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6:e juni

När allt var som mest trist och 
stilla för oss i utställningsvärlden 
fick vi frågan om vi vill ställa ut 
vår konst i Hagfors stadshus un-
der sommaren. Naturligtvis tack-
ade vi ja direkt!

Vi har båda levt med och i kon-
sten i mer än tjugo år och har haft 
ett antal ateljéer i hyrda lokaler, 
men nu har vi flyttat hem allt 
igen till Uddeholm. Det betyder 
att det är tavlor lite överallt hos 
oss på Björkbacken, bokstavligt 
talat från golv till tak. Så en rejäl 
utställning är precis vad vi behö-
ver nu! Vi har hittat mycket spän-
nande i gömmorna när vi flyttade 
hem ateljén, så vi tänkte passa 
på att göra en tillbakablick och 

I konsten
visa äldre bilder, samt sånt som 
aldrig varit med på utställningar 
tidigare.

Detta ska bli så spännande och 
vi får chansen att reflektera över 
de här åren och det vi skapat. Vi 
hoppas att ni ska ha mycket nöje 
av utställningen. Vi har iallafall 
haft väldigt roligt under tiden. Vi 
har dessutom en “bonusutställ-
ning” i Utställningshallen i stads-
husets källare under sommaren.

För mer information om årets 
sommarutställning, se separat an-
nons i tidningen.

Välkomna in i vår bildvärld!
Christina Haffling Strandberg 

och Thomas Strandberg

:-:-:-:-
ANNONSEN GÄLLER V22 2022 SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER!

FÄRSK

POTATIS

PREMIX MATCENTRUM - STORGATAN 3, 68332 HAGFORS - 0563 20020 


HANDLA ANDRA VAROR FÖR 400:-

MAX 2KG/HUSHÅLL 

:-:-JORDGUBBAR  /ST/ST

KANON

PRIS! 

/KG/KG

VECKANS FISK
FRÅN ONSDAG 

VARMRÖKT

BÖCKLING



DELIKATESSEN
ERBJUDER :-:- /KG/KG VECKANS DELI 

/KG/KG

MÅN.-LÖR. 7-21 , SÖN. 9-20 

/KG/KG

SUPER

PRIS! 



RÖKT

BOG

MINIVATTEN MELON

/KG/KG


OST

PRÄST, GREVE, HERRGÅRD
SKÅNEMEJERI

SVERIGE, 500G 

SPANIEN, KLASS 1, KÄRNFRI 
SVERIGE 

:-:- /ST/ST

SKÖLJMEDEL

SOFTLAN, 1,3 LITER



ANNONSSTOPP: 
TORSDAGAR 16.00
för alla annonser 

Veckobladet 
utkommer onsdagar och ges ut 
i ca 13.600 ex i Munkfors kommun 
och Hagfors kommun med 
Ekshärad, Stöllet, Ambjörby, Likenäs och Lesjöfors.

Tel. 0563-616 66 • Fax 0563-109 79
VECKOBLADET, Görsjöv. 2C, 683 33 Hagfors 
E-mail: info@veckobladet.se    www.veckobladet.se   

OBS! Vid godkänt korrektur tar kunden 
ansvar för eventuella fel.
OBS! Vi förbehåller oss rätten att korta ner 
insänt redaktionellt material. 
Vi löser ej ut underfrankerade brev.

Annonsredaktör: Patrik Lindgren
Ansvarig utgivare: Patrik Lindgren
Ägare: Textåbild i Hagfors AB
Tryck: Pressgrannar AB, Linköping
Miljömärkt trycksak Svanen 3041 0174
Distribution: Textåbild/Veckobladet
Vid utebliven tidning ring 0563-616 66
Plusgiro 45 70 18-0   Swish 1230489690

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

GÄLLER TORS 2/6-ONS 8/6
MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM 
ONS 12.00 SOPPLUNCH. 

RANSÄTERS KYRKA
SÖN 11.00 GUDSTJÄNST. 
E-K Angleborg.

ÖVRE ULLERUDS KYRKA 
TORS 19.00 ALLSÅNG MED FIKA 
PÅ VARDAGSKVÄLLEN. Ransäters 
dragspelsklubb. 

NEDRE ULLERUDS KYRKA 
MÅN 19.00 NATIONALDAGS-
KONSERT ”INTÅG I SOMMAREN”. 
Nedre Ulleruds kyrkokör och 
Birgitta Andersson hälsar sommaren 
välkommen. Se annons.

FORSHAGA KYRKA
SÖN 11.00 GUDSTJÄNST. 
M Johansson Flygg.

FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM
ONS 18.30 YINYOGA. 
19.45 MEDITATION.

En spalt 47mm
Två spalt 95mm / 100mm

Vecka 22 
47x115 mm

NA T IONA L DAGSKONSERT

VARMT VÄLKOMNA! 

6 juni kl. 19.00

Nedre Ulleruds kyrka
Medverkande: 
Nedre Ulleruds kyrkokör
Jenny Grahn, sång
Ulf Andersén, flöjt 
Ulf Emilsson, slagverk
Björn Westin, bas
Birgitta Andersson
Lotta Czaika Okkonen

Kyrkfika efter konserten

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 5/6 kl 11.00 Pingstmässa L-P Hjärpe, kyrkokören medverkar.

Klarälvskyrkan Ekshärad
Konferenshelg 
Se separat annons.

Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. 
Inte ger jag er en sådan frid som världen ger.

Joh 14:27

Gräs Missionshus 
Sön 5/6 kl 11.00 Friluftsguds-
tjänst med Elis Sundström. Ta 
med fikakorg.

Equmeniakyrkorna och Pingstförsamlingen i Ekshärad

Söndag 5 juni kl 18.00
Sång- och 

vittnesbördskväll med

Henrik & Kristina
Strömvall Nilsson
Välkommen till oss eller följ oss 
via länken som finns på www.

kyrktorget.se/hoje.missionskyrka
Servering

Välkommen!

Konferenshelg  
i Klarälvskyrkan

Pingstafton 4/6 kl 18.00
Pingstdagen 5/6 kl 11.00

Huvudtalare: 
Owe Lindeskär

Stefan Åhl och Tommy Haglund
Lovsång och servering

Arr Filadelfia Ekshärad och 
Centrumkyrkan Hagfors

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

Tors 8-16 • Fre 8-14

Ruvning pågår
Under tre års tid har en trana 
varit på tillfälligt besök nu och 
då vid den lilla skogstjärnen. 
Den lugna platsen har tydligen 
blivit  mycket uppskattad.

I år har ett tranpar valt att 
häcka här. De har valt ett 
gungfly, en bit sankmark, om-
givet av vatten. Gamla tran-
bon kan vara en hel meter 
höga bestående av ris, starr, 
vass och gräs. Detta nya bo 
tycks bara vara en enkel grop. 
Ett eller kanske två ägg lades 
första veckan i maj när det 
fortfarande fanns en del is 
kvar i tjärnens vikar. Honan 
och hanen turas om att ruva. 
Ruvningen brukar normalt ta 
28-31 dygn. Det brukar dröja 
ytterligare 9-10 veckor innan 
ungarna kan flyga. Det ska bli 
spännande att få se hur det går 
för den unga tranfamilen.

Vårhälsningar Lenn Olle 



11.00-14.00Öppet Hus på Villa Tallbacken och Forsnässkolan 6 juni

Kalas-

Fixarna

TIVOLI
2022

Konferencier Owe ”Clapson” CarlssonOwe ”Clapson” Carlsson

11.00  TorgförsäljningenTorgförsäljningen och Tivoli Tivoli startar. OBS! I år får 
barnen svenska flaggor istället för ballonger

12.00 Nationaldagen invigsNationaldagen invigs. 
 Flaggan hissas och nationalsången sjungs. 
 Sång och musik av Boel med trioBoel med trio 

13.00- PRO serverar gratis Fairtrade-kaffegratis Fairtrade-kaffe, kakor och saft
14.00 (så långt det räcker)

13.30 Nationaldagsracet Nationaldagsracet med trampbilar. Två tävlingsklas-
ser, 3-4 år och 5-7 år. Anmälan på plats från 13.00 fram 
till start. Prisutdelning vid tävlingsområdet. 

 Arr: Munkfors Motorclub

14.00 Medborgarskapsceremoni Medborgarskapsceremoni 
  (Plats: ABF-lokalen, torget)

14.00 Hundparad Hundparad från kommunhuset till konstgräsplanen 
på Smedsgatan.

 Arr: Munkfors Brukshundklubb

14.15 Wolfland Cruisers Wolfland Cruisers anländer med bilar

14.30- Agility Agility - Munkfors Brukshundklubb vid konstgräsplanen
15.30 Smedsgatan

14.30 Chantal & Thomas KågströmChantal & Thomas Kågström, sång och musik 
 ”En salig blandning”

15.30 Samling Samling och anmälan till Barnens nationaldagsjogg.
 Arr: OK Grane

16.00 Start barnjoggenbarnjoggen 
 Arr: OK Grane

16.30 Prisutdelning Prisutdelning av barnens jogg sker vid målgången

16.50 Prisutdelning Prisutdelning ”Köptrogen” och ”Årets företagare”

17.00 Dansuppvisning Dansuppvisning av elever från Boundless Art of Dance

Arr: 6:e junikommittén i Munkfors. Kontakt: Birgitta Svensson 073-181 49 96

Hela torget och Smedsgatan (Tallbacksvägen - 
Kommunhuset) hålls avstängda för all motortrafik 
5/6 kl 18.00 - 6/6 kl 22.00. Avvikelser i program-

met kan förekomma. Alla tider är ca tider.

BRA ATT VETABRA ATT VETA

Tack för att ni hjälper oss att hålla rent.Tack för att ni hjälper oss att hålla rent.
Släng ert skräp i sorteringskärlen!Släng ert skräp i sorteringskärlen!

PROPRO
  Lotteri, kaffe- och 
diverseförsäljning

EXTRAÖPPET I BUTIKERNAEXTRAÖPPET I BUTIKERNA  
(vissa avvikelser kan förekomma)

ca

11:00-18:30 

11:00-18:30 

11:00-18:30 

11:00-18:30

11:00-18:30 

13:00-17:00

12:00-18:30

 

Drums Tivoli

Kalvbergsåsens islandshästar

Munkfors Ryttarförening

Segway NYHET!

Ansiktsmålning på 13 BodyArt

Butiker i centrum extra öppet

Uppvisningsmatch paintball 

samt prova-på-matcher!

6:e juni kommittén 

Kontakt tel: Sandra 073-46 06 645
Mail: sandra.nilsson2@munkfors.se

 Hela torget och smedsgatan (Tallbacks-
 vägen-kommunhuset) hålls avstängda för 
 all motortrafik 5/6 kl 18:00- 6/6 kl 22:00.

 Avvikelser i programmet kan förekomma.

Försäljning på torget startar

Nationaldagen invigs på stora scen. Flaggan hissas och bl.a. sjungs 

nationalsången av kyrkokören. Ballongerna släpps fria (ballonger på torget från kl 11).

Munkfors Dragspelsklubb underhåller vid stora scen

Brukshundsklubbens lydnadsuppvisning framför stora scen

Brukshundsklubbens hundparad på smedsgatan och stora scen

Modevisning på stora scen

Gratis servering av saft, kakor, krav och rättvisemärkt kaffe av PRO

Värmlänningarna

Madicken NYHET!

Trampbilsrally på smedsgatan. Anmäl dig på plats! Från 4 till 11 år

Prisutdelning Trampbilsrally / Brukshundsklubben

Samling Barnens jogg

Start Barnens jogg

Prisutdelning Barnens jogg vid målområdet

Boundless Art of Dance, barn- &ungdomsgrupper i dans

Geijersskolan musikelever underhåller på stora scen

Uppvisning av MTC program på stora scen

Munkfors Revyn underhåller på stora scen

Prisutdelning till Årets Företagare

11:00

12:00

12:20

12:45

13:00

13:30 

13:00-14:00

14:00-14:15 

14:15-14:30 

14:45-15:00 

15:00

15:30

16:00

16:30 

16:45 

17:10 

17:35 

17:45-18:30 

18:30
D
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Konferencier Börje Olsson

6 JUNI FIRANDET I MUNKFORS

Aktiviteter under dagenAktiviteter under dagen Bra att vetaBra att veta

ProgramProgram

Etablerat 1868

MUNKFORS • 0563-502 13

6 juni-
erbjudande

Välkommen!

RABATT
i vår outlet!

75%
Extra fina 

erbjudanden 

utanför 

butiken!

6 juni 
i Munkfors

      
MUNKFORS    0563-506 70

15%

6:e juni

Nu är butiken välfylld

Det firar vi med

i hela butiken

VÄLKOMNA!  

Rabatt



FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ
Vi gratulerarVi gratulerar

ALMA KYMÄLÄINEN
Vi vill gratulera vår 
älskade Alma Kymä-
läinen som fyllde 6 
år den 31 maj. Hipp, 
hipp, hurra på din 
stora dag. Bamse-
kramar från Ellie, 
mamma och pappa.

LILLY ANDERSSON
Munkfors lilla troll-
unge fyller sitt allra 
första år den 2 juni. 
Stort grattis från 
mamma, pappa och 
storasyster Isabell. 
Goaste kramar från 
mormor o morfar i Hagfors, moster 
Alexandra samt övriga släkten från när 
och fjärran.

KID
Den 8 juni fyller vår 
guldklimp 3 år! Grat-
tis på födelsedagen 
Kid! Hoppas du får 
en toppendag med 
massa paket. Puss & 
kram från mamma 
och pappa!
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Text och betalning oss tillhanda SENAST  TORSDAG  kl 16.00

Klipp ur och skicka in kupongen till Veckobladet, Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors. 
Det går även bra att maila text och foto på info@veckobladet.se. Meddela då under vilken rubrik  och hur betalningen sker.

Kryssa valfri rubrik:

INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!):   Namn:   Tel:   

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

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

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

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

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

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

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

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

Kupong!


Införd vecka

Bifogar   kr

kontant

via Swish 1230489690

via Plusgiro 457018-0 

Tummen upp 60:-

Vi gratulerar 100:-

Födda med ram max 31 mm 200:-

Tack med ram max 31 mm 200:-

Födda  med foto och ram 300:-

Dop/Vigda 
”Guldbröllop” (Max 30 ord)       300:-

Annonstext:

FAMILJEANNONSER

till personalen på Lillåsen, avd. 
Åsen, för god omvårdnad av vår 
käre Åke Nordwall.

GunBritt
Per, Maria, Åsa med fam.

Tummen upp

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

Dela med er av 
händelsen i Veckobladet!

Skicka en bild och några raders 
text till info@veckobladet.se 

eller Veckobladet, Görsjöv. 2C, 
683 33 Hagfors

Pris 300:-. Betalas kontant eller 
via Swish 1230489690

Plusgiro 45 70 18-0

Dop   Vigsel
Guldbröllop

Dop   Vigsel
Guldbröllop

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

Dela med er 
av händelsen 
i Veckobladet!

Skicka en bild och 
några raders text till 

info@veckobladet.se eller 
Veckobladet, Görsjöv. 2C, 

683 33 Hagfors
Pris 300:-. 

Betalas kontant eller 
via Swish 1230489690

Plusgiro 45 70 18-0
Meddela hur 

ni betalat.
Förskotts-
betalning.

Dop   VigselDop   Vigsel
GuldbröllopGuldbröllop

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

Dela med er av händelsen 
i Veckobladet!

Skicka en bild och några raders text till 
info@veckobladet.se eller Veckobladet,
Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors
Pris 300:-. Betalas kontant eller via Swish 1230489690

Dop   Vigsel   GuldbröllopDop   Vigsel   GuldbröllopDop   Vigsel   GuldbröllopDop   Vigsel   Guldbröllop

ALL EVENTUELL
 UPPVAKTNING

på min födelsedag undan-
bedes  vänligt men bestämt. 

Lilly Olsson, Munkfors

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

vid hennes bortgång och 
begravning.

Ett extra varmt tack till 
personal på Tranan grupp 4 

för er goda omsorg.
Jörgen & Pia



Priserna gäller t o m söndag 5/6 -2022. Reservation för ev. slutförsäljning.

VECKANS KLIPP
I HAGFORS

MAX 2 ST/HUSHÅLL.
FÄRSK FLÄSKYTTERFILÉ
Sverige. Ca 550-800 g.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

FLÄSK-
YTTERFILÉ

59)=�  

PYTT/PIZZA/MATPAJ/KÖTTBULLAR
Felix/Grandiosa. Fryst. Välj mellan delikatessköttbullar 340-320 g, 
Grandiosa pizza 350 g, krögarpytt 700-720 g, Matpaj Felix/Veggie
 210-220 g. Gäller ej västerbottenpaj.

 Ca 550-800 g.

KÖTTBULLAR

4 FÖR

100k

MAX 2 ST/HUSHÅLL. 
SOLROSKÄRNOR
Risenta. 400 g. Jfr-pris 25:-/kg.

10kS
Priset gäller endast 

Shop Express

VECKANS
SHOP EXPRESS-

VARA!

MINIVATTENMELON
Spanien/Coop. Klass 1. Kärnfri.

20k�  
MEDLEMSPRIS

MAX 1 KÖP/MEDLEM. 
KRYDDIGA KORVAR
Sverige/Coop. Välj mellan olika 
sorter. 225-300 g. 
Jfr-pris 58:33-77:78/kg.

 210-220 g. Gäller ej västerbottenpaj.

MEDLEMSPRIS

2 FÖR

35k

MAX 2 ST/MEDLEM. 
OST 
FAMILJEFAVORITER
Arla. I bit. Välj mellan 
olika sorter. Ca 375-1200 g.

Spanien/Coop.

kSkSk
Priset gäller endast 

MAX 2 ST/MEDLEM. 

49)=�  
MEDLEMSPRIS

Pär Johnsson
virkesköpare i Klarälvdalen
0280-59 30 53, 072-222 62 51
par.johnsson@fiskarheden.se

Kontakta oss om du vill ha rådgivning för  
ett lönsamt och långsiktigt skogsägande.

Fiskarheden är ett familjeägt företag i Dalarna med sågverk och skogstjänster under samma tak. 
Företaget grundades 1923 och har cirka 140 anställda. Läs mer om våra tjänster 

och högteknologiska lösningar på fiskarheden.se.

Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.seinfo@veckobladet.se   www.veckobladet.se

Torsdag 7 juliTorsdag 7 juli
utkommer vårtutkommer vårt

SOMMARNUMMERSOMMARNUMMER
Utflyktstips • Loppis

Vandringsleder
Båtliv • Camping 

Muséer • Evenemang
Restauranger

Shopping m.m.

Drygt 13.500 ex över Munkfors- och Hagfors kommuner 
med Ekshärad, Stöllet, Likenäs och Lesjöfors

SKICKA IN DIN ANNONS SENAST 
Torsdag 30 juni kl 16.00

Lämna gärna manus tidigare

Tidningen som 
ligger kvar 
på bordet 

hela sommaren

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



SPORT • SPORT • SPORT • SPORTSPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBOLL

Div 5
Munkfors Arena

Fredag 3/6 kl 19.00
IFK Munkfors 

–
Hammarö FK

Innebandy
JESPER KARLSSON STAN-
NAR KVAR I HAGFORS IBS

Efter att  ha 
gjort sin bästa 
säsong på flera 
år och utses till 
division 1-seriens 
bästa center så 
har Jesper Karls-
son jagats av 
både Skoghalls 
IBK och Karlstad 
IBF, men idag 

kan Hagfors IBS meddela att han be-
stämt sig för att stanna kvar i Hibs röda 
tröja en säsong till.

Jesper Karlsson kommer till hösten gå 
in på sin sjätte raka säsong i Hibs sedan 
han återvände till klubben 2017 efter 
fem säsonger i SSL med Karlstad IBF 
och Granlo BK. Den gångna säsongen 
blev framgångsrik både för han själv och 
laget. Laget vann serie, men föll sedan 
i kvalfinalen mot Skoghall, och person-
ligen röstades han fram av tränarna i 
serien till den bästa centern.

- Det har var varit en otroligt rolig sä-
song. En av mina roligaste, vi gjorde en 
väldigt fin säsong i serien, men kändes 
som vi inte riktigt hade den rätta form-
toppen i kvalet medans Skoghall hade 
det. För min egen del har kroppen känts 
väldigt bra för att vara mig och sen så 
har jag spelat med bra spelare. Så det 
är väl två stora anledningar. Får även 
tacka yogan som jag började med ifjol, 
den har bevisligen gett resultat, säger 
Jesper Karlsson.

Sedan säsongen tog slut så har Hibs 
både fått en del positiva men också en 
del negativa besked från spelarna som 
fanns med i truppen under vintern. Detta 
var något som spelade in när Karlsson 
skulle ta sitt beslut.

- Jag var intresserade att köra i All-
svenskan nästa säsong, men man läm-
nar inte ett skepp som börjar ta in vatten. 
Jag har för stort klubbhjärta för att lämna 
när halva laget redan hade lämnat . Hibs 
är ”the red Pearl” för mig, säger Karlsson 
med syftning på berömda skeppet ”The 
Black Pearl” i Pirates of the Caribbean.

Som Karlsson är inne på har en del 
spelare lämnat och det kommer vara 
ett yngre Hibs som ställs på benen till 
hösten. Bland de nya spelarna finns 
bland annat 20-åriga backen Pontus 
Henriksen, som återvänder till Hibs från 
Dottevik, och det är en spelare som 
Karlsson tror mycket på.

- Tycker det finns många unga in-
tressanta namn i våran grupp. Ska jag 
nämna någon så säger jag Pontus Hen-
riksen. Han har en väldigt hög högsta 
nivå och ett aggressivt spel. Kommer han 
hitta ett jämnare spel och ett litet enklare 
spel ibland så kommer han va en back 
på två femmor i år, helt klart.

Att få behålla Jesper Karlsson har 
varit en hög prioritet sedan säsongen 
tog slut, så det är en nöjd sportgruppen 
i Hibs som nu fått se Karlsson sätta sin 
signatur på ett nytt kontrakt.

- Det går inte att överdriva hur viktig 
det är för oss att ”JK” stannar kvar. Ser 
man rent spelmässigt så kommer han 
från sin bästa säsong på många år och 
röstades fram till seriens bästa center, 
och hade det funnits en pris till seriens 
bästa spelare så hade vunnit det, ingen 
tvekan. Men hans betydelse är minst lika 
stor, om inte större, utan för planen och 
speciellt när ni kommer ha ett lite yngre 
lag som ställs på benen till hösten. Det 
känns otroligt skönt att vi nu kan blicka 
framemot en säsong till med ”JK” i den 
röda tröjan, säger Fredrik Eriksson i Hibs 
sportgrupp.

Hibs har nu 16 spelare under kontrakt 
inför den kommande säsongen.

LUCAS SÖDERSTRÖM 
STANNAR KVAR I HAG-
FORS IBS

Hagfors IBS 
har  få t t  k la r t 
med ännu en 
viktig pusselbit i 
sitt truppbygge i 
och med att boll-
trollaren Lucas 
Söderström, 22, 
har skrivit på ett 
nytt kontrakt med 
klubben. Därmed har Hibs 17 spelare 
under kontrakt inför den kommande sä-
songen.

Intresset har varit stort kring Lucas 
Söderström sedan säsongen tog slut 
under förra månaden, bland annat har 
tre allsvenska klubbar hört av sig med 
syfte att försöka locka ekshäringen till 
sig. Men efter att ha begrundat sina val 
så valde Söderström att stanna kvar i 
Hibs, och kommer till hösten att göra sin 
sjätte säsong i A-laget.

- Jag känner en riktigt revanschlust 
efter fjolårets slut och tror vi kommer vara 
ett lag att räkna med trots en del spelar-
tapp, säger Söderström kring varför han 
stannar kvar i klubben.

Söderström spelade totalt 16 serie-
matcher under säsongen och gjorde på 
dessa 34 poäng. Sett till poäng per match 
är detta hans bästa notering i division 1. 
34 poäng innebär också en tredjeplats i 
den interna poängligan bakom Jesper 
Larsson och Jesper Karlsson, två spe-
lare som också förlängt med Hibs. Trots 
de fina siffrorna är inte Söderström helt 
nöjd med säsongen.

- En helt okej säsong, lite småskador 
som gjorde att det blev lite svårt att hitta 
kontinuitet. Vilket gjorde det lite svårt 
att komma in i den, men kändes bra 
mot slutet.

Kommande säsong blir det hela nio 
nya lag som Hibs ställs emot när serie-
indelningen kastats om helt. Något som 
Söderström framemot.

- Ja precis, framförallt väldigt kul att få 
möta lite nya lag. Har inte jättebra koll på 
lagen om jag ska vara ärlig. Men skulle 
kunna tänka mig att det är hyfsat lika 
kvalité på lagen där som dom vi mötte i 
år, har ju sett nån match och tycker dom 
ser ganska jämbördiga ut.

Från klubbens sida är förstås nöjd 
över att nu säkrat upp topp tre från den 

interna poängligan nu när Söderström 
skrivit på.

- Vi har inte det minsta förvånade över 
det stora intresset för Lucas efter sä-
songen när tre allsvenska klubbar hörde 
av sig. Lucas har otroligt fina offensiva 
egenskaper och har varit en mycket viktig 
spelare för oss de senaste säsongerna, 
och den betydelsen kommer inte minska 
för oss. Sedan tycker jag att Lucas får 
för lite beröm för sitt defensiva spel, han 
har höjt sina fysvärde säsong för säsong 
och det märks inte minst i spelet utan 
boll. Det ska riktigt spännande att se 
vad Lucas kommer uträtta under kom-
mande säsong, säger Fredrik Eriksson i 
Hibs sportgrupp.

Kontraktet gäller över de två kom-
mande säsongerna och är skrivet som 
1+1 år. 

HAGFORS IBS VÄRVAR 
FORWARD FRÅN NILSBY IK

Efter att  ha 
t idigare under 
våren värvat in 
flera unga och 
lovande spelare 
så  f ö r s tä rke r 
Hagfors IBS idag 
med en hel del 
rutin när 30-årige 
Kristoffer Bengts-
son lämnar Nilsby IK för spel i Hibs 
kommande säsongen.

Kristoffer Bengtsson har två säsonger 
bakom sig i Nilsby och har tidigare även 
representerat Karlstad IBF, Hultsberg 
IBF och SK Örnen tidigare i karriären. 
Den senaste säsongen blev det sex 
poäng på 15 matcher för Bengtsson i 
Nilsby, där han spelat center. Men nu 
blir det alltså klubbyten till Nilsby serie-
konkurrent Hagfors.

- Min jobbsituation förändras i sommar 
och jag ska börja arbeta i Hagfors. Så 
jag och klubben var i kontakt angående 
spel denna säsong och jag är glad att vi 
kunde lösa det. Det ska bli sjukt spän-
nande att få komma och spela för Hibs. 
Har ju alltid varit en klubb som det pratas 
gott om och vet att spelarna stortrivs som 
har spelat där. Ser nog mest fram emot 
att få spela hemmamatcher i Hagfors, 
brukar vara ett riktigt bra tryck där med 
mycket publik och bra stämning, säger 
Kristoffer Bengtsson.

Med sina 30 år, snart 31, blir han Hibs 
äldsta spelare i truppen och med tank på 
att laget föryngrat en del så förväntas han 
även ta en del ansvar utanför planen, och 
det är något som han ser som positivt.

- Ja, man börjar ju bli gammal som 
gata. Men jag tror att jag kan tillföra 
mycket rutin och ett lugn i laget då jag 
varit med och spelat i mycket olika situa-
tioner. Finns ju så otroligt mycket talang 
i de yngre som skrivit på denna säsong 
så ska bli intressant att komma in som 
en av de äldre och försöka tillföra rutinen.

Fredrik Eriksson i Hibs sportgrupp är 
nöjd med det senaste tillskottet i truppen.

- Kristoffer bockar av mycket av det 
vi behöver få in i truppen. Vi har många 
yngre killar, så att få en till äldre spelare 
med rutin är viktigt. Vi ser han främst 
som forward och då mycket i en targetroll 
och där har vi just nu inte så många bra 
alternativ. Sedan är det också en fördel 
att han behärskar att spela center, om 
det skulle behövas. Så vi sammantaget 

nöjda över att vi kunde lösa så att Kristof-
fer spelar hos till hösten, säger Eriksson.

I och med att Bengtsson skrivit på för 
Hibs så har klubben nu 18 spelare under 
kontrakt inför den kommande säsongen. 
Men det saknas några namn innan sport-
gruppen är helt nöjda.

- Vi som ambition att fylla på två spela-
re till. Det handlar om kanske en spelare 
utifrån och sedan kommer vi förmodligen 
fylla på en spelare från egna led och med 
tanke på att både vårt P05- och P06-lag 
vann DM den gångna säsongen så finns 
det många lovande spelare som knackar 
på A-lagsdörren, kommenterar Eriksson.

Ishockey
Forslund kvar i IFK Munk-
fors

H a n  ä r  e n 
egen produk t 
som klivit fram 
stort och noterats 
för 40 poäng på 
74 matcher från 
sin backposition.

N u  ä r  d e n 
21-årige backen 
Tim Forslund klar 

för fortsatt spel i moderklubben.
– IFK är den enda klubben som jag 

brinner för. Jag vill bidra med enkelt spel 
över hela banan, säger Forslund.

Munkfors lagbygge inför säsongen 
22/23 fortsätter. Fjärde spelare att ge 
klartecken är den egna produkten Tim 
Forslund.

- Jag väljer att spela i Munkfors för att 
jag bor och jobbar här. IFK är den enda 
klubben jag brinner för. Jag vill bidra med 
enkelt spel över hela banan, säger han 
och fortsätter:

- Vet inte riktigt hur truppen ser ut, men 
jag tror alltid på IFK.

Den gångna säsongen blev det 6 
(1+5) poäng på 11 matcher innan en 
skada satte stopp för fortsatt spel, men 
rehabiliteringen går enligt plan.

- Jag tycker det känns bättre och 
bättre i ryggen.

På seniornivå har Tim Forslund totalt 
noterats för 40 (6+34) poäng på 74 di-
vision 2-matcher samt 11 (1+10) poäng 
på 30 division 3-matcher.

Munkfors har tidigare 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...

Bergström återvänder till 
IFK Munkfors

Förra sejouren 
i IFK Munkfors 
blev det tio poäng 
på nio matcher. 
Nu är Andreas 
Bergström klar 
för en återkomst i 
IFK-tröjan! – Det 
känns bra. IFK är 
en välskött fören-

ing med mycket trevligt folk runt omkring 
och ett gôtt gäng i omklädningsrummet, 
säger den 22-årige forwarden.

Munkfors lagbygge inför säsongen 
22/23 fortsätter. Efter fyra kontraktsförlä-
ningar är det dags för första nyförvärvet 
då Andreas Bergström återvänder.
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matchresultat senast 
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Den 22-årige forwarden represente-
rade Munkfors i slutet av 19/20 och i 
inledningen av 20/21 som avbröts om-
gående på grund av corona. Totalt blev 
det tre mål och sju assist på nio matcher 
i både grundserie och kval.

Den gångna säsongen spelade han 
för moderklubben Viking och produ-
cerade hela 24 (11+13) poäng på 15 
matcher i division 3 och kval. Men nu 
blir det alltså en återkomst i IFK-tröjan!

– Det känns bra. IFK är en välskött 
förening med mycket trevligt folk runt 
omkring och ett gôtt gäng i omklädnings-
rummet. Jag vill bidra med ett leende på 
läpparna. IFK brukar hålla till i toppen av 
serien, så jag ser inte att det ska vara 
något annorlunda till vintern, säger han.

Andreas Bergström har totalt noterats 
för 52 (19+33) poäng på 60 division 
2-matcher, 24 (11+13) poäng på 15 divi-
sion 3-matcher samt hela 222 (95+127) 
poäng på 138 juniormatcher. Utöver 
spel i Munkfors och Viking har han även 
gjort en kortare sejour i BIK Karlskogas 
J20-lag.

Munkfors har tidigare presenterat 
kontraktsförlängningar med backen 
Tim Forslund och forwardstrion Jonas 
Johannesson, Victor Augustsson och 
Lucas Berg.

Fotnot: All statistik är hämtad från 
eliteprospects.com och innefattar både 
grundserie- och kvalspel.

Klier Vallgren förlänger
Han har vak-

tat IFK-kassen 
i  33  d i v i s i on 
2-matcher och 
har en total rädd-
ningsprocent på 
cirka 91. Nu är 
G u s t a v  K l i e r 
Vallgren klar för 
fortsatt spel i IFK 

Munkfors. - Jag vill bidra med ett stabilt 
spel där bak och göra allt för att vinna 
varje match. Sen framförallt vara hög-
ljudd och höras i omklädningsrummet, 
säger den 22-årige målvakten.

Munkfors lagbygge inför säsongen 
22/23 fortsätter. Efter fem utespelare har 
klubben nu gjort klart med en sista utpost 
i form av Gustav Klier Vallgren.

- Först och främst trivs jag väldigt 
bra i IFK och det är en skön mix med 
människor i laget. Men också runt hela 
föreningen, ända från de minsta i skrid-
skoskolan till de som står i cafeterian. En 
riktig familjekänsla!

Ekshäringen fortsätter:
- Vill bidra med ett stabilt spel där bak 

och göra allt för att vinna varje match. 
Sen framförallt vara högljudd och höras 
i omklädningsrummet.

Om lagets chanser till en ny topplace-
ring säger han följande:

- Vi kommer nog ha goda chanser som 
vanligt.  Det verkar bli ett lite yngre lag, 
men jag ser inget annat än att vi kommer 
vara med i toppen när serien summeras.

Gustav Klier Vallgren kom till Munkfors 
från moderklubben Viking säsongen 
19/20. I IFK-tröjan fick han omgående 
sitt genombrott på seniornivå då han 
slutade tvåa i seriens målvaktsliga med 
91,5 i räddningsprocent på 15 matcher.

Säsongen 20/21, som ställdes in 
omgående på grund av pandemin, hann 
det bli en match och 92,9 i räddnings-
procent. Den gångna säsongen blev 
det 17 matcher och en räddningsprocent 
på 88,4.

Totalt har Klier Vallgren vaktat IFK-
kassen i 33 division 2-matcher med en 
räddningsprocent på cirka 91.

Munkfors har tidigare presenterat 
backen Tim Forslund och forwards-
kvartetten Jonas Johannesson, Victor 
Augustsson, Lucas Berg och Andreas 
Bergström. Fler nyheter kommer inom 
en snar framtid. Det handlar om både 
kontraktsförlängningar och nyförvärv...

Ludvig Hultgren ansluter 
från Hockeyettan!

Efter juniortiden i Färjestad BK har han 
gjort fyra raka säsonger och 143 matcher 
i Hockeyettan. Nu är Ludvig Hultgren 
klar för IFK Munkfors. - En klubb med 
en spännande satsning. Skulle säga att 

jag är en back 
som har styrkan 
i det defensiva 
spelet. Vill gärna 
vara med och 
bygga anfallen 
från egen zon 
med ett bra för-
stapass, säger 
22-åringen.

Munkfors lagbygge inför säsongen 
22/23 fortsätter. Spelare nummer sju att 
göra klart är backen Ludvig Hultgren.

- Tyckte det kändes väldigt bra från för-
sta kontakt, en klubb med en spännande 
satsning. En rolig resa att vara med på. 
Jag tror absolut att vi har vad som krävs 
för att gå hela vägen. Målet ska vara att 
kvala uppåt om en plats i Hockeyettan 
och det tror jag vi har alla möjligheter till, 
säger han och fortsätter:

- Jag vill vara en trygghet i det de-
fensiva spelet, men även vara ett hot 
offensivt. Skulle säga att jag är en back 
som har styrkan i det defensiva spelet. 
Vill gärna vara med och bygga anfallen 
från egen zon med ett bra förstapass.

Ludvig Hultgren har Forshaga IF som 
moderklubb, men spenderade juniortiden 
i Färjestad BK. Där blev det 25 (4+21) 
poäng på 79 J18-matcher och 11 (1+10) 
poäng på 50 J20-matcher. 2014 vann 
han guld i TV-pucken med Värmland 
och noterades för fina 5 (2+3) poäng 
på 6 matcher.

På seniornivå har det blivit fyra 
säsonger, 143 grundseriematcher och 
17 (3+14) poäng i Hockeyettan med 
Forshaga IF, Lindlövens IF, Kumla HC 
och Köping HC. Den senaste säsongen 
I Köping noterades Hultgren för 4 (1+3) 
poäng på 27 matcher.

Fler nyheter gällande Munkfors lag-
bygge kommer inom en snar framtid. Nu 
ser truppen ut enligt följande:
Målvakt:Gustav Klier Vallgren
Backar:Tim Forslund, Ludvig Hultgren 
(ny från Köping)
Centrar/forwards:Jonas Johannesson
Victor Augustsson, Lucas Berg, Andreas 
Bergström (”nygammal” från Viking).

Fotbollsresultat
Förlust borta mot FBK följ-
des upp med seger
FBK Karlstad 2-IFK Munkfors 1-0 (1-0)
IFK Munkfors-
KB Karlskoga FF U 2-0 (1-0) 
1-0 David Björkegren 34”, 2-0 Ivan 
Sindy 57”.

Säsongens bästa av BBK - 
men ny förlust

Bergsäng BK hade serieledande 
Norrstrand i gungning i söndagens 
hemmamatch.

Gästerna lyckades vinna med 1-2 
(0-1) efter en rafflande fight. NIF gick 
till halvtidsvila med en 1-0 ledning efter 
mål i 43:e minuten. BBK kvitterade i 51:a 
minuten genom Andreas Bergström. 
Därefter ägde hemmalaget matchen 
helt efter säsongens bästa spel. BBK 
radade upp chanser men lyckades inte 
sätta pricken över i. I stället var gästerna 
ofina nog att avgöra i 89:e minuten. BBK 
har nu mött de fem första lagen i serien. 
Nu väntar bortamatch mot Deje IK följt 
av två hemmamatcher.  Dags att börja 
förbättra poängskörden.

Pensionärsbowling - BK Rullan
Tisdagen den 24/5 2022 arrangerade Hagfors Bowlinghall Värmlandsseriens Ind. Mästerskapsslutspel. 9 lag med 64 spelare från start. 

Till slutspelet gick 16 spelare till nästa steg varifrån 8 spelare kvalificerade sig till kvartsinal.Till semifinal: Leif Frödin, Rullan. Allan Hansen, 
Monitor. Else Emilsson, Rullan. Lars-Erik Persson, Rullan. Finalen: Leif Frödin - Allan Hansen. Segrare: Leif Frödin, som fick en inteckning i 
Berndt Wictoréns hederspris.

Vid pennan: Leif H.
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Melodikrysset v.22 - 4 juni

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

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

Adress:...................................................................................................................................................

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

Melodikrysset v. 22 - 4 juni

Text och betalning oss tillhanda SENAST  TORSDAG  kl 16.00

Klipp ur och skicka in kupongen till Veckobladet, Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors. 
Det går även bra att maila in på info@veckobladet.se. Meddela då under vilken rubrik  och hur betalningen sker.

Kryssa valfri rubrik:

Föreningsnytt

Säljes

Köpes

Övrigt

Uthyres/Önskas hyra

INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!):   Namn:   Tel:   

(Max 8 rader inkl. rubrik och telefonnummer)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FYND & FÖRENINGSNYTTKupong!

Annonskostnad 60:-/st



Införd vecka

Bifogar   kr

kontant

via Swish 1230489690

via Plusgiro 457018-0 

TEXTÅBILD

SE ÖVER VAD DU BEHÖVER 
FÖR TRYCKSAKER

Hög tid att beställa nu 
för leverans i augusti!

( Vi har stängt v. 28-31)
Ring 0563-616 66

tryck@veckobladet.se

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

Studenterbjudande!

Tack för all 
uppvaktning på 
min student

Angelica

Tackkort inkl. kuvert, 
20 st 250:-
Förstoring Ex. 21x30 cm
1 st 120:-  2 st av samma 
bild 130:-
Ramar svarta och vita
i flera olika storlekar
Pris ex. 21x30 cm 60:-

           Paketerbjudande!
              1 förstoring 21x30 cm inkl. ram 

             +20 st Tackkort inkl. kuvert

Endast  340:- ord. 430:-
Kvinnojouren 

Duvkullan
Välkomna till oss!

073-807 16 07, 073-807 22 69 www.hopp.org Tel: 08-6440359 jour@hopp.org



LEADEROMRÅDET  
söker personal 
Till Växtlust Värmlands leaderkontor i Torsby söker vi nu 
en person som kan förstärka personalstyrkan under hösten 
2022. Parallellt med arbetet hos oss ska personen vara  
delaktig i de sista förberedelserna inför nästa program- 
periods start och därefter starta upp det nya leaderområdet 
”Leader 7-sam” Värmland från 2023. Omfattning: Heltid.

KAN DET VARA NÅGOT FÖR DIG?
Ansök senast 22 juni
Läs mer: www.vaxtlust.se 

Vi söker dig som bland annat 

• Har arbetat med landsbygdsutveckling, småföretagande  
och har kännedom om förutsättningarna på landsbygden.

• Har goda kunskaper inom ekonomi och budgetarbete.
• Har flerårig erfarenhet av att leda och driva större projekt.
• Har relevant högskoleutbildning och några års arbetslivs- 

erfarenhet

... mer information om tjänsten finns på vaxtlust.se.
Stationsvägen 2B • Tel. 0563-139 00 

Öppettider: måndag-torsdag 12-18

Anno
1967

• Omarbetningar
• Reparationer
• Gravyr
      utföres i vår
      egen verkstad

Bl.a.
Skogsstjärnan
”Värmlands-

blomman” 
Tillverkat helt för hand

Välkomna!

  Dags för student  Dags för student
Smycken i äkta silver eller guld 

med bestående värde

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

Rikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

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

Gilla oss på 

Rådasjöns
Måleri

Allt inom ut- 
och  invändig 
målning samt

fönster-
renovering
Ring för offert!

Tel. 070-939 36 90 / Henrik

072-706 87 78072-706 87 78
Älvdalsv. 17, 683 93 Råda

Trädgårdsarbeten
Röjsågsarbeten

Hushållsnära tjänster

Karl.Leino@slutagrav.se   070-371 28 48

Vi gör allt inom byggnation på bästa sätt.
Tveka inte på att ringa oss för offert.

Självklart jobbar vi med rotavdrag.

      Kontakta:    Roger Persson     070-696 59 99

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

Ring oss och beställ 
professionell 

fönsterputsning!
076-1097722 eller 

eric@lokomotivstad.se

Möt sommaren med 
nytvättade fönster

Skratt är ett lugnande medel 
utan några bieffekter.

A. Glasgow

Jag är stolt över mina rynkor.
Det är livet i mitt ansikte.

Brigitte Bardot



7 juni kl 19-20 - fokus småföretagande,  
Anna-Lena Carlsson, distriktsordförande

Centerpartiet Värmland
 

8 juni kl 11-13 - fokus riksdagspolitik, 
Mona Smedman, riksdagskandidat

 
9 juni kl 11-13 - fokus sjukvård, Ola Persson, regionråd 

 
10 juni hela dagen - fokus lokalpolitik, 

Stellan Andersson och Anna-Karin Berglund
 

11 juni kl 11-13 - fokus landsbygd, vatten 
och skog, Erik Evestam, regionpolitiker 

Vi öppnar lokal i Ekshärad -
mittemot ICA.

 
ÖPPET 7-11 JUNI

TIS-FRE, KL 11-17, LÖRDAG 10-14

VÄLKOMMEN IN TILL
CENTERPARTIET!

DETTA HÄNDER I LOKALEN

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                          Hagfors 

PensionärsbowlingPensionärsbowling
BK RullanBK Rullan

Vi tackar medlemmar
och sponsorer för säsongen 

som nu är slut.
Vi önskar en trevlig sommar 

och ses igen i mitten av augusti.

BK Rullan/Leffe H.

Nästa vecka Nästa vecka 
utkommerutkommer

TORSDAG 9 juniTORSDAG 9 juni

Därför firar vi 
Sveriges national-

dag 6 juni

Sedan början av 80-talet har 
vi benämnt 6 juni som Sve-
riges nationaldag. Men vad 
är det egentligen vi firar?

Tidigare kallades den 6 
juni för “svenska flaggans 
dag”, och den kom till i bör-
jan av 1890-talet. Sverige 
blev då inspirerad av Norge 
och Danmark som hade sina 
nationaldagar 17 maj och 5 
juni. Det fanns från början 
många olika förslag på vil-
ket datum som skulle utses, 
bland annat midsommarda-
gen och 30 november. Valet 
föll till sist på 6 juni.

Anledningen var att man 
firade Gustafsdagen den 6 
juni, och alltså årsdagen då 
Gustav Vasa valdes till Sve-
riges kung 1523. I början 
var flaggor ett vanligt fö-
rekommande inslag i firan-
det och dagen var en inof-
ficiell nationaldag fram till 
1916 då den instiftades som 
Svenska flaggans dag. Först 
1983 blev dagen officiellt 
Sveriges nationaldag och 
2005 en officiell helgdag.

Källa: Nordiska museet



Kom och fira våra nya lokaler tillsammans med oss! 

Plats: Järnvägsgatan 2
När: Fredag 3 juni 15.00–17.00

Jens Fischer, kommunstyrelsens ordförande, 
håller invigningstal. Vi kommer köra tävlingar med 
priser i potten och bjuder alla gäster på fika.

VÄLKOMMEN

Nyöppningfirande! 

Hagfors IBS 
Årsmöte 

Lördag 18 Juni kl 11.00 
Plats: Hagfors IBS Kansli 

Storgatan 6B 

 på Gustavsfors Hembygdsgård
den 6 juni kl 11.00-15.00

SERVERING - motti och fläsk, korv och bröd 
och kaffe med bröd.

FÖRSÄLJNING av tunnbröd
Kontant betalning föredras

Hantverkare och försäljning av blomplantor
och lax från Gustavalax.

Välkomna till

GUSTAVADAGENGUSTAVADAGEN

Skydda ditt hem mot 
de kalla vinter-
månaderna med våra 
underhållsfria fönster.
Lantligt, retro 
eller modernt 
PVC-3 glasfönster.ster.
Tel. 072-546 27 85
Mail: 
info@swedishhouseinvest.eu

Torsdag 2/6  kl 10.30-15.00 
RÅRAKOR m fläsk 100:- 

––   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!

 
LOPPIS
i Höje, Munkfors 

Lördag 4 juni
kl 10.00-15.00

UTHYRES!
Mycket stor lägenhet på 
135 m2 uthyres omgående 
till skötsam familj.
Nära till centrum, 
grundskola och simhall i 
Munkfors. Hyra 8975:- inkl 
värme, vatten, el, sopor, 
parkeringsplats.
Ring Lollapalooza 
fastighets AB för visning
070-597 00 00

Nästa vecka (23) utkommer Veckobladet på torsdag 9/6
Du vet väl att du även kan läsa de sista numren på nätet - www.veckobladet.se

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

FYND & FÖRENINGSNYTTFYND & FÖRENINGSNYTT

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

OBS! Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa 
samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning 

eller service,  ej heller försäljning av djur!

FÖRENINGSNYTT SÄLJES UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
PRO MUNKFORS
Invigning av boulebana onsdag 8/6 kl 
15.00 vid MFKC (V-nalen). Besök av 
Munkfors kommun och Länsstyrelsen. 
Alla hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. 
Medarr: ABF.
********************************************
ÅRSMÖTEN 
I SLAKTBODEN FASTNÄS:
Jolavägen kl 18.00. Bergbäcksvägen 
kl 18.30. Gjutåsvägen kl 19.00. Kvarn-
hedsvägen kl 19.30. Välkomna hälsar 
styrelserna.
********************************************
KALLELSE ÅRSMÖTET FIBER
I HÖJE EK.FÖR.
Tisdag 14 juni kl 18.00 Ena Bygdegård, 
Ena. Ordinarie ärenden samt förslag 
upplösning av föreningen.
********************************************

LOKALER OCH PARK UTHYRES!
För fester, sammanträden, konferenser, 
kurser, försäljning, teater etc. Sunnemo 
Folkets Hus och Park
Tel. 070-230 76 62 Eva-Lena
********************************************
DHR BROSTUGAN
Samlingslokalen uthyres. Privat 600:-, 
föreningar 400:-.
Tel. 0563-616 75
********************************************
SÖKER EN MINDRE GÅRD 
ELLER TORP
att hyra eller arrende. Ingen fara om det 
är renoveringsbehov, men det ska finnas 
plats för djur, gör inget om det ligger 
avskilt. För fler frågor hör gärna av er. 
gronhalsa8@outlook.com
Tel. 073-755 53 89
********************************************

SUZUKI BÅTMOTOR 13 HK
Oljeinjection, gått mkt lite. 7.500:- högst 
bjudande. Som ny.
Tel. 070-450 17 52
********************************************
BOSTADSRÄTT 2 RUM OCH KÖK
62 kvm. Atterbergsv. 4 C, första våning-
en, hörnlägenhet. Tvättmaskin finns. Stor 
balkong med markis. Hyra 3.485:-/mån 
inkl bredband och TV. Pris 130.000:-.
Ring 072-335 50 95
********************************************
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
********************************************



HAGFORS KOMMUN informerar

Vecka 22 HAGFORS KOMMUN, Dalavägen 10, 683 80 Hagfors, e-post: kommun@hagfors.se www.hagfors.se

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

Tidtabell
måndag –fredag

Gratis parkering  
vid flygplatserna i  
Torsby & Hagfors. 

Välkommen!

695:- 
från 

enkel resa

Torsby–Hagfors–Arlanda
Tur och retur två gånger varje vardag

Boka 
amapola.nu 

0770-790 700

SOMMARUPPEHÅLL
från 27 juni 
till 12 aug

Nationaldagsfirande  
måndag 6 juni 

Traditionsenligt nationaldagsfirande utanför Hagfors 
stadshus med flagghissning, tal av kommunstyrelsens 
ordförande Jens Fischer, dans av Sunne Folkdansare, 
uppträdanden av kulturskolan och medborgarskaps- 
ceremoni. Efter programmet bjuder kommunstyrelsen 
på fika.

När: Måndag 6 juni kl. 11.00     
Var: Utanför Hagfors stadshus

Konsert med     
The Hebbe Sisters
De värmländska systrarna Emelie, Josefine och 
Maria Hebbe bjuder på glad och svängig musik 
utanför Hagfors stadshus. Konserten är gratis.

När: Måndag 6 juni kl. 12.15 –13.00
Var: Utanför Hagfors stadshus

I KONSTEN
Sommarutställning 
i Hagfors stadshus 
med Christina Haffling Strandberg 
och Thomas Strandberg.

Vernissage 6 juni kl.13.00 – 16.00.

Utställningen pågår till och med  
fredag 26 augusti.

Bonusutställning i utställningshallen 
(stadshusets källare) 
9–10 juli kl. 13.00 –16.00. 
Stadshusets öppettider: 
vardagar kl. 08.00 –12.00, 13.00 –16.00
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