,
Ottar Törnqvist 573.
Div 4
Rullan 4-KPB 4 18-2
Bästa spelare i Rullan 4: Magnus Olsson
799, Else Emilsson 725, Helena Frödin
701, Elisabeth Persson 662.
Div 4
Arvika 4-Rullan 5 14-6
Bästa spelare i Rullan 5: Ulla Lindh 624,
Birgitta Kullander 556, Viveca Jansson
493, Ulla Persson 406.
Klubbmästerskap
Den 9/5 spelades årets klubbmästerskap
för både Herrar och DAmer. 14 herrar
samt 10 damer deltog över 6 serier med
följande delresultat:
Herrar:
1:a Lars Höglin 1336 poäng
2:a Torbjörn Nilsson 1273 poäng
3:a Thomas Jansson 1168 poäng
Damer
1:a Elisabeth Persson 1009 poäng
2:a Helena Frödin 1006 poäng
3:a Else Emilsson 915 poäng
Vi tackar för en trevlig och spännande
dag.
Leffe H

Välkommen till

TEXTÅBILD
Vi hjälper dig,
från idé till
färdig produkt
Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66
info@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Fotboll Div. V

Bergsängs BK
V

Råtorps IK

Parkvallen

Sön. 22/5 kl. 14.00
Matchsponsor:

ÅRSMÖTE

Lördag 21 maj kl 10.00

i Cafeterian.
Se hemsidan för mer information.
Välkomna!

Affischer
i alla storlekar
Bla unikt
format
33x70 cm
(som gamla
filmaffischer)
Såklart även
A3
A4
50x70
70x100
... som du
önskar

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.

GÅRDSLOPPIS
Ena Östra Nytorp
27 + 28/5 kl 12.00-16.00
3 säljare. Diverse
0708-460498

GÅRDSLOPPIS
inför uthyrning av bostadshus
Lördag 21/5 kl 11-17
Stjärnsforsvägen 131,
Uddeholm
Välkomna! Uffe o August
070-529 02 75

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

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
GUNDEDAGEN
Motjärnshyttans Järnvägsmagasin
lördag 28 maj kl 15.00 med Göran
Samuelsson. Inträde 150:- inkl kaffe
m dopp. Info 070-5372857. Välkomna!
Motjärnshyttans Kulturförening.
********************************************
DHR BROSTUGAN
ÖPPETTIDER SOMMAREN 2022
Vecka 21: 8.00-11.45. Vecka 22: 8.0014.00. Vecka 23-31: 8.00-11.45. Trevlig
sommar önskar Katarina och Ulf.
********************************************
LOPPIS & PLANT- o FRÖBYTARDAG
vid Bystugan Uddeholm den 26/5 mellan 10.00-15.00. Välkomna! Uddeholms
Byalag.
********************************************
KNON-TÖNNETS FVOF
Påminnelse om fiskestämma, torsdag
19/5 kl 18.00. Gamla kommunkontoret i
Ekshärad. Välkomna! Styrelsen.
********************************************
ÅRSMÖTE
Laggåsens jaktklubb, Hembygdsråden
Gustafsfors, söndag 29/5 kl 17.00. Välkomna! Styrelsen.
********************************************
ÅLEBY VVO & JK
Jaktstämma på Åleby bygdegård den 5
juni kl 15.00. Välkomna
Tel. 073-727 54 77
********************************************
ÅLEBY BYGDEGÅRD
Ordinarie årsstämma på Åleby Bygdegård söndagen den 5 juni kl 14.30.
Välkomna!
Tel. 073-727 54 77
********************************************

STORLOPPIS
på Hagfors Hembygdsgård 27/5-28/5
kl 10-16. Gratis platser. Medtag bord.
Även bakluckeloppis. Anmälan till Karin
på 072-7410078
********************************************
LESJÖFORSDAGEN 26/5
kl 09.30-17.00. 250 kg kärlek 21-0001.00. Övrig info se Facebook - Lesjöfôrsere. Byalaget Lesjöfors, Lesjöfors IF
& Lesjöfors FH.
********************************************
HARAORTENS VVO
Årsmöte den 12/6 kl 17.00 vid Slaktboden. Stadgeenliga ärenden. Välkomna!
Styrelsen.
********************************************
FÖRENINGEN HJÄRTLUNG
finns på marknaden fredag 20 och lördag
21 maj. Kom och besök oss på plats 54 i
närheten av Troiligatan. Vi påminner om
att vi gärna tar emot bröd till försäljning.
********************************************
ORKESTERDANS
Dans till Framed på Kolsnäslogen i
Sunne söndag 22/5 kl 17-21. Välkomna!
Bugg och Sånt.
********************************************
ÅRSMÖTE
Uddeholms Vävstuga tisdag 31/5 13.30.
Välkomna!
********************************************
FÖSKEFORS-GENSTIGENS VSF
Årsmöte den 6 juni kl 14.00 vid Hamra
Jaktgård. Välkomna!
********************************************
RÅDA IK
bjuder in medlemmar till ett Halvårsmöte
tisdag 24/5 kl 19.30 i klubbstugan. Välkomna! Styrelsen.
********************************************

KLARÄLVDALENS SKOTERKLUBB
Årsmöte onsdag 1/6 kl 19.00, klubbstugan Acksjön. Smörgåstårta och kaffe.
********************************************
PRO MUNKFORS
Paketauktion i lokalen onsdag 25 maj kl
14.00. Kaffe med dopp 30:-. Paket mottages tacksamt. Välkomna! Samarr. ABF.

SÄLJES
LÄGENHET 3 R.O.K. + ALLRUM
82 kvm, Riksbyggen Hagforshus 3, 1:a
vån. Nyligen renoverat kök. Ny spis.
Diskmaskin ca 1 år. Två toaletter. Hyra
4.924:- + bostadsr.förs. 34:-, + bredband
235:- = 5.193:-/mån. Pris 150.000:- Bud.
Tillträde troligen fr 1 juli 2022.
Tel. 070-614 51 49

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
MUNKFORS UTHYRES
Trevlig tvåa med gammal charm. Egen
liten veranda och uteplats. Inte betalningsanmärkningar eller rökare inomhus.
Lugnt område med mest villor. Förstahandskontrakt. Stort vindsutrymme. Hyra
5500 kr. Allt ingår utom hushållsel.
Ring 0733-100108 för mer info el. visn.
********************************************

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

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.

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

På scen
ca 21.00

Lesjöfors 18 juni 2022

www.erikajonsson.se

14.00 VETERANFOTBOLLSMATCH

17.30
TRUBADURER

Res. för ev. tidsändringar.

HELDAGSBILJETT! 250 kr. Under 18 år 100 kr.
Gratis under 10 år i målsmans sällskap.
ENDAST FÖRKÖP: FILIPSTAD: Hotell Hertig Karl
HAGFORS: Textåbild. LESJÖFORS: COOP,
Maria Lindgren 070-320 06 99, Anna Skoog 070-298 98 50

Rikard
070-693 77 19
Jan
070-693 77 18

www.rj-maleri.se
info@rj-maleri.se
Gilla oss på

SÄLJES
KLUVEN VED

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

Allt inom VVS

070-580 19 06

www.bergsangsror.se

14.00-00.00
SERVERING av
Hotell Hertig Karl
i samarbete med

GEIJER
S K O L A N

Folkhögskolan i Ransäter.

ÖPPET HUS
LÖRDAG 21/5
Läs mer på geijerskolan.se

Torsdag 19/5 kl 10.30-15.00

KÅLPUDDING 100:Alt. Pannbiff
–– HÄMTLÅDOR 90:- ––
Beställ gärna matlådor från kl 9.00
Betalning görs kontant el. m swish
CAFÉ O LOPPIS ÖPPET
VARDAGAR 10.30-15.30

Tel. 0563-257 55 Välkomna!

Vi har
mycket att
erbju da i
tr ycksaker.
Se vår
hemsi da.

www.veckobladet.se

Mäklarhuset Bengt Pettersson
Adress: Kyrkogatan 1, 683 33 Hagfors
Telefon: 0563-120 00 Telefax: 0563-126 50

www.maklarhuset.se/hagfors

Östra Gällsjön - Hagfors

Klarälvsvägen - Ekshärad

Sörgårdsvägen - Råda

Storgatan - Hagfors

Utgångspris: 1.500 000:En idyll, belägen ett stenkast från Östra Gällsjön och med utsikt över sjön.
Här har vi en pittoreskt och välvårdad
stuga om 62 kvm, med alla bekvämligheter och extra utrymme för gäster i
gäststuga. Luftvärmepump, braskamin
och vedspis.

Utgångspris: 1.100 000:En familjevilla om sex rum och kök fördelat på 174 kvm, välbelägen centralt i
Ekshärad, där man kan med fördel låta
bilen stå hemma när man ska besöka
butiker, skola och friluftsliv. Fjärrvärme.
Fiber och kabel-TV. Övrigt på fastigheten finns idag en kombinerad byggnad
för förvaring och hundkoja.

Utgångspris: 995 000:Utgångspris: 1 600 000:Rymlig och välbelägen villa i ett plan,
lämplig för den stora familjen, inrymmande 8 rum varav 5 sovrum. Villan
har en modern och öppen planlösning.
Vacker braskamin. Vidbyggt finns ett
garage/förråd på ca 61 kvm. Fastigheten är belägen med gångavstånd till
både skola och affär.

Utgångspris: 2.150 000:Tillfälle att förvärva en av Hagfors äldsta hyresfastigheter ”Bankbynninga”
med fem unika lägenheter, helrenoverade lägenheter. Två lägenheter om
vardera 3 rum och kök, två lägenheter
om vardera 2 rum och kök samt en lägenhet om 1,5 rum och kök. Centralt
läge med endast några minuters promenad från centrum. Fastigheten är
mycket charmig.

Byn - Ekshärad

Villavägen 2 - Hagfors

Transtrand - Likenäs

Brånhedsvägen - N Bogerud

Utgångspris: 650 000:Lantligt belägen villa om fem rum och
kök fördelat på 120 kvm. Till detta finns
ett källarplan. Gäststuga och garage.
Uppvärmning med pellets. Villan ligger ett stenkast från Klarälvens härliga
strand och endast ca 1 km in till Ekshärads centrum.

Utgångspris: 2.650 000:Representationsvilla på en stor vacker
trädgårdstomt med delvis sjöutsikt Ytterligare två tomter ingår. Villan inrymmer 6 rum och kök fördelat på 186 kvm.
Braskamin. Rymlig balkong i söderläge,
Källarvåning med bl a vinkällare, tvättstuga, förråd. Två uthus med förråd och
hobbyrum. Härligt orangeri.

Utgångspris: 450 000:2-plans-hus med hel källare belägen
med ett attraktivt affärsläge utmed
väg 62, endast 11 km från Branäs Alpinanläggning, och med utsikt över Klarälven. Övervåning inrymmer en lägenhet
om 2 rum och kök, och bottenvåningen
en 2-rumslägenhet som med lätthet
kan göras om till en affärslokal.

Utgångspris: 595 000:En lantlig familjevilla om 5 rum och
kök fördelat på 157 kvm. Ev kan del av
nedervåningen hyras ut. Trädgårds- naturtomt om ca 2700 kvm med växthus,
gästhus, uthusbyggnad med garage,
snickarbod m.m. Gångavstånd ner till
Klarälven.

Rostbrännarevägen - Hagfors

Melltorpsvägen - Uddeholm

Tinglöfsvägen - Ekshärad

Lakheden - Hagfors

Utgångspris: 150 000:Ljus och fräsch lägenhet om fyra rum
och kök belägen på 2:a våningen i bostadsområdet Sättra med närhet till affärer, restauranger, busshållplats mm.
Balkong mot innergård.

Utgångspris: 750 000:Ett praktiskt boende i ett plan, om fem
rum och kök fördelat på 167 kvm. Bergvärme. Badrum och gästtoalett. Området är lugnt och populärt med närhet
till fina strövområden och badplats.

Utgångspris: 1.950 000:Välplanerat och välvårdat parhus, centralt beläget med närhet till serviceinrättningar. Varje lägenhet inrymmer 4
rum och kök varav 3 sovrum. Sovrummen är samtliga belägna i övre planet ,
som även inrymmer en hall och duschrum. Fiber är installerat. Fastigheten är
belägen invid ett skogsområde.

Kommande
Renoverad och välvårdad 1 ½-plansvilla
med lantligt läge, inrymmande 4 rum
och kök, fördelat på 106 kvm + halv
källare. Ett fint dubbelgarage samt redskapsbod finns också på denna trädgårdstomt om ca 4 195 kvm. Fastigheten är belägen med närhet till Rådasjön
och svamp och bär-skogar runt hörnet.

Skålviken - Hagfors

Stjärnsvägen - Uddeholm

Kommande
1/1/2-plansvilla med jordvärme och 3
rum och kök fördelat på 95 kvm + källarvåning. Här bor man lantligt men
ändå bara 3 km till Hagfors centrala
delar. Dubbelgarage, verkstadsbyggnad (flerbilsgarage) redskapsbod, samt
vedbod.

Kommande
Charmig villa med härlig atmosfär och
sjöutsikt. 3 rum. Badrum med wc. Gästtoalett. Altan med västerläge. Dubbelgarage. Uthus med förråd. Vacker
trädgårdstomt med närhet till bad och
båtplats.

Vi går mot sommaren och efterfrågan på
fritidshus börjar bli stor.
Går du i säljtankar så är det en lämplig tid
att lägga ut till försäljning.
Efterfrågan på fastigheter för permanent boende
är också fortsatt stor så går du i säljtankar.
Hör av dig till oss, så ska vi göra vårt yttersta
att hitta rätt köpare till dig.

