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Onsdag 25 maj 2022

Drömmen om glasträdet - En barnbok för viktiga samtal
Jag är ingen kändis, jag har heller inget
stort förlag i ryggen, men som barnboksdebutant har jag ett viktigt budskap som är mer relevant att sprida än
vem jag är som person.
Att arbeta med innovationsförmåga handlar om att
arbeta med sitt självledarskap. För att fortsätta vara
påhittig, göra nya saker och ta det till verkligheten
behöver vi lära oss att sätta gränser för oss själva och
andra. Det är naturligt för oss att följa flygvärdinnornas
råd när vi sitter avslappnade på väg till en varm plats
och molnen breder ut sig under oss som ett mjukt
täcke: “...Sätt syrgasmasken på dig själv innan du
Forts. inne i tidningen
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ANNONSEN GÄLLER V20 2022 SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER!

ANNONSSTOPP INFÖR NÄSTA VECKA (V22) FREDAG KL 12.00

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

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Kristi himmelfärdsdag 26/5 kl 8.30 Musik från kyrktornet.
Kl 9.00 Gudstjänst A Rådström.
Lör 28/5 kl 14.00 Konfirmationsgudstjänst A Rådström,
konfirmandernas redovisning.
Sön 29/5 kl 11.00 Konfirmationsmässa A Rådström.
Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

Equmeniakyrkorna och Pingstförsamlingen i Ekshärad
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.
Matt 28:19

En spalt 47mm
Två spalt 95mm / 100mm

The Poppers

EN KVÄLL
MED 60-TALS
Vecka 21 47x95 mm
POP!
FRI
ENTRÉ!

Gräs Missionshus
Mån 30/5 kl 19.00 Stugmöte.

Munkfors Equmeniakyrka
Ons 25/5 kl 19.00 Bön hemma
hos Solveig.

Klarälvskyrkan Ekshärad
Lör 28/5 kl 18.00 Benjamin och Catrine Dyke fr. Torsby.

Peter Wanngren & Andreas Jonsson
Låtarna ni minns från Tio-i-topp & Kvällstoppen!
GÄLLER TORS 26/5-ONS 1/6

Dop Vigsel
Guldbröllop

Dop
Gul

Har ni döpt ert barn,
gift er eller firar ni
t ex Guldbröllop?

Dela
av hä
i Vec

MUNKFORS KYRKA

SVENSKAKYRKAN.SE/FORSHAGA-MUNKFORS

SÖN 11.00 GUDSTJÄNST.
E-K Angleborg.

MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM

Vårt varma tack
till alla Er som på olika sätt
hedrat minnet av
vår älskade

Ursula Mellgren
vid hennes bortgång
och begravning.
Ett extra varmt tack till
personalen på Tranan 2
för Er goda omsorg.
GUNNAR
Angelica med familj

Kyrkofullmäktige i
Hagfors pastorat
kallar till

SAMMANTRÄDE
enligt nedan
Tid: Tis 31 maj kl 18.00
Plats: Församlingshemmet Hagfors
Kaffeservering
Ordföranden

ONS 12.00 SOPPLUNCH.

RANSÄTERS KYRKA

MÅN 19.00 VECKOMÄSSA.

ÖVRE ULLERUDS KYRKA

TORS 15.00-17.30 KONSTUTSTÄLLNING. Arve Andersson,
konstnär. Kaffeservering.
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST.
The Poppers - en kväll med 60tals pop. Peter Wanngren och
Andreas Jonsson. M Kareliusson.

NEDRE ULLERUDS KYRKA
SÖN 11.00 GUDSTJÄNST.
M Johansson Flygg.

FORSHAGA KYRKA

TORS 7.50 GUDSTJÄNST.
E-K Angleborg. Johan Låftman,
trumpet. Gudstjänsten inleds med
trumpet från tornet.

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

Har
barn
firar
Guld

Dela med er av
händelsen i Veckobladet!
Skicka en bild och några raders
text till info@veckobladet.se
eller Veckobladet, Görsjöv. 2C,
683 33 Hagfors
Pris 300:-. Betalas kontant eller
via Swish 1230489690
Plusgiro 45 70 18-0

D

FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM
ONS 18.30 YINYOGA.
19.45 MEDITATION.

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

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

Skic
info@
Görs
Pris

Välkommen till Hagfors pastorat
Välkommen att fira Gudstjänster
26/5 Torsdag Kristi himmelsfärd

kl. 9.00 Gustav Adolfs kyrka - Gökotta
Åsa Bergsten & Tina Sundbäck
Trumpet Jonna Karlsson
Gökottebrunch i församlingshemmet

Kyrkbuss: Hagälven (Pallinkorset) kl. 07.50, Hagfors kyrka kl. 07.55,
Bussterminalen kl. 8.00, Stjärnsnäs kl. 08.05, Geijersholm kl. 08.15, Gustavsfors kl. 08.30.

Söndag 29/5

Kl. 11:00 Norra Råda kyrka

Filmmusikkonsert

28/5 Hagfors kyrka kl 18.00

Hagfors kyrkokör & Edebäckskören
Tillsammans med musikerna
Tim Nilsson, Martin Säfström,
Thomas Lindberg, Mathias Sundqvist
Körledare: Tina Sundbäck.

Frukostmacka med andakt

Thomas Pfitzinger Drewes & Eva Lotta K Bäcker

Torsdagar kl. 10-11.30 Hagfors församlingshem

Thomas Pfitzinger-Drewes & Eva Lotta K Bäcker
Kyrkkaffe

Klädbytarrummet

Kl. 16:00 Hagfors kyrka

Söndag 5/6 Pingstdagen

Kl. 11:00 Gustav Adolfs kyrka

Markus Porsche & Tina Sundbäck / Kyrkkaffe

Kyrkbuss: Hagälven (Pallinkorset) kl. 09.50, Hagfors kyrka kl. 09.55,
Bussterminalen kl. 10.00, Stjärnsnäs kl. 10.05, Geijersholm kl. 10.15, Gustavsfors kl. 10.30.

Kl. 16:00 Sunnemo kyrka
Markus Porsche & Tina Sundbäck
Kontaktuppgifter

Församlingsexpedition i Hagfors:öppet mån&ons kl. 10-12, tors 13-15
växel: 0563-540 530 epost: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsförvaltningen:
telefon 0563-14500,: månd&onsd Kl. 9.30-11.00; tisd 13.30-15.00
epost: hagforspastorat.kgf@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/hagfors

obs! sista gången för terminen 2/6

Fredagar kl. 10.00-12.00 Berggården
obs! sista gången för terminen 3/6

Berggården

Ungdomskvällar 13-18 år torsdagar kl. 18.00-22.00
Stort tack till alla som gjorde Marknaden i Hagfors möjligt
och till alla som besökte oss i församlingshemmets trädgård.
Tack till musikerna och alla som delade ut kaffe och bullar,
till alla som i bakgrunden såg till att det kunde löpa på
som det gjorde. Tack till er som hejade på mannekänger
och på Noas ark på carnivalen. Vi ser fram emot nästa års
marknad!

Forts. från fram

Drömmen om...
hjälper någon annan”. Hur
märkligt det är att samma
sak inte är lika självklart i
hemmet när ångesten griper
tag om en i tvättstugan, vid
middagsbordet eller på jobbet.
Varför har vi mer förståelse för
det 10.000 meter upp i luften,
men inte på marken?
Visste
ni
att
enligt
Socialstyrelsen (1) ger närmare
en femtedel av Sveriges vuxna
befolkning vård eller stöd
till någon som de står nära?
Det här är alltså vardag för
en stor del av landets vuxna
befolkning - i det tysta. Lägg
därtill de som också är i behov
av den anhörigvården. Det
här är inte det vi pratar om
vid fikat, matbordet eller med
andra som är utanför den egna
familjen. Vi biter ihop och
gör det som behöver göras. Vi
behåller det för oss själva för
att bibehålla “varumärket”. Vi
kanske inte ens pratar om det
med varandra hemma. Men vi
skulle göra allt i vår makt för
att det här inte ska drabba våra
barn. Paradoxen i det hela är
att vi alla vet att barn inte gör
som vi säger - De gör som vi
gör.

Varför finns Drömmen om
glasträdet?
Barnboken Drömmen om
glasträdet, lyfter kärnan i den
här problematiken, men genom
en positiv ansats. Istället för
att prata om utmaningarna, så
bjuder vi med den här boken
in till möjliga vägar för bättre
mående på ett individuellt
plan. Det är genom att starta
reflekterande tankar som vi
har möjligheten att ställa de
proaktiva frågor som bär på
möjligheten till ökade hälsotal
över tid: “1. För vem gör jag
det här? 2. Är det nödvändigt?
3. Vad drömmer jag om?”.
Till synes enkla frågor, men
det är först när de ställs i
relation till flygvärdinnornas
råd “Att sätta syrgasmasken
på oss själva först innan vi
hjälper någon annan” som de
kan börja förstås: Behöver vi
verkligen göra alla måsten?
Är det vi som bestämt det
eller tror vi att omgivningen
förväntar sig det av oss? När
gjorde jag något kul sist? Vad
vill jag göra med min tid om
jag får välja fritt? Om vi inte
tar hand om oss själva nu och
är bra förebilder även ur den
aspekten, vad kommer då
våra barn att göra när de når
vår ålder? Vad kommer nästa
generation att uppleva och hur
kommer de att må efter att ha

lärt av oss som stressat och
försökt bolla livet och värderat
helt andra saker på ett osunt
sätt?
Vi behöver påminnas om
vilka egna behov vi har innan
vi kan se till andra - utan att
för den delen sluta bry oss om
vår omgivning. Vi har alla vår
gräns för hur mycket vi kan ge
innan vi behöver få. Det är just
den gränsen som vi vill slå vakt
om och medvetandegöra hos
så många som möjligt med det
kommande barnbokskonceptet
Drömmen om glasträdet.
Vi vill bidra till att bredda
synen på värde genom att
lyfta den sociala hållbarheten
i relation till de övriga
hållbarhetsdimensionerna
(ekonomisk och miljömässig).
Sättet vi kommer att göra
det på är genom att erbjuda
verktyg och påminnelser för
att synliggöra hämmande
saker “som sitter i väggarna”
i vuxnas vardag, så att vi alla
kan fatta aktiva beslut om vad
vi kan, vill eller behöver - att
vi lär oss var vår egen gräns
går och var andras börjar.
Att vi helt enkelt sänker
tröskeln och höjer ribban
för vår egen påhittighet och
innovationsförmåga.

Om lanseringseventet
Välkomna
till
vårt
lanseringsevent som ni kan
läsa mer om i annonsdelen av
tidningen: Lanseringsevent Fantasiverkstad & Sagostund.
Eventet och sagan kommer
inte att bli i närheten så
allvarstyngt som den här
texten - utan tvärtom. Men
texten skrevs för att vi behöver
betänka det här perspektivet
nästa gång vi viftar bort våra
egna drömmar och fantasier
som oviktiga. De har också
ett värde, om än mindre
uttalat och de är långt mycket
viktigare än vi tror. Speciellt i
de tider vi är påväg in i nu.
Den här boken är en
påminnelse om vem som
egentligen är antagonisten när
det kommer till att bana en ny
väg framåt.
// Helena Cherin Nilsson
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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.

EKSHÄRAD
EKSHÄRAD
En riktig mataffär
EKSHÄRAD

ÖPPET
EnEn
riktig
mataffär
Restaurang,
Café,
Bageri, Deli
riktig
mataffär
ALLA DAGAR
Restaurang,
Café,
Bageri,
Deli
Restaurang,
Café,
Deli
Öppet till 21Bageri,
8-22
Öppet
till till
21 21
Öppet
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622
Torsbyvägen
1 • 1Tel
0563-40622
Torsbyvägen
• Tel
0563-40622

INDIANEN, EKSHÄRAD
RESTAURANG, CAFÉ, BAGERI, DELI

Tel. 0563-406 22

GOTT ATT GRILLA!

9900
Kryddkorvar
00
65
Potatissallad
990
Festsallad
90
8
Tsatziki
2500
Halloumi
00
20
Kaffe Löfbergs
8900
Cheddar
12900
Vaniljsås
00
15
Glasstrut
1990
Grillspjut

av benfri kotlett, Scan, ca 800 g

kg

2 för

Hemgården, 270-300 g

ICA Indianens

hg

ICA Indianens

hg

Salakis, 500 g

st

Original och Chili, ICA, 200 g

st

2 för

450 g

Kvibille 32%, 500-1400 g

kg

5 dl, Arla

Unicorn, 4-pack, Sia

Grillkol/
Briketter

förp.

3 för

120

Nu har vi startat

00

MJUKGLASSMASKINEN!!

Trevlig helg! Janne m personal

MORS DAG!
Fira med blommor,
tårta och grillat
PRESENTTIPS TILL MOR:

59
00
99
3500

Rosor

9-pack, 50 cm, Röda korset

Orkidé

3 stänglar, 45 cm

00
st

Chokladask

Hjärta/Tack, Marabou, 165 g

st

Från vårt fina kondis:

Tårtlängder
4-5 personer, olika sorter

100

00

st

RESTAURANG INDIANEN
erbjuder

Mors-dag-buffé

17900

Indianens Favorit: Fläskfile m kantarellsås o potatisgratäng
Sommarkyckling (kycklingfilé i krämig senapssås)
j
OBS! E
Kallskuret, sallader, efterrätt.
!
bokning

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

Fullständiga rättigheter

DAGENS RÄTT: Mån-fre 100:- Pensionär 90:Lör-Sön 110:- Pensionär 100:- Hämtlådor 85:-

BLOMFÖRSÄLJNING!!
STORT
NT
SORTIME
OCH BRA
PRISER!

Prisex:

Sommarplantor

6-pack
Petunia, Lobelia m.m.

Plantjord
ICA Garden, 40 liter

4 för

3490

10000

Händer i Ekshärads kyrka

Ekshärads kyrka

KYRKOGÅRDSDAG

26 maj
Kristi Himmelsfärdsdag

Lördag 28 maj kl 9-13

kl 8.30 Musik från kyrktornet
med Jenny Ekström, Bengt Carlsson och Per-Martin
Svärd.
kl 9.00 Gudstjänst
Anders Rådström och Jenny Ekström.

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

Kyrkorådet bjuder
även på kaffe vid
kyrkogårdsexpeditionen

Välkomna!

28 maj

Personalen på Ekshärads kyrkogård

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

kl 14.00 Konfirmationsgudstjänst
Årets konfirmander tillsammans med Anders Rådström, Jenny Ekström och Conny Söderström.

29 maj

Melodikrysset v. 21 - 28 maj

Melodikrysset v.21 - 28 maj
1

2

3

kl 11.00 Konfirmationsmässa
Årets konfirmander tillsammans med Anders Rådström, Jenny Ekström och Conny Söderström.

4

Välkomna

5
6

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

7
8

10

9

11

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

En spökhistoria?

Det är natt, tyst och stilla i
den djupa skogen inte långt
från den lilla skogstjärnen.
När man då hör ett kraftigt,
ihållande och mycket oväntat
skri i natten mörker kan man
inte låta bli att fantasin skenar
iväg.
Tjuten eller skriken kommer
snabbt närmare. Det låter som
höjgljudda kattskrik. Det låter
som den, vad det nu är, gör

Kommunfullmäktige
Välkommen till kommunfullmäktige för att lyssna på vad
dina politiker beslutar om i Munkfors kommun.
Munkfors kommunfullmäktige sammanträder på Munkfors
Förenings- och Konferenscenter tisdagen 31 maj 18.30.
Föredragningslistan finns tillgänglig i kontaktcenter, kommunhuset
Munkfors och på Munkfors kommuns webb. Sammanträdet är öppet
för allmänheten som hälsas varmt välkommen.
Pia Falk, ordförande

Munkfors
Ransäter
Munkfors Kommun

ett var runt taket för att sedan
svänga av mot ett angränsande
hygge och tillbaka runt taket
och sedan vidare. Den, vad
det nu är, var för snabb för att
vara en katt eller ett lo eller en
räv eller en råbock, dessutom
så var den helt klart i luften.
Natt, kattuggla, hur låter en
kattuggla, som en katt?
Det blir dag igen. Efter några dagars letande efter ett svar,
för det måste ju ﬁnnas en förklaring, hittar jag svaret.
En helt vanlig ormvråk!
Nattliga upplevelser
Lenn Olle

4-års jubileum

EXAMEN
2022

Fredag 27/5 & Lördag 28/5

20%

Kostympaket

från Erla of Sweden
Kostym + skjorta +
rosett eller slips

1995:-

Det firar vi med
rabatt
OBS!
på alla hudvårdsprodukter
FREDAG
OBS!
DROP IN
från
FREDAG
från
på prova-på
kl
13.30
kommer
behandlingar
Marie Houston
• NBE Massage
från
• B-peel
• Ansiktsbehandling
att vara här
30 min
och göra
PASSA PÅ!
MANIKYRER
så missa
inte det!
Välkomna!

Välkommen!

Inför examen och andra festligheter är butiken välfylld med

Etablerat 1868

MYCKET NYTT!!

MUNKFORS • 0563-502 13

Bl a på DAM: Klänningar - Blusar Tunikor - Linnen - Shorts - Byxor

Öppettider i sommar
Gäller 30 maj -2 september

Församlingsexp. 054-87 55 00

Telefontid: Mån, tis, tors, fre kl. 9.00-12.00
Besökstid Skivedsleden 15 i Forshaga: Tis, fre kl. 10.00-12.00

forshaga-munkfors.forsamling@svenskakyrkan.se
Kondoleanser går att beställa via telefon under telefontid.

Mors dag söndag 29/5

Nya fina
sommarfärger
på LÄPPSTIFT
från Mavala

VARMT VÄLKOMNA!

Silverhalsband
med hjärtan 499:Armband 399:-

TIPS!
Köp ett
kort
present rt
o
e
och g b

MUNKFORS 0563-506 70

Kyrkogårdsförvaltning 054-87 55 50
Telefontid: Mån, tis, tors, fre kl. 9.00-12.00

forshaga-munkfors.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Munkfors
Ransäter
Munkfors Kommun

Anhörigstöd
- vi finns för dig

SVENSKAKYRKAN.SE/FORSHAGA-MUNKFORS

Vad har du på gång
inför 6:e juni och
skolavslutningen?!
Annonsera dina
erbjudanden hos oss!

Du som vårdar eller stödjer en
närstående kan få anhörigstöd via
kommunens medicinskt ansvariga
sjuksköterska.
Kontakt
Ring 0563-54 12 25 under vår
telefontid, onsdagar 13.00-15.00.

Vi hjälper dig göra annonsen från din idé. Gör du annonsen själv vill vi ha en tryckfärdig pdf.

Gundedagen

”
”Största det i
sbla n
n
o
n
n
a
dale
Klarälv

utkommer varje onsdag och utges i drygt 13.600 ex.
över Munkfors- och Hagfors kommuner
med Ekshärad, Stöllet, Likenäs och Lesjöfors.

Rabatter

m
Tidningen sor
va
k
er
g
lig
på bordet
!
hela veckan

Vi är glada att kunna ha Gunde dagen i år. Om Gunde hade llevat
skull han ha fyllt hundra år i år, men hans musik och humor lever
fortfarande.
Vi har i år lyckats boka den mångsidiga artisten Göran Samuelsson. Nedan lite fakta om Göran:
Musiken har varit hans levebröd sedan 1989.
Han har skrivit drygt 200 låtar och spelat in 16 album
1992 startade han Packmopedsturnèn och
2019 skrev han boken om turnèn samt musik och
Beättarföreställningen ”Flaksommar”
1989 gav han ut diktsamlingen ”under ett stolsben”
Vid sidan av av musiken målar han akvarellmålningar och kommer att medverka vid årets sommarutställning vid Kulturhuset
Laxholmen i Munkfors.
”Motjärnshyttans kulturförening hälsar välkommen”

!
g
n
o
p
Ku

10% vid annonsering
två veckor
20% vid annonsering
fem veckor

Vi hjälper
dig med
annonslayouten
utan extra
kostnad

te
Syns man in te
finns man in

Annonsstopp torsdagar kl 16.00
Välkommen med er annons!
Görsjövägen 2 C 683 33 HAGFORS • Telefon 0563-616 66
info@veckobladet.se • www.veckobladet.se

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

Åhströms i Råda

Vid Rådakorset Rv 62 • Tel. 0563-600 65 • Öppettider: Mån-Fre 8-19, Lör 9-19, Sön 11-19

27-28 maj STORA BLOMDAGARNA
Öppet Kristi himmels63! olika sorters blommor
färds dag 11-17
Dessutom BUKETTER i alla prisklasser

Pris ex.

PELARGON

Stora

Zonale, svenskodlad

MILLION BELLS

20:- /st

9:-:-/s) t
AMPLAR 6
lar 189

eamp
(I år även Jätt

CASCADE
PELARGON

39:-/stst

AFRIKANSK
MARGUERIT
Vit MARGUERIT

25:-/st

OBS! Inga förbeställningar
Möjlighet att betala ute
Elitloppshelg med V75 lördag söndag
Helgpaket andelar ca 200:- (lör/sön 100:-/dag)
Våra ”vanliga andelar 50/65/100:- Kupongavgifter tillkommer. Finns klara från torsdag em.

RAINBOW 45:Nu börjar vi ”bygga om”
inne i butiken.
Varor kommer att flyttas
till nya sektioner,
vi använder rullburar
som hyllor, det kommer
mao att bli lite rörigt de
närmaste veckorna.
Det känns spännande.

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

Vårens trevligaste event för proffs och hemmafixare
Kristi himmelfärdsdag torsdag 26 maj kl 11.00-15.00

BOLIST OLSÄTER
Tipspromenad

LP-KONTAKTEN

Hagfors Blinkenbergskyrkan
Tisdagar 10-12
070-645 65 20 (Kristina)
www.lp-verksamheten.se

Korv och fika

Leverantörer
Välkomna!

Fira in helgen i X-är - Det är där det
Norevägen 6

KOM IHÅG ANNONSSTOPP DENNA VECKA ÄR
FREDAG 27/5 KL 12.00 INFÖR NÄSTA VECKA.
TREVLIG HELG ÖNSKAR VECKOBLADET

händer! Välkommen Fredag 27/5
Herregård Dør & vindu vit 3L

Butiken flyttar ut!

Effektiv mot svartmögel och påväxt.
God vidhäftning och klibbar inte.
Kulör- och glansstabil.

Fredag 27 maj

stort event

Herregård Treolje XO 3L. 20%
rabatt
Innehåller antimögelmedel.

med billjud på utsidan
• BRL-sponsrat ljudbygge kommer finnas på plats!
• Fri dB-mätning av era byggen, A-traktorer som bilar!
• Alla som väljer att dB-mäta deltar i en utlottning
av fina priser, bl.a en BT Högtalare!
• Specialerbjudanden på billjud under dagen och helgen!
• Utöver specialerbjudanden 15% rabatt på ALLT billjud!

Förhindrar sprickbildning.
Kan pigmenteras i olika kulörer.

Kom ihåg Mors
dag på söndag!
Vi har
presenterna!

ffe
Vi bjuder på ka
mm på utsidan!

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

Veckobladet bjuder på

Solskensrabatt

hela 2022!

30%

Välkommen med din annons
SENAST TORSDAGAR KL 16.00
info@veckobladet.se
0563-616 66
Görsjövägen 2C
683 33 HAGFORS

på minst
halvsida

Klarälvsvägen 14 Tel. 0563- 403 80

Fira det med oss!

Bass Habit Play 212 2x12 tum med Bass
Habit Play Power 600.1
NU 2990:- (ord 4796:-) 38% Rabatt!
OBS! Under denna dag råder det begränsad
framkomlighet för bilar runt butiken.

Rabatterna
gäller
endast
l
Välkommmen til
! fredag 27/5
vackra Ekshärad

SOMMAREN
ÄR PÅ INGÅNG!

Bass Habit SPL64 Raggarplanka
& Play Power 70.2 NU 1990:(ord 3496:-) 43% Rabatt!

(Ovanstående erbjudanden
och priser gäller
till den 11/6-2022)

20%
rabatt

Klarälvsvägen 16
0563-401 11

VÄLKOMNA!

Fredag 27/5
kommer vi att ha
MASSOR MED FYND
& ERBJUDANDEN
i och utanför butiken!

Kom och fynda
inför sommaren!
Klarälvsv. 16, Ekshärad
Mån–fre 10–18, lör 10–13

0563-411 00

EKSHÄRAD

Tack för att ni
handlar lokalt!

Från idé till färdig produkt
Behöver du hjälp med trycksaker?
Vi hjälper dig!
Programblad
Böcker
Tidningar
Roll up
Trottoarpratare
Fakturor
Kvittenser

Kuvert i alla
storlekar
Etiketter
Visitkort
Affischer
Broschyrer
Blanketter
Inbjudningskort
Bordstabletter
Pennor m tryck
m.m.

Vitt tryck på
svart papper
Lack som effektfärg eller tillägg

Ring Patrik för offert!

0563-616 66

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, Hagfors
www.veckobladet.se tryck@veckobladet.se

VECKANS KLIPP

I HAGFORS
Caesarsallad
med lax

Ve

s

MEDLEMSKLIPP

29)=
/st

Receptet hittar du
på coop.se

MEDLEMSPRIS

FÄRSK
LAXFILÉ HEL SIDA

129k

/kg

MAX 2 ST/MEDLEM
SMÖR

Valio. Välj mellan olika sorter. Gäller ej
laktosfritt. 500 g. Jfr-pris 59:80/kg.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.
FÄRSK LAXFILÉ HEL SIDA

Norge/Harbour. Odlad. Vakuumförpackad.
Ca 1000 g. Latin: Salmo salar.

r på
Fi  /5!
g 29
sön

29)=
/st

3 FÖR

99k

MEDLEMSPRIS

GRÄDDGLASS

Triumf Glass. Välj mellan olika sorter.
1,75-2 liter. Jfr-pris 14:95-17:09/liter.

PELARGON ZONALE

Vit kladdkaka
med hallon

Spira. 12,5 cm kruka. Odlad i Sverige.
Välj mellan olika färger.

Receptet hittar du
på coop.se

VECKANS
SHOP EXPRESS-

20k

VARA!

Priset gäller endast
Shop Express

20kS
MAX 2 ST/HUSHÅLL.
LÄSK 6-PACK

Pepsi. Välj mellan max och regular.
6x33 cl. Jfr-pris 10:10/liter. Pant tillkommer.

/st

4-PACK

39)=
/st

FÄRSKA HALLON

Portugal/Spanien. Klass 1.
Ask 125 g. Jfr-pris 160:-/kg.

LÄSK 1,5 LITER 4-PACK

Coca-Cola /Fanta.
Välj mellan classic/zero och fanta. 4x150 cl.
Jfr-pris 6:65/liter. Pant tillkommer.

Erbjudandena gäller t o m söndag 29/5 -22.
Reservation för ev. slutförsäljning.

Studenterbjudande!
Tackkort inkl. kuvert,
20 st 250:Förstoring Ex. 21x30 cm
1 st 120:- 2 st av samma
bild 130:Ramar svarta och vita

dina ramar
Dags attKöp
planera
inför
hos oss!
STUDENTEN
Studentskylt

50 x 70 cm
regntåligt, lätt material
inkl. pinne

380:-/st

Tack för all
uppvaktning på
min student

i flera olika storlekar
Pris ex. 21x30 cm 60:-

1 förstoring 21x30 cm inkl. ram
+20 st Tackkort inkl. kuvert
Endast

340:- ord. 430:-

Student
2020-06-12
Välkommen
på
Studentfest

Inbjudningskort (vikta A6)
till studentfesten inkl. kuvert 5:-/st

Grattis till

STUDENTEN

TEXTÅBILD

Görsjövägen 2C, HAGFORS 0563-616 66
info@veckobladet.se www.veckobladet.se

Mors daghälsningar
Till världens bästa mamma/
mormor Birgitta och mormor/
gammelmormor Inger.
Vi älskar er! Puss och kram
Sara, Bella och Max

En hyllning och hurra på våra
mödrars da´!
Maria och Patrik Lindgren
Isabell och Lilly i Munkfors
vill önska glad Mors Dag till
världens bästa mamma!
YY

Tack för att du alltid finns här,
stöttar och älskar mig.
Många kramar din Nellie
Margit L, du är världens bästa
mamma, mormor och gammelmormor - det vet du!
Vi älskar dig!
Anneli, Angelica, Alexandra
och barnbarnsbarnen

G
R
A
T
T
I
S

E
K
3

Angelica

Paketerbjudande!

Kramar i massor på Mors Dag
bästa mamma Ulla Ohlson i
Bergsäng.
Barnen

HENRIK

Affischer
70 x 33 cm

20:-/st

Grattistutidllenten
S
Bra jobbat!!

TEXTÅBILD
TEXTÅBILD

Görsjövägen 2C, HAGFORS 0563-616 66
info@veckobladet.se www.veckobladet.se

Görsjöv. 2 C Hagfors • Tel 0563-616 66
Till Sverige kom Mors dag 1919,
och denna högtid blev snart ett
självklart inslag i den svenska våren
och ett utmärkt tillfälle att plocka
liljekonvaljer till mor. Faktum är
att vi valde ett senare datum för
Morsdags-firandet än man gjort i
USA just för att ge barnen möjlighet att gå ut och plocka blommor
till mamma.
Även såhär på tvåtusentalet fortsätter vi hedra våra mammor som
ju är så oerhört viktiga för vilka vi
själva kommer att bli när vi växer
upp. Självklart ska vi uppmärksamma vad de gjort för oss under
uppväxten och fram till idag, allt de
lärt oss och kanske allt de låtit oss
komma undan med …
De mammor som sett mellan fingrarna med både det ena och det
andra under tonåren förtjänar väl
att hyllas, liksom de mammor som
alltid tröstade när vi trillat ner från
äppelträden, och de som medlade
i vilda syskonbråk eller kämpade
med precis de saker vi själva kämpar med när vi blir småbarnsföräldrar. Du som själv försökt få ytterkläder på tre barn för att hinna
lämna på dagis innan jobbet vet
precis varför Mors Dag instiftades.
Mors dag är också ett tillfälle att
minnas och hedra de mödrar som
inte längre är med oss, kanske ge-

nom att tända ett ljus eller plantera
av vacker blomma på en grav. Att
förmedla minnet av din mor till
hennes barnbarn är en vacker gåva
och ett fint ögonblick för hela familjen.
Men självklart ska våra mammor firas så fort de får sin titel, och därför
är Mors dag mycket en högtid för
barnen! Att plocka blommor är en
fin Mors dags-present för de minsta, eller att rita en fin teckning till
mamma. När barnen sedan blir lite
äldre kan de pyssla ihop fina grattiskort på dagis att ta med hem som
en present som mammorna kommer att bli glada för.
I många familjer firas Mors dag
som en dag då mamma inte behöver arbeta med de hushållssysslor
som vanligtvis faller på hennes lott.
Är det mamma som brukar laga
frukost kanske hon idag blir bjuden på frukost på sängen av partnern eller barnen, och idag kanske
mamma inte behöver skjutsa till
dagis utan kan ägna hela dagen åt
att ta hand om sig själv. För samtidigt som mammor såklart älskar
sina familjer och gärna vill ta hand
om sina barn kan ju vem som helst
behöva en ledig dag ibland, eller
kanske en dag då hon får bestämma
vad familjen ska hitta på.

Rondellen Hagfors
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0563-140 45
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Dalavägen
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i Hagfors AB
0563-148 71
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Görsjövägen
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072-23 24 138

8

SETAB

10

B SPÅNGBERG
Entreprenad & Transport AB

4

Kalle 070-327 65 25
Björn 070-662 72 20

1

0563-109 55

2

Sundell AB

TEXTÅBILD

11

3

Peter Bergström 070-461 78 88
Jon Åkerlund 070-461 78 92

0563-126 00

0563-141 60

4

0563-615 89

8

Bilhallen

Ängfallh
e

FILIPSTAD

10

3

Parkvägen

7

11

Uvån

6

5

NÄRA
DIG!

0563-54 02 40

0563-616 66

Vill du att ditt företag också ska synas här en gång i månaden? Ring 0563-616 66 för info

Rygg- & Nackproblem?

Leg. Kiropraktor Lars Larsson
Kinesiologi Dipl. Massör Elektroterapi (ultraljud)
Nu även ULTRALJUDSRÖNTGEN
av muskler och leder ex knä, axlar mm

Har även avtal med
försäkringsbolag ang.
sjukvårdförsäkringar.
Samarbetar med

Städ & Fönsterputs
Ett rent nöje!

AJ!

FINNS I HAGFORS
OCH SUNNE
Tel 070-344 24 20
Hagfors: Uvågården,
Norrings väg 2

Hemstäd - Företagsstäd - Flyttstäd
Fönsterputs - Hushållsnära tjänster
Byggstäd - Sanering
Vi köper även hela bohag & dödsbon
inkl. städning som komplett lösning
Med 100-tals nöjda kunder, satsar vi nu på att utöka vår
kundkrets med fler. Garanterat nöjda kunder!
Välkommen att boka på: 076-100

info@solrosen-stad.se

77 11

www.solrosen-stad.se

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Fotboll Div. V

Bergsängs BK
V

Norrstrand IF

Parkvallen

Sön. 29/5 kl. 14.00
Matchsponsor:

SPEEDWAY

Tallhult
ALLSVENSKAN
IDAG Onsdag 1 juni
kl 19.00

VALSARNA
ÖRNARNA
Inträde: 0-12 år Fri entré
13-17 år 60 kr
fr 18 år 120 kr
Pensionär 100 kr
Parkering 20 kr
Swish finns
12 3033 6933

kanske 3-3 är helt okej trots allt.
Varning ådrog sig i Munkfors Minius
Johansson & i Ulvsby varnades Mahdi
Mohammadi, Carl Magnell & Emil Axelsson
Värmlandstoppen skriver såhär
• Från Munkfors inrapporterades upphämtning från 0–3 till 3–3 mot Ulvsby och
två av strutarna fixade Lawand Haidar,
som också tog sig in på heta herrlistan
och till andraplats på östra femmans
heta lista.

Tung förlust för BBK - tre
skadade

Bergsäng noterade en tung förlust
mot gästade Råtorp. Karlstadslaget vann
med 0-4 (0-1). I första halvleken höll BBK
spelet väl uppe och hade några vassa
målchanser. Målvakten Mike Faddoul
skadades i samband med gästernas
ledningsmål. Han ersattes med Adam
Sjöberg som gjorde en mycket bra insats.
I andra halvlek blev det ytterligare
skador. Såväl Ahmed Bachalan och Anton Eriksson fick utgå. 70-talet åskådare
hade sökt sig till vackra Parkvallen.

Ekshärads BK

Nolgård-Ekshärad 0-4 (0-1)
Målskyttar Ekshärad: Pontus Du Puy
2, Gustav Klier Wallgren och Johan
Åhslund.
Ekshärad dominerade och skapade
målchanser i massor och segern borde
ha blivit ännu större.

Ishockey

poäng på 40 matcher. Totalt har det
blivit 133 (55+78) poäng på 118 matcher
i IFK-tröjan.
- Det finns inget annat för mig än att
fortsätta i IFK. Det är klubben som betytt
mest för mig och det är här jag vill spela
tills jag avslutar min spelarkarriär, säger
”Jojo” och fortsätter:
- Eftersom jag nu passerat det berömda 30-strecket och spelat flera säsonger
Hockeyettan är det väl klart att jag ska
kunna bidra med en hel del rutin till laget.
Men jag vill vara med och bidra i båda
ändar av isen, så jag hoppas kunna bidra
med poäng & en hel del täckta skott.
Forwarden tror att Munkfors kommer
vara med i toppen och kriga även kommande säsong.
- Det är tidigt att säga, men jag tror
det kan komma att bli en spännande
trupp. Det verkar som att vi kommer få
ett litet ”generationsskifte”, men jag är
helt övertygad om att IFK kommer ha
ett slagkraftigt lag på isen i höst som
ska vara med och slåss långt in på våren
även nästa säsong.
Totalt i karriären har Jonas Johannesson producerat 263 (108+155) poäng på
229 division 2-matcher samt 54 (19+35)
poäng på 142 division 1-matcher.
Noterbart: All statistik i artikeln är
hämtad från eliteprospects.com och
innefattar både grundserie och kvalspel.

Augustsson förlänger med
IFK Munkfors!

Välmeriterade ”Jojo” förlänger!

Välkomna!

Fotboll

Munkfors hämtade upp 0-3
till 3-3

Munkfors hämtade in 0-3 till 3-3 på
10 minuter. Det hela skedde i den andra
halvleken!
IFK Munkfors-Ulvsby IF 3-3 (0-2)
Publik 34
Mål Munkfors: 1-3 Lawand Haidar, 2-3
Marcus Persson, 3-3 Lawand Haidar
För det var gästande Ulvsby IF från
Karlstad som var effektivast under den
första halvleken och det visade sig även
på resultattavlan då man gick ut till pausvila med 0-2 till fördel UIF. Munkfors var
inte alls utan chanser men det ville sig
inte rikigt.
Den andra halvleken kunde knappast
ha börjat sämre sett ur Munkforsögon då
man knappt han blåsa igång den andra
innan Ulvsby´s Daniel Wallström hittade
nätmaskorna bakom William Jansson
i Munkfors -målet. 0-3 kom i spelminut
46” Wallström´s andra mål för aftonen.
Men sen hände det något med IFK,
och på 10 minuter gick man från 0-3 till
3-3, och årets hittils skönaste upphämtning var ett faktum. 1-3 Lawand Haidar
54”, Marcus Persson 2-3 62” och 3-3
Lawand Haidar i matchminut 65”
Dom återstående 20-25 minutrarna
innehöll chanser åt båda håll och
matchen kunde mycket väl ha avgjorts
från båda lägren, men sett till 90 min så

39 poäng på 40 matcher denna säsong. Totalt 133 poäng på 118 matcher
i IFK-tröjan. Addera stenhårt jobb över
hela isen. Nu är välmeriterade Jonas
Johannesson klar för fortsatt spel i IFK
Munkfors. – IFK är klubben som betytt
mest för mig och det är här jag vill spela
tills jag avslutar min spelarkarriär, säger
den 30-årige forwarden.
IFK Munkfors har gjort klart med en
viktig pusselbit i lagbygget inför säsongen 22/23. Nyckelspelaren Jonas
Johannesson är klar för fortsatt spel i
IFK-tröjan.
Det var i IFK Munkfors som den då
20-årige Sunne IK-produkten fick sitt genombrott på seniornivå genom att smälla
in 40 (21+19) poäng på 36 matcher
säsongen 11/12.
Efter spel i Arvika HC, Hammarö HC
och Forshaga IF återvände Jonas Johannesson till IFK Munkfors säsongen
19/20 och har sedan dess varit en av
lagets ledande spelare genom både
poängproduktion och hårt jobb. Denna
säsong noterades han för 39 (16+23)

Han har gjort 93 poäng på 143
matcher i Hockeytvåan och har även
provat på spel i Hockeyettan.
Nu är den 23-årrige forwarden Victor
Augustsson klar för fortsatt spel i IFK
Munkfors säsongen 22/23!
– Jag trivs väldigt bra i IFK. Jag vill
bidra både offensivt och defensivt och
försöka göra fler mål, säger högerskytten som noterades för tolv fullträffar den
gångna säsongen.
Munkfors lagbygge inför kommande
säsong är igång. Tidigare i veckan
presenterades välmeriterade forwarden
Jonas Johannesson. Nu är även Victor
Augustsson klar for en fortsättning.
- Jag trivs väldigt bra i IFK, alla drar åt
samma håll och tar hand om varandra så
valet var lätt att stanna kvar. Jag tror vi
kommer vara i toppen och kriga, säger
23-åringen.
Säsongen 21/22 noterades Victor
Augustsson för 22 (10+12) poäng på
32 seriematcher samt 3 (2+1) poäng
på 8 kvalmatcher där han stördes av en
skada. Kommande säsong hoppas han
få upp produktionen ytterligare.
- Jag vill bidra både offensivt och
defensivt och försöka göra fler mål.
Victor Augustsson har Viking HC
som moderklubb och imponerade tidigt

i juniorlag och division 2. Det gjorde att
dåvarande division 1-klubben Grums
IK fick upp ögonen för den talangfulle
forwarden. Efter en sejour där gick karriären vidare i IFK Munkfors.
Totalt har Victor Augustsson noterats
för 2 (1+1) poäng på 22 division 1-matcher, 93 (41+52) poäng på 143 division
2-matcher samt 177 (95+82) poäng på
117 matcher i U16, J18 och J20.

Lucas Berg förlänger

Han inledde säsongen starkt med fem
poäng på nio matcher innan en skada
satte stopp. Nu är en revanschsugen
Lucas Berg klar för fortsatt spel i IFK
Munkfors! - Vi har så grym sammanhållning i laget och stämningen runt IFK
som förening är helt magisk, säger den
21-årige forwarden.
Munkfors lagbygge inför säsongen
22/23 fortsätter och senast in är Lucas
Berg.
- Jag väljer spel i Munkfors för att vi
har så grym sammanhållning i laget och
stämningen runt IFK som förening är
helt magisk. Vi har varit ett topplag de
senaste åren och det ska vi vara även
nästa säsong, men det gäller samtidigt
att vara ödmjuk, säger han.
Forwarden inledde den gångna säsongen starkt och noterades för två mål
och tre assist på nio matcher. Sedan
satte en skada stopp för fortsatt spel.
- Det kändes bra i början, men tyvärr
blev säsongen kort för min del. Efter två
operationer så ser jag fram emot nästa
säsong. Jag vill bidra med en skön stämning i gruppen och göra allt för att vinna
ute på isen.
Totalt i karriären har Lucas Berg noterats för 7 (3+4) poäng på 23 division
2-matcher för Viking och Munkfors, 6
(2+4) poäng på en (!) division 3-match
för Sunne samt 81 (31+50) poäng på 128
matcher i U16, J18 och J20 för moderklubben Forshaga, Grums och Viking.
Munkfors har nu presenterat kontraktsförlängningar med tre forwards:
Jonas Johannesson, Victor Augustsson
och Lucas Berg. Fler nyheter kommer
inom en snar framtid. Det handlar om
ytterligare kontraktsförlängningar, men
även återvändare och nyförvärv…

Golf

Uddeholms GK

H50/D50 19 maj
1) Sten-Inge Olsson 69. 2) Lars Sjögren
69. 3) Karl-Erik Miller 71. 4) Hans Eric
Gerebro 72. 5) Lars Robertsson 73. 6)
Leif Jansson 74. 7) Roger Lundberg 75.
8) Christer Bodin 75. 9) Christer Söderström 75. 10) Bo Cederholm 78. 11) Alice
Ekelund 78. 12) Lars Göran Jernberg 78.
25 deltagare

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
DHR BROSTUGAN
ÖPPETTIDER SOMMAREN 2022
Vecka 21: 8.00-11.45. Vecka 22: 8.0014.00. Vecka 23-32: 8.00-11.45. Trevlig
sommar önskar Katarina och Ulf.
********************************************
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.
********************************************
EDETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTE
Datum/Tid: Tisdag 31 maj kl 18.00.
Plats: Orrbergstjärnen 2. Ärenden enligt
stadgarna. Välkomna önskar styrelsen.
********************************************
PRO HAGFORS
Intresseanmälan till Bingoresa Göteborg
28-29/8.D/rum o frukost 1.200:- vid 30 st.
Anm. senast 20 juni, Lena 070-2440388,
Karin 073-6102932
********************************************

SÄLJES
KLUVEN VED

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

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

LOPPIS

2-DAGARS AGILITYKURS FÖR NYBÖRJARE
Hagfors Brukshundklubb anordnar 4/6
och 26/6 kl 9-14 agilitykurs. 1.000 kr för
båda dagarna eller 700 kr för en. Lunch
ingår. Hunden ska vara minst 12 månader gammal. För frågor och anmälan ring
eller skicka sms 070-5369612.
********************************************
HÄLLEFORS PRO
PRO-dans Hällefors Krokbornsparken
lördag 28 maj kl 18.00-21.30. Musik:
Tottes. facebook.com/tottesnikita. Servering. Välkomna! Vi tar swish.
********************************************
ÅRSMÖTEN VÄGAR
i slaktboden Fastnäs 9/6 2022. Jolavägen kl 18.00. Gjutåsvägen kl 19.00.
Välkomna! Styrelserna.
********************************************
MÅNADSMÖTE
Stensdalens Ordenshus den 31 maj kl
17.30. Knyt. Välkomna!
********************************************

Kristi Himmelsfärds

LOPPIS

By Skymnäs Folkets Hus
26-29 maj Öppet kl 10-16
Ca 45 säljare
Servering kaffe, våfflor,
korv, glass
Kontant eller swish
Välkomna!

LOPPIS

i Höje, Munkfors
Tors-Lör 26-27-28/5
kl 10.00-15.00

Björnängen
Hagfors

26/5 kl 11-15

FLERA SÄLJARE

Möt sommaren merd
nytvättade fönste

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

DHR MEDLEMMAR!
Välkommen på en guidad tur vid Monica
Z-museet. Vi träffas vid museet 1/6 kl
12.50. Anmälan till tel. 61675 senast
31/5. Föreningen bjuder på inträde och
fika. Varmt välkomna!
********************************************
STORLOPPIS
Liljendals Bygdegårdsförening, lördag
den 28/5 kl 10.00-13.00. Mycket nya och
gamla saker bl.a. toalettstol, studsmatta,
krukor, husgeråd och mera. Servering
kaffe, korv och bröd samt våfflor. Tel.
Toivo 070-8106120. Välkomna!

REALTIDSAUKTION
Söndag 29 maj
med start
kl 17.00 på nätet
Man kan endast
buda på nätet
Säljes bla traktor International
454 med frontlastare, där ingår
2 st skopor, pallgafflar och en
massa jordbruksmaskiner
där allt går under ett utrop.
Se villkor, info och annonser på
www.danielssonsauktioner.se
Anders med personal!

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.
********************************************

LOPPIS
I UDDEHOLM
Tors 26/5 Fre 27/5 Lör 28/5
Kl 10.00-15.00
Hjerténs väg 6, Dantobacken 3, Stjärnsv. 7,
Bergsvägen 21 och 26
Välkomna!

0563-409 93 • 070-340 00 22

Munkfors Auktioner

LÖSÖRES-

AUKTION

OBS!

Sön 29/5 kl 11.00
Visning från kl 10.00
Se bilder på:

www.ifkmunkfors.se/auktioner
10% slagavgift, kont. & kortbet.

Munkfors Förenings
och Konferenscenter
Tel. 070-516 13 59

Investor letar efter
fastigheter till salu
för uthyrning

Har du egendom till salu,
kontakta oss
info@swedishhouseinvest.eu
eller 072-5462785

LÅGA
PRISER!!!

SOMMARBLOMMOR

och fleråriga växter mm i 1000-tal
SÄLJES VID PELAB-HUSET I HAGFORS
TORSDAG 26 MAJ KL 10-18
Rulles Blomstertjänst, Odensbacken
Tel. 073-140 01 86

*KL 11:00 – 15:00
*INSLÄPP FORDON FRÅN KL 9:00
*PRISUTDELNING CA: KL 14:30

På scen
ca 21.00

Lesjöfors 18 juni 2022

*TRAMPBILSRACE
*TIPSPROMENAD

www.erikajonsson.se

14.00 VETERANFOTBOLLSMATCH

*HOPPBORG

*AMERIKANSKA BILAR

*BOLLKASTNING

*EUROPEISKA BILAR

*FINA PRISER

*MOTORCYCKEL

*M.M.

17.30
TRUBADURER

Res. för ev. tidsändringar.

*MOPED

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

MER INFO FINNS PÅ FACEBOOK

*A-TRAKTOR
*PEOPLE’S CHOICE

HAGFORS MOTORSHOW

14.00-00.00
SERVERING av
Hotell Hertig Karl
i samarbete med

VINGÅRD, BAKGÅRD, SKOLGÅRD
Hur alkohol säljs påverkar alltid barn
och unga i slutändan.
Drick alkoholfritt!
IOGT-NTO Ekshärad, IOGT-NTO Råda,
IOGT-NTO Stensdalen

29 maj: Martinez
12 juni: Pia Pihlgrens
3 juli: Sandins
7 aug: PH’s

ANNONSSTOPP
Fredag 27/5 12.00

#

Söndagar kl 18.00-22.00

Klipp ur och spara

Sommarens danser på
GRÄSMARKS HEMBYGDSGÅRD

Flagga
för din
förening/
företag
Prisex:

Beachflag
small 290 cm
Exkl. fot

1.160:-

Finns även som rak modell
Vid köp av 5 st likadana
beachflag small 590:-/st
Priserna är exkl. moms

( 0563-616 66

TEXTÅBILD

/st

Ditt budskap

FOLKNYKTERHETENS VECKA

fo
för in
Ring
!
t
r
/offe
info@veckobladet.se

Vårdcentralen Hagfors

Öppet 08.00-17.00
Även avhämtning 070-289 61 24

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:-

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

Välkomna!

ka
r på fi
e
d
u
j
gt
Vi b
hjär tli
r
ä
A
ALL
mna
välko

RO EN D
BE

E

FRUKOSTTALLRIK kl 8-10 inkl. kaffe 65:-

SVERIGES STÖRSTA LOKALA PARTI

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:-

R

EA

R

Café & Mat

O

Tesnim

E
LI ST

Bjuder in till

ÅRETS KOMMUNFEST

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

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:-

w w w. o b e r o e n d e r e a l i s t e r. s e

Pommes strips liten ...................... 25:Pommes strips stor ....................... 35:-

Lanseringsevent

Läsk 33 cl ... 15:-

Fantasiverkstad & Sagostund

Läsk 50 cl ... 20:-

Drop-in för bokköp & signering

Storloppis

Fredagen den 27:e maj kl. 14:30-19:00, Wanjas leksaker
ETT EVENT FÖR BARN 6-9 ÅR & VUXNA SOM BÄR PÅ EN DRÖM

Läs mer och anmäl er på: www.hcnilsson.se

Fred-Lör 27-28/5
kl 10-16
Gratis platser, medtag bord • Serveringen öppen
Välkomna!
För info ring 0563-257 55

Klarälvsv. 35, Ekshärad

Medlemsinfo

Konst på Krogen eller på

Vi gratulerar
MELWIN

Den 25/5 fyller vår
solstråle 3 år. Vi älskar dig! Grattiskramar från mamma,
pappa, mormor, morfar, farfar o Molly.

VERA GRANBERG
Grattis vår älskade
Vesan som fyller 4 år
den 29 maj. Många
grattiskramar önskar
mamma, pappa och
storasyster Tilda.

Thai House
Munkfors

Kom och ät Thai-mat och titta
på dåtida och nutida konst av
Värmlandskonstnärer,
Figge Fredriksson Stig Berg,
Lars Lerin och Hans Westlund.
Om inte bli medlem/Ring först
070-043 68 22
PS Thai-kvällar planeras

Hör av er/Bemo

MORSDAGSBUFFÉ
Söndag 29 maj
från kl 13.00

Alt. till barnen finns
Ring för förfrågan och
bordsbeställning
0563-405 90
Välkomna!

OBS
Dag!

Onsdag 25/5 kl 10.30-15.00

OBS!
Denna vecka
annonsstopp
fredag kl 12.00

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

Tel. 0563-257 55 Välkomna!

KONKURSAUKTION
FASTIGHET I GUSTAVSFORS
Se www.bna.nu för mer information

Lördag

28/5

21.00-01.30

Söndag

5/6

17.00-21.00
Se hela årets program på

www.uddeholmsladan.se

GundeDagen
Göran n
Samuelsso

kl 15.00
Lör 28/5
2022
Motjärnshyttans
Järnvägsmagasin

Förbokning MajBritt 070-537 28 57

Inträde 150:- kaffe ingår
Fri parkering
Väg 246 mellan Filipstad-Hagfors
Motjärnshyttans kulturförening
hälsar välkommen!

www.veckobladet.se

HAGFORS KOMMUN informerar
Hagfors badhus
återinvigdes med
bandklippning och
politikerhopp
Lördag den 14 maj återinvigdes
Hagfors badhus efter att varit
stängt för renoveringen. Kommunstyrelsens ordförande Jens
Fischer klippte bandet och bjöd
därefter på ett graciöst hopp ner
i vattnet från tre meters höjd.
Hela dagen var det gratis entre till badet och kommunen
bjöd på fika. Besökande gäster fick också följa med på
guidade turer, inom bassängområdet med tillhörande
relax- och omklädningsrum, och bakom de offentliga
ytorna för att se vad som behövs för att driva ett badhus
som detta.
Nu hoppas vi på många badgäster i Hagfors fina badhus!

ÖPPETTIDER KRISTI HIMMELSFÄRD
KOMMUNVÄXEL / TURISTINFORMATION

HAGFORS STADSHUS
Onsdag 25 /5, kl. 800-1200
Torsdag 26/5, stängt
Fredag 27/5, kl. 800-1600
Trevlig helg önskar Hagfors kommun!
0563-185 00

hagfors.se

visithagfors.se

Kommunfullmäktige
ställer in sitt möte i maj
Kommunfullmäktiges sammanträde måndag
30 maj är inställt på grund av för få ärenden.
Nästa sammanträde för kommunfullmäktige
blir den 27 juni.
Göran Eriksson (S)
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

Arbete med VA-ledningar längs Klarälvsvägen
vecka 20 till 29
I slutet av vecka 20 påbörjas grävarbeten längs Klarälvsvägen i Ekshärad. Därför kan
det bitvis vara begränsad framkomlighet på gång- och cykelväg.
Berörd sträcka: Klarälvsvägen i höjd med Brandbacken ner till Skolvägen.
Vi ska förstärka vattenledningsnätet som går under vägen. Vi börjar med att
gräva upp schaktgropar för att förbereda för den entreprenör som senare
utför förstärkningen.
En bit in i arbetet kommer Klarälvsvägen att vara avstängd i ett
körfält. Följ den skyltning som finns på plats.

Vecka 21

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

www.hagfors.se

