”Största”
et i
annonsblad n
Klarälvdale

Tel. 0563-616 66
Fax 0563-109 79

Nr 22 Vecka 23 Årgång 31

Nu är vår utbyggnad äntligen
snart klar, och det blev inte alls
som vi tänkt oss från start. Det
började med, att vi egentligen
blivit fler i personalen och fick
sätta in omklädningsskåp ute
på lagret, för att alla skulle
få ett eget skåp att hänga sina
kläder i. Även när vi hade våra
personalmöten fick vi möblera
om i köket för att få plats.
Då sa vi: -Vi bygger om lagret.
Vi började då kika på hur vi
skulle kunna göra en ombyggnad för att få ett större fikarum
och så att alla skulle få sina
skåp lite avskilt.

www.veckobladet.se
info@veckobladet.se

Ombyggnad blev utbyggnad

Forts. inne i tidningen

SUPER
PRIS!

RÅGKAKA
GARANT, 900G

MÅN.-LÖR. 7-21 , SÖN. 9-20

SMÖR
ARLA 500G

SUPER
PRIS!

 :-

:-

/ST

MAX 2 ST/HUSHÅLL

2 FÖR

:-

HANDLA ANDRA VAROR FÖR 500:-

KLASSIKER

GLASS 18-P

MAKARONER

MAX 1ST/HUSHÅLL

IDEAL 750G
KUNGSÖRNEN

BUTIKSGRILLAT!

Torsdag 9 juni 2022

:-

KYCKLINGKLUBBA 2 FÖR 
KYCKLINGFILÉ
:-/KG

:-

BOKA DIN CATERING HOS OSS!
NUGGETS,
SCHNITZEL
MAJAS, 400G

:-

PIGVAR

:-

:-

/ST

OSTRON

PIZZA
IGLO, 300G

/ST

/ST

SUPER
PRIS!

/ST
/ ST

PREMIX MATCENTRUM - STORGATAN 3, 68332 HAGFORS - 0563 20020

:-

SEABASS
HAVSABORRE

/KG

SUPER
PRIS!

:-

/KG

ANNONSEN GÄLLER V23 2022 SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER!

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

palt 47mm
spalt 95mm / 100mm

DANSMÄSSA
Ransäters hembygdsgård, sön 12 juni kl. 11.00

Foto: Anders Gustaf Östlund /Ikon

Kom och prova att dansa en gudstjänst på Ransäterslogen
under spelmansstämman! Sångare och musiker från
Forshaga-Munkfors församling bjuder på musik i
nordisk folkton när vi med enkla steg rör oss
tillsammans genom mässan, från mörkret mot ljuset.

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Sön 12/6 kl 11.00 Mässa A Rådström, S:t Olavskören medverkar,
kyrkkaffe.
Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

Equmeniakyrkorna och Pingstförsamlingen i Ekshärad
Kom till mig alla ni som som arbetar och bär på tunga bördor,
så ska jag ge er vila.
Matt 11:28

Gräs Missionshus
Boka in ”Sunnemoveckan”
17-19/6.
Blinkenbergskyrkan Hagfors
9/6 kl 18.00 Terminsavslutning
Torsdagsträff med Billy Blomqvist.

Medverkande:
Jonas Wärja – kantor, körledning
Anna-Lena Högman – piano
Björn Steneros – bas
Per-Thomas Eriksson – fiol
Sångare från Forshaga-Munkfors församling
Hans Kvarnström och Cecilia Hardestam - dansledare

Varmt välkomna!

FAMILJ

ka 23 47x90 mm

Klarälvskyrkan Ekshärad
Ons 8/6 kl 19.00 Sammanträde
med Missionskyrkorna i Klarälvdalen.
Lör 11/6 kl 19.00 Sommarkväll
vid Klarälvskyrkan. Uteaktiviteter
med grill, avslutning med andakt
av Frida Blomqvist.
Sön 12/6 kl 18.00 Gudstjänst med
Indira Wilsson.

Dop Vigsel
Guldbröllop

Dop
Gul

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

Dela
av hä
i Vec

AA-MÖTEN
Hagfors

GÄLLER TORS 9/6-ONS 15/6
MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM
ONS 12.00 SOPPLUNCH. Sista
för terminen.

RANSÄTERS KYRKA

SÖN 11.00 DANSMÄSSA.
Ransäters hembygdsgård.
Se annons.

MUSIK I SOMMARKVÄLL

Söndagskvällar i juli, augusti och
september bjuds det på härlig
musik i våra kyrkor. Se hemsidan
eller kommande annonsering för
mer information.
Med reservation för ändringar.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors
Församlingsexp. 054-875500

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

AA-MÖTEN
Munkfors

Vår älskade

Annika Högberg
* 23 februari 1956
har lämnat oss
i stor sorg och saknad.
Uppsala 16 april 2022

Dela med er av
händelsen i Veckobladet!

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00

Madeleine
Greger
Nitti, Pidda, Inga, Flåset
Alla höns och katter
Övrig släkt och vänner

Kvinnojouren
Duvkullan

Ditt goda hjärta
Ditt ljusa sinne
hos oss skall leva
i tacksamt minne

Välkomna till oss!

073-807 16 07, 073-807 22 69

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

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

Begravning har ägt rum
i stillhet i kretsen av
de närmaste.
Ekshärads Begravningsbyrå

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 Gudstjänst

Vi möts i Hagfors församlingshem trädgård

kl. 11:00 Hagfors kyrka

Start 8/6 - onsdagar kl.13.00 -14.30

Korv och Bön

Söndag 12/6

Bo-Göran Boström & Tina Sundbäck

Klädbytartält

kl. 16:00 Sunnemo kyrka

Start 7/6 - tisdagar - torsdagar.
Välkommen att ge och få kläder.
Tältet är oftas obemannat.

Bo-Göran Boström & Tina Sundbäck

Söndag 19/6

kl. 11:00 Hagfors kyrka - Mässa
Åsa Bergsten & Eva Lotta K Bäcker

kl. 16:00 Norra Råda kyrka

Åsa Bergsten & Eva Lotta K Bäcker

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

Våra älskade sommarpsalmer & sånger
Åsa fiol, Eva-Lotta piano/orgel

REALTIDSAUKTION
Söndag 12 juni
med start
kl 17.00 på nätet
Man kan endast
buda på nätet

INVIGNING
Hagfors nya inredningsbutik

18.00 Peter Åkerström klipper bandet
28/6-8/7 Invigningsveckor med fantastiska erbjudanden

Vi bjuder
på fika

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

Tävlingar
med fina
priser

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

0563-409 93 • 070-340 00 22

Franks Måleri & Bygg

Tapetsering, målning,
kakel, klinker
Alla typer av golvläggning
0738-22 42 43
F-skattsedel Rot-avdrag

Sommartider
hos oss fr o m 13 juni

Måndag-fredag 10-17
Lördag 10-13

Följ skyltar för parkering
Bergsäng 165
EKSHÄRAD
Hagfors
En
riktig mataffär
www.hemavia.se

Anders med personal!

i Uddeholm
Hantverkare med tysk utbildning

27/6
18.00

Kyrkogatan 2, HAGFORS
0563-101 93

Måndag-fredag 10-17
Lördag 10-13
Harboevägen 1, HAGFORS
0563-145 20

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

Bregott

Mellan
Långa

3290

Rosor

35 cm
Ord pris 52.90
10-pack

Baguetter 2 för 15:400 g 10:-/st Ord pris 14.90

29

90

2 kg Is

17

50

Ord pris 27.50

OBS Vi gör inga tårtor och fat nästa vecka
(v 24) pga att vi laddar för invigningen.

BYGGNYTT OBS! Denna vecka blir det otroligt rörigt
i butiken. Vi hoppas på förståelse. Den som väntar...
Vi räknar med invigning torsdag den 16 juni.

Läs tidningen på nätet: www.veckobladet.se

Textåbild i Hagfors AB

KLÄDER
since 1935

Måndag-fredag 10-17
Lördag 10-14
Kyrkogatan 3, HAGFORS
0563-103 01

Melodikrysset v.23 - 11 juni
1

Välkommen!
Du som är medlem i KHF Uvå Strand är välkommen till
föreningens ordinarie årsstämma.
Tid: Onsdagen den 15 juni 2022 kl 15.00
Plats: Geijersholmsvägen 3, Hagfors
Efter avslutad årsstämma hålls en invigning i anslutning
till byggnaden.
O.S.A. senast söndag den 12 juni till
gunilla.hultin@riksbyggen.se
Med vänlig hälsning Styrelsen
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Jag kommer gående utefter stigen inte långt från bäcken som rinner ut
i den lilla skogstjärnen. Terrängen är ganska öppen just här med ungskog på ena sidan och snårigt skogsbryn på andra sidan. Så ser jag en
fågel som jag inte har sett på många år. Den sitter i toppen av en ung
gran. Den sitter så typiskt upprätt och väl synlig. Den blir inte rädd
utan jag får komma den riktigt nära. Den är lika stor som en lärka men
mycket mer robust byggd. Det är en hanne. Den är kontrastrikt tecknad
i duvblått, svart, brunt och vitt.
Det är en Törnskata. Den är inte
släkt med skator som man skulle
kunna tro av namnet. Namnet
har den fått för att den hänger
upp sitt byte på taggar i buskarna
som matförråd för senare behov.
Jag förstår att den gillar terrängen
och att här ännu finns gott om
insekter villket den kräver för att
trivas.
Hälsningar från en fin skogspromenad, Lenn Olle

!

3

5
6
Melodikrysset
v. 23 - 11 juni
Melodikrysset v.23 - 11 juni

En färgrik liten rackare
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Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

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

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

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

LP-KONTAKTEN

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

www.hopp.org Tel: 08-6440359 jour@hopp.org

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:

Tel:
(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:

13

ÖPPNING & VERNISSAGE
Lördag 11 juni, 11.00-17.00
Fri entré endast vernissagedagen

Vi öppnar för säsongen med årets
temautställning 100 %PALETT.
20 olika konstnärer/kulturarbetare
samt årets speciella gästutställare
DREGEN & CAJSASTINA ÅKERSTRÖM
OBS! Under vernissagedagen finns CajsaStina på plats
mellan kl 11-15. 7/7 kommer Dregen att vara på plats.
Se också Projektet

KONSTKRISTALLERNA
BO ENGLUND skulpturer

(Skulpturer även till försäljning.
Intäkterna går oavkortat till Bo
Englund stipendiet som delas ut hösten 2022)

Öppettider & entrépriser:

Lördag 11/6-21/8 tor-sön. kl.11-17
80:- vuxen, 60:- pensionär. (11/6 Fri entré för alla)
Fri entré för barn & ungdomar upp till och med 15
år i sällskap med betalande vuxen.
Munkforsens påsläpp i sommar vid Laxholmen:
11, 25 juni, 9, 23,30 juli, 6, 13, 20 augusti
OBS! Med reservation för oförutsedda händelser som gör att påsläpp ej kan ske. Lågt
vattenstånd kan också medföra att mängden vatten som släpps på är mindre än normalt.
Kontakt och information:
Turistbyrån i Munkfors 0563-54 10 81, tourist@munkfors.se visitmunkfors.se

STÄNGT
På grund av begravning
håller vi stängt

FREDAGEN DEN 10 JUNI

UTHYRES

Ett STORT &
hjärtligt TACK!
till alla företag, föreningar
och privatpersoner som
sponsrat eller på annat sätt
hjälpt till vid Munkfors
nationaldagsfirande 2022.
Ha en underbar sommar!
/Föreningen 6:e juni
kommittén i Munkfors

Munkerudsvägen 23 Munkfors 0563-500 30

RANSÄTER
Parhus 2 rum och kök, uteplats, gräsmatta. 5.033:-/mån
Inga betalningsanmärkningar.

post@habitoab.se
Tel. 070-308 03 79

LOPPIS
i Höje, Munkfors
Lördag 11 juni
kl 10.00-15.00

Vad händer hos er på midsommar? Glöm inte visa det i Veckobladet!

Annonsstopp torsdag 16/6 kl 16.00 info@veckobladet.se 0563-616 66

Nordvärmlands första inredningsarkitekt
Man skulle kunna säga att jag vuxit upp i en flyttkartong, men
det vore kanske en överdrift. Nog har släpkärran lastats ett antal gånger, som 19-åring hade jag hunnit folkbokföra mig i både
Småland och Dalarna, men åtta adresser senare är jag nu redo
att öppna min inredningsbutik i Hagfors. Borta bra men hemma
bäst, är det inte så?
Intresset för inredning föddes långt innan jag började studera
till inredningsarkitekt på IndretningsAkademiet i Danmark. Jag
minns hur jag som barn fick hjälpa mamma att måla möbler och
väggar, och jag lärde mig tapetsera med mönsterpassning innan
jag kunde multiplikationstabellen. När mina kompisar slöjdade
smörknivar i skolan, snickrade jag en tidsskiftssamlare – å andra
sidan har jag fortfarande inte bemästrat en symaskin.
Det tog mig många år att inse att inredning handlar om mer än
prydnadssaker och fluffiga soffkuddar. Till inredningen hör inte
bara dina möbler och prydnadssaker, utan också färgen på väggarna, materialet på favoritfåtöljen, planlösningen i köket och
din belysning. Inredning är alla interiöra komponenter som gör
att du längtar (eller inte längtar) efter att sjunka ner i soffan efter
jobbet – tillsammans skapar alla dessa komponenter ditt hem.
Att ha kunskap om inredning är viktigt. De flesta av oss kan nog
skriva under på att vi med avund beundrat diverse lyxiga miljöer
som får vårt eget hem att framstå som en hydda i skogen, och
inte sällan handlar det om att vi bara har kunskaper om vissa av
komponenterna och att den kompletta verkligheten således blir
ofullständig. Det är då vi får känslan av att något saknas. Många
av oss har inte heller fyra meter upp till taket och öppen planlösning, och medan internet visar oss vita soffor och skinande
glasbord lever vi vanliga dödliga i en verklighet av ketchupfläckar
och avtryck från små näsborrar på fönsterrutorna ...
Före- och efterbild. (Dessa vill jag gärna ha med för att spegla vad inredning kan göra)

Före och efterbild. Speglar vad inredning kan göra.

Det är här jag kommer in. Oavsett om det handlar om ditt hem, din sommarstuga
eller din arbetsplats så är det viktigt att du trivs. Miljön du vistas i ska vara utformad
efter dina behov, så att du kan hoppa över alla extra moment i vardagen och i stället
ägna dig åt sådant som är viktigt. Ett kontor med en ljussättning som knappt finns
på Kelvinskalan kräver många kaffekoppar per dag, och en enkel renovering kan
suga livslusten ur vem som helst när hantverkarna missuppfattat önskemålen och du
bränt en halv årslön på fel kakel. För att inte tala om alla samtal som ska ringas och
resurser som ska allokeras för att det hela ska gå i lås.
Tillsammans hjälps vi åt att få ut det allra mesta av ditt utrymme – som du vill ha det.
För mer info se annons.
Ia Israelsson

Kom ihåg att vi har

ANNONSSTOPP
TORSDAGAR 16.00
Tel 0563-616 66

info@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Guld, Silver, Mynt
KÖPES

Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors
Måndag 13/6 kl. 14.30-16.00

100%

20 kr guld .......................4000 kr
10 kr guld .......................2000 kr
5 kr guld .........................1000 kr
50 kr 1975 - 76 .................120 kr
10 kr 1972 .........................71 kr
5 kr före 1972 ....................35 kr
2 kr före 1942 ....................60 kr
2 kr före 1968 ....................28 kr
1 kr före 1942 ....................30 kr
1 kr före 1968 ....................14 kr
50 öre före 1962 ...................9 kr
25 öre före 1962 ................4,5 kr
10 öre före 1962 ................2,5 kr

ÅTERVINNING

VECKANS KLIPP

I HAGFORS
Pastasallad
med kassler
Receptet hittar du
på coop.se

Allt vi köper in återvinns

KASSLER

59)=
/kg

Guldsmycken ........................... 450 kr/g, guld
Silverbestick (ejNS) ........................3500 kr/kg
Silvertackor ...................................5400 kr/kg
Herrfickur 14/18k ...................... 3000/5500 kr
Armbandsur h. 14/18k .............. 1300/3000 kr
Sedlar, Plåtmynt/Riksdaler, Tandguld,
Medaljer, Utländska mynt, Silversmycken

MAX 2 ST/HUSHÅLL.
KASSLER

Sverige/Scan. I bit. Ca 1000 g.

4 FÖR

89k

Över 30 år i branschen.

Priserna gäller fr.o.m. 31 maj 2022. Reservation för prisändringar.

Kihlberg Antik AB

0709-32 00 02

www.kihlbergantik.se

Torsdag 7 juli
utkommer vårt

Tidningen so
m
ligger kvar
på bordet
hela sommar
en

SOMMARNUMMER
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

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

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

HUSHÅLLSPAPPER/TOALETTPAPPER

Lambi. Välj mellan 4-pack hushållspapper och 8-pack toalettpapper.
568-832 g. Jfr-pris 26:74-39:17/kg.

20k

/st

20k

/kg

MEDLEMSPRIS

SURDEGSKAKA

Polarbröd. Av vete. 480 g.
Jfr-pris 41:67/kg.

KVISTTOMATER

Sverige. Klass 1.

VECKANS
SHOP EXPRESS-

VARA!

Priset gäller endast
Shop Express

8kS

MAX 2 ST/HUSHÅLL.
SNACKS

Coop. Välj mellan frasiga
favoriter och salta skruvar.
100 g. Jfr-pris 80:-/kg.

6-PACK

19)=
/förp
LÄSK 6-PACK

Pepsi. Välj mellan original och
pepsi max. 6x33 cl. Jfr-pris
10:05/liter. Pant tillkommer.

Priserna gäller t o m söndag 12/6 -2022. Reservation för ev. slutförsäljning.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Fotboll

Målvakten Colton Dutchess
klar för IFK Munkfors Fotboll

Colton Dutchess klar för IFK Munkfors
Fotboll !! Och verkar stormtrivas redan
efter en dag!
- Munkfors är ett vackert område och
alla har varit väldigt snälla och hjälpsamma i samband med flytten till Munkfors
säger amerikanen som närmast kommer
från NK Uljanik.
Vidare fortsätter målvakten på frågan
vad han kommer tillföra sitt nya lag
- Mina mål är att göra min del för att
hjälpa laget att bli framgångsrikt och prestera under hela säsongen säger Colton!
Han beskriver sig själv som en målvakt som är pålitlig när det gäller som
mest och lägger energi på mycket små
detaljer som kanske inte alltid märks.
Colton har Sanford Sabres som moderklubb och IFK Munkfors är givetvis
mycket glada över att ha kommit överens
med Colton då klubben haft problem
just på den biten. Men nu är alltså den
biten löst.
- Vi oerhört tacksamma för att få rättsida på detta, även det faktum att det gick
att lösa relativt fort påpekar Fotbollssektions arbetsgrupp i ett pressmeddelande
på fredagskvällen.
IFK Munkfors hälsar Colton Dutchess
varmt välkommen till föreningen och
orten Munkfors och hoppas han ska
komma att trivas i klubben säger man
avslutningsvis.

FORWARDEN ALEX EGAN
KLAR FÖR IFK MUNKFORS
FOTBOLL

IFK Munkfors Fotboll har gjort klart
med ytterligare ett nyförvärv och ännu
ett amerikanskt sådant. Denna gången
är det forwarden Alex Egan, 20 som kritat
på för värmlandsklubben.
Egan har Boston Siege FC som
moderklubb och ni som vill veta mer om
Boston Siege och vad klubben gör klickar

er enkelt vidare via den blåmarkerade
text ovan.
Egan´s senaste klubbadress är Kroatiska NK Muntic och nu är han alltså
spelklar för IFK Munkfors.
Vi ställer frågan på hur han skulle vilja
beskriva sig själv i rollen som forward?
- Jag är en snabb, fartfylld spelare som
utgör ett ständigt hot för motståndarna
säger Egan med ett leende på läpparna.
Hur kommer du att bidra med ditt spel
för laget i sin helhet?
- Jag kommer göra mitt yttersta för att
bidra till att vi vinner matcher, ta poäng
och avancera uppåt i tabellen! - Förhoppningsvis då speciellt genom att spela
fram och göra mål säger amerikanen
ödmjukt.
Vi hoppas att du kommer trivas under
tiden som spelare för IFK Munkfors och
önskar dig lycka till i kommande matcher
- Tack, det verkar vara en bra grupp
så det blir nog inga problem säger han.
Alex ville även som avslutning på
spelarnyheten att gå ut med en hälsning och det passar väl knappast bättre
att vi citerar det han själv svarade och
det var detta.
- Also I would like to shoutout my city
Boston, my family, and everyone who
helped me along my journey!
Egan har representerat föutom sin
moderklubb Boston Siege FC, FC Matadores och kroatiska NK Muntic och nu
alltså IFK Munkfors.

om inte mål så en farlighet vilket i sin tur
ger ett skapat tryck på motståndarlaget.
30-årigen har respresenterat ett
antal klubbar i sin karriär som nu alltså
fortsätter i IFK Munkfors. Klubbar som
John spelat för är Dallas Burn FC, The
Culinary Institute of America (College),
Mass United FC, Hörnesfors IF, Gällivare
SK samt NK Muntic
Välkommen och lycka till i din nya
klubb!
- Tack, jag ser fram emot att få
komma igång och få lira ihop med detta
energiska unga lag, som förövrigt varit
oerhört vänliga och välkommade avslutar
Munkfors nya mittfältsbaron.

RUTINERAD MITTFÄLTARE
KLAR FÖR IFK MUNKFORS
FOTBOLL

Han har tidigare bara spelat i Munkfors
Arena som motståndare i Grums IK, Viking HC och Säffle HC. Nu är Jesper ”JK”
Karlsson klar för spel i IFK Munkfors! Jag vill bidra både framåt och bakåt med
ett hårt jobb och eventuellt nån poäng i
kolumnen då och då, säger den 23-årige
centern/forwarden.
Munkfors lagbygge inför säsongen
22/23 fortsätter. Spelare nummer åtta att
göra klart är Jesper Karlsson.
- Man vet ju hur välfungerande hela
föreningen är och hur kommuninvånarna
står upp och stöttar laget vilket gör att det
alltid är kul att komma och lira hockey på
Klingevi! Sen att man har många polare
i laget gör ju inte det hela sämre, säger
”JK” och fortsätter:
- Jag vill bidra både framåt och bakåt
med ett hårt jobb och eventuellt nån
poäng i kolumnen då och då.
Om lagets chanser säger han följande:
- Serien ser ut att bli något tuffare i år
och det är flera lag som har värvat intressanta namn, men som alltid ser jag IFK
som ett lag för toppen.
Jesper Karlsson, med Grums IK som
moderklubb, tillbringade juniortiden i
Viking HC. Där var han framförallt en
pålitlig poängplockare i juniorlagen där
det blev hela 109 (48+61) poäng på 94
matcher i J18 och J20.
Den gångna säsongen spelade ”JK”
i seriekonkurrenten Säffle HC där han
producerade 19 (7+12) poäng på 37
matcher.
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),
Jesper Karlsson (ny från Säffle).

Tidigare har ni kunnat läsa om målvakten
Colton Dutchess som vävades till Munkfors. Ni har även kunnat läsa om ännu en
amerikansk värvning i form av Alex Egan
20, som kommer spela på topp.
Dock finns det ett till förvärv att presentera och vi är mycket glada över att
få presentera John Preston, 30. John´s
position och kvalité finns som mittfältare
vilket givetvis är där han kommer husera.
Preston har Dallas Burn FC som moderklubb och precis som Egan värvades
han från kroatiska NK Muntic.
Vi ställer frågan på vilket sätt han skulle vilja beskriva sig själv som spelare ?
- Som liten grabb så facinerades jag
av engelsk fotboll, så jag har gått i den
stilen i min träning , så jag skule vilja säga
att jag står för ett intensivt tempo. En
annan styrka är mitt huvudspel, att vinna
nickdueller, vinna boll, återta boll, spela
hårt men inte ojuste säger amerikanen.
På vilket/vilka sätt vill du bidra med till
laget i helhet ?
- Med min rutin och styrka att hålla och
äga boll. - Spela runt och bygga spelet
stegvis tills vi skapar öppna ytor där vi
spelar fram våra toppar som i sin tur ger

Ishockey

”JK” till IFK Munkfors!

”Gus” förlänger!

Han har varit moderklubben trogen
hela karriären och har noterats för 200

poäng på 293 grundseriematcher.
Nu är allroundskicklige Alex ”Gus”
Andersson klar för ännu en säsong i
IFK Munkfors!
– Det är moderklubben och den finaste
klubben i division 2, säger 27-åringen.
Munkfors lagbygge inför säsongen
22/23 fortsätter. Spelare nummer nio
att göra klart är egna produkten Alex
Andersson.
- Det är moderklubben och den finaste
klubben i division 2. Jag är väl påtänkt
som back i år så ska väl försöka städa
rent där bak och kanske sänka någon
Grumsare också!
Om lagets chanser säger ”Gus”
följande:
- Svårt att säga när truppbygget inte
riktigt är satt. Men som alltid, allt annat
än playoff är inte godkänt.
Den gångna säsongen stördes Alex
Andersson av en skada, men fick ihop 14
(5+9) poäng på 25 grundseriematcher.
Totalt har han noterats för 96 (42+54)
poäng på 212 division 2-matcher och 104
(46+58) poäng på 81 division 3-matcher.
Målvakt: Gustav Klier Vallgren
Backar: Tim Forslund, Ludvig Hultgren
(ny från Köping), Alex Andersson
Centrar/forwards: Jonas Johannesson,
Victor Augustsson, Lucas Berg, Andreas
Bergström (”nygammal” från Viking),
Jesper Karlsson (ny från Säffle)

Chragin-Hansson förlänger

Han har gjort totalt 210 poäng i division 2 och 3. De senaste tre åren har
poängproduktionen ökat rejält. Nu är den
egna produkten Viktor Chragin-Hansson
klar för ännu en säsong i IFK Munkfors!
- IFK är det enda valet för mig och jag
trivs väldigt bra med gubbarna här. Jag
vill bidra med en fartfylld hockey, slå nån
macka och förhoppningsvis peta in några
baljor, säger 26-åringen.
Munkfors lagbygge inför säsongen
22/23 fortsätter. Spelare nummer tio
att göra klart är egna produkten Viktor
Chragin-Hansson.
- IFK är det enda valet för mig och jag
trivs väldigt bra med gubbarna här. Ska
man jaga ikapp ”Älgen” i antal matcher i

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
den blå dressen lär man köra nån säsong
till. Jag vill bidra med en fartfylld hockey,
slå nån macka och förhoppningsvis peta
in några baljor.
Om lagets chanser säger han följande:
- Svårt att säga något om laget när
inte truppen är klar än. Men är övertygad
om att vi kommer ha ett slagkraftigt lag
på isen även denna säsong, så tror vi
kommer ha goda chanser att vara med
i toppen igen.
Den gångna säsongen blev det 30
(13+17) poäng på 33 grundseriematcher
samt tre assist på tio kvalmatcher.
Totalt har Viktor Chragin-Hansson
producerat 108 (42+66) poäng på 223 division 2-matcher och 102 poäng (41+61)
poäng på 93 division 3-matcher.
Fler nyheter gällande Munkfors lagbygge kommer inom en snar framtid. Nu
ser truppen ut enligt följande:
Målvakt: Gustav Klier Vallgren
Backar: Tim Forslund, Ludvig Hultgren
(ny från Köping), Alex Andersson
Centrar/forwards: Jonas Johannesson,
Victor Augustsson, Lucas Berg, Andreas
Bergström (”nygammal” från Viking),
Jesper Karlsson (ny från Säffle), Viktor
Chragin-Hansson.

Adrian Davidsson till Munkfors!

Han har öst in poäng på juniornivå, spelat
TV-pucken och imponerat i sin första
seniorsäsong. Nu är Adrian Davidsson
klar för spel i IFK Munkfors! - Jag har
hört mycket bra om klubben. Jag vill ta
ett steg till och spela i division 2, säger

den 19-årige backen, senast i Viking HC.
Munkfors lagbygge inför säsongen
22/23 fortsätter. Spelare nummer tio
att göra klart är nyförvärvet Adrian
Davidsson.
Moderklubben är Kungsör, men de
senaste tre åren har spenderats i Viking.
Nu väntar alltså spel i Munkfors.
- Jag har hört mycket bra om klubben. Jag vill ta ett steg till och spela i
division 2.
Den högerfattade backen fortsätter:
- Jag skulle nog säga att farten och
mitt hårda spel är något jag skulle kunna
bidra med.
Om lagets chanser säger han följande:
- Svårt att säga, men jag tror att vi
kommer vara med i toppen.
Den gångna säsongen noterades
Adrian Davidsson för 15 (9+6) på 14
division 3-matcher och 4 (2+2) på 10
playoff-matcher. I Vikings J20-lag blev
det 16 (7+9) på 28 matcher.

Totalt på juniornivå har han producerat
fina 94 (49+45) poäng på 93 matcher.
Han representerade även Västmanland
i TV-pucken 2018.
Fler nyheter gällande Munkfors lagbygge kommer inom en snar framtid. Nu
ser truppen ut enligt följande:
Målvakt: Gustav Klier Vallgren
Backar: Tim Forslund, Ludvig Hultgren
(ny från Köping), Alex Andersson, Adrian
Davidsson (ny från Viking)
Centrar/forwards: Jonas Johannesson,
Victor Augustsson, Lucas Berg, Andreas
Bergström (”nygammal” från Viking),
Jesper Karlsson (ny från Säffle), Viktor
Chragin-Hansson.

Golf

Uddeholms GK

Torsdagsgolf H50/D50 2 juni
1) Bo Cederholm 74. 2) Roger Lundberg 75. 3) Lennart Olsson 76. 4) Olle
Tönnberg 76. 5) Bengt Andersson 76.
6) Bosse Karlsson 76. 7) Jean-Louis
Barrera 77. 8) Lars-Göran Svensson
77. 9) Alice Ekelund 77. 10) Lars-Göran
Jernberg 77. 11) Torbjörn Andersson 77.
30 deltagare.

Fotbollsresultat

Ekshärad-Råda 1-0 (0-0)
Målskyttar Ekshärad: Pontus Du Puy
Ett jämnt derby där Ekshärads Pontus
Du Puy avgjorde med ett långskott från
25 meter.
Hammarö U-Ekshärad 1-2 (0-0)

FOTBOLL

Div 5
Munkfors Arena
Fredag 10/6 kl 19.00

IFK Munkfors
–
Skattkärrs IF

SPEEDWAY
Tallhult
ALLSVENSKAN
Onsdag 15 juni
kl 19.00

VALSARNA
VARGARNA
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
Välkomna!
Målskyttar Ekshärad: Pontus Du Puy,
Henrik Skoog.
Efter en jämn första halvlek tog Ekshärad
över i andra och tog en rättvis seger.

Köp dina ramar
hos oss!
Att göra affärer utan att
annonsera är som att stå i
mörkret och blinka åt en
flicka. Du vet vad du gör,
men det gör ingen annan.

Stewart H Britt

TEXTÅBILD

Görsjöv. 2 C Hagfors • Tel 0563-616 66

Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se
Öppet mån 08.00-12.00, tis-ons 8.00-14.00,
tor 08.00-16.00, fre 08.00-14.00

Tel. 0563-616 66 •
Öppet må
tis-ons
tor 08.00-16.0

Råda PRO 60 år
Råda PRO firade sitt 60-årsjubileum den 12 maj. Jubileumet skulle ha firats år 2021,
eftersom föreningen bildades
år 1961, men då satte covid
19 käppar i hjulet för vår förening. Ett 50-tal medlemmar
mötte upp på Råda ordenshus.
Styrelsen hade inbjudit alla
som fyllt 80, 85 och 90+ un-

der 2020 och 2021 och det var
många som kom och firade sin
födelsedag om än lite försent.
Vi gästades också av medlemmar från våra grannföreningar Sunnemo, Hagfors och
Ekshärad samt Torsten Born
ordf. från PRO Värmland
och Elisabeth Karlsson PRO

Värmland. Det bjöds på mat,
kaffe och underhållning.
Tord Sölvesson underhöll
oss med ett mycket omväxlande program som alla uppskattade, då många kunde sjunga
med i sångerna. Föreningen
fick ta emot flera fina gåvor av
de inbjudna gästerna och det

tacker vi för.
Vi hade en mycket gemytlig
eftermiddag som avslutades
med kaffe och tårta samt lotteridragning med fina vinster.
Styrelsen tackar alla som
ställde upp och hjälpte till så
detta jubileum kunde genomföras.

"
Namn: . ....................................................................................
På den högra bilden fattas fem detaljer.
Ringa in felen, klipp ur och posta den rätta lösningen till
VECKOBLADET, Görsjövägen 2C, 683 33 HAGFORS.
Märk kuvertet ”Finn Fem Fel”. Lösningen skall vara
oss tillhanda senast torsdag 16 juni 2022.

Adress: ...................................................................................
.................................................................................................
Två vinnare erhåller varsitt presentkort, värde 100 kr, som
gäller i hela Hagfors kommun. LYCKA TILL!
Vinnarna presenteras i VB nr 24, vecka 25.

Ska du avverka
din skog?
Vi har kunskapen och tiden att hjälpa dig förvalta, avverka och förnya din skog. Genom att göra rätt åtgärd i rätt
tid betalar det sig bra och du kan ägna dig åt din fritid.
Vill du veta mer om alla fördelarna? Läs mer på
moelven.se/skog eller kontakta din lokala virkesköpare.

Simon Persson
Ekshärad, Torsby
simon.persson@moelven.se
010 122 65 30

Fredrik Thyberg
Norra Råda, Skoga, Hagfors
fredrik.thyberg@moelven.se
010 122 64 22

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

Mer timmer i skogen
moelven.se/skog

LÅGA
Dags att planera inför
PRISER!!!
STUDENTEN

SOMMARBLOMMOR
Robert
ochStudentskylt
fleråriga växter mm
i 1000-tal
50 x 70 cm

Tack för all
uppvaktning på
min student

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

!
SÄLJES
VIDlättPELAB-HUSET
I HAGFORS
regntåligt,
material
Grattis
inkl.TORSDAG
pinne
9 JUNI KL 10-18
380:-/st
Rulles Blomstertjänst,
Odensbacken
EK3
Tel. 073-140 01 86

Angelica

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

340:- ord. 430:-

Student
2022-06-10

ed A6)
mmaren m(vikta
Möt soInbjudningskort
tillastudentfesten
r kuvert
de fönsteinkl.
nytvätt
Välkommen
på
Studentfest

Grattis till

STUDENTEN

TEXTÅBILD

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

5:-/st

Ring oss och beställ
professionell
Affischer
fönsterputsning!
Grattistutidllenten
70 x 33 cm
S
076-1097722
eller
Bra jobbat!!
20:-/st eric@lokomotivstad.se

TEXTÅBILD

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

Forts. från fram

Ombyggnad...
Vi kom ganska snabbt fram till
att, det funkar ju inte. Då får
inte varuleveranserna plats när
de kommer, eftersom varulagret skulle krympa till nästan
ingenting.
Då sa vi: -Vi bygger ut!
Här var det heller inte klart
från början hur vi skulle göra.
Vi behövde ett nytt lager men
egentligen ingen större butiksyta. Så, allt eftersom vi planerade kände vi, att om vi bygger ut, kan vi satsa ordentligt,
med både nytt lager och större
butiksyta. Så blev det också
till slut.
Resan har dock inte varit spikrak. Vi stötte på patrull direkt
när vi sökte bygglov. Marken
norr om affären, där vi tänkte
bygga, var ”prickad”, och
innebar att man egentligen
inte får bygga där. Det finns
dock en regel, att om en verksamhet funnits på samma plats
i 20 år, har man rätt att använda marken att bygga på, vilket
vår kontrollman visste.
När vi väl startade bygget kom

vår byggare på att ritningarna
hade vissa brister, främst hur
man skulle docka ihop den
nya och gamla byggnaden,
och vi fick lägga en del jobb
och tid på att få rätt på allt.
Därefter har det flutit på bra,
och allt gått som planerat.
Nu är vi inne i slutfasen och
det fattas bara asfaltering och
målning, innan bygget är helt

klart.
Just nu håller vi nu på att
rodda om inne i affären. När vi
ändå håller på, passar vi även
på att göra om ”hela” butiken.
Dels inreda den nya delen
samt göra en del förändringar
i gamla delen, som vi tror skall
göra det bättre, både för kunderna och oss. Även spelhörna
får sig en uppfräschning med

nya spelmoduler. Det är alltså
mycket på gång. Vi har även
under våren kompletterat vårt
utbud med DHL och Instabox.
Vi ser positivt på framtiden
och tror detta kommer att bli
jättebra.

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

Tummen upp

60:-

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

Vi gratulerar

100:-

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

Födda med ram max 31 mm 200:-

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

Tack med ram max 31 mm

200:-

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

Födda med foto och ram

300:-

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

Dop/Vigda
”Guldbröllop” (Max 30 ord)

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

300:-

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

Införd vecka

Bifogar

kr

kontant
via Swish 1230489690
via Plusgiro 457018-0



Kryssa valfri rubrik:

Tel:

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

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

Studenten förr och nu

Skillnaderna mellan studenten förr och nu är många. För det första
så hette det inte studenten förr, utan det hette studentexamen. Detta
berodde på att man förr i tiden var tvungen att avlägga en examen
på studentdagen. Klarade man det så fick man sin studentmössa och
sina betyg och hade officiellt tagit studenten. Klarade man det inte,
nej då hade man inte tagit studenten. Studentexamen avskaffades år
1968.
Idag handlar studenten mer om fest. I flera månader innan själva
studentdagen firas det att skolan snart är över. Fester, studentbal, studentskivor vankas hela hela våren. Och när man väl tagit studenten
blir det en hejdundrande fest som består av en studentmottagning
med släkt och vänner som ofta fortsätter vidare ut på krogen. Man
har klarat av tre långa år av hårt arbete. Tentorna är godkända och
man har fått sina betyg. Man är nu redo för vuxenliv. Självklart är
detta något man ska fira. Men hur har studenten förändrats så drastiskt under de senaste årtiondena? Och är det faktiskt bra? En del
anser att det faktiskt var bättre förr och det är många som föreslagit
att vi ska ta tillbaka det gamla systemet – studentexamen.
Vad innebär det att införa studentexamen? Jo, enligt utbildningsministern skulle detta innebära att alla elever skulle skriva examensprov
i alla de viktigaste ämnena som sedan skulle ligga till grund för deras
slutbetyg. Dessa prov skulle rättas av personer som inte har någon
som helst koppling till respektive gymnasieskola för att få ett slags
kvalitetsgaranti och en rättvisare bedömning av alla studenter i Sverige. Detta system skulle dessutom ge större fördelar då man utvärderar i ett större perspektiv, även då det gäller utvärdering av lärarnas
skicklighet.

Själva firandet såg också väldigt annorlunda ut förr. För det första
var det inte lika många som tog studenten förr i tiden. Detta berodde
bland annat på dåtidens ekonomi. För det andra så började man firandet redan i april. Eller ja, man började bära sin studentmössa redan i april – på valborg för att vara mer exakt. Mössan bar man till
vardags fram till den dagen man gick ut. När man tagit sin studentexamen var det dags för värnplikt för pojkarna och då togs mössan av.
Dagens studentfirande kan se lite olika ut beroende på vart i landet
man tar studenten men en av de obligatoriska sakerna är att man
springer ut från skolan tillsammans med sina klasskompisar och
slänger upp studentmössorna i skyn. Sedan hoppar man upp på ett
flak eller i en bil som åker igenom staden. Flaket är ofta pyntat med
ballonger och björkris så att det syns tydligt på håll att det är ett studentflak. På flaket sjunger man studentsånger och firar att man tagit
studenten. Ett ögonblick fyllt av lycka och en känsla av att ”vi klarade
det”!
Hur detta utvecklas i framtiden ska bli intressant att se. Att studenterna ska uppvaktas och firas kan nog de flesta av oss hålla med om.
Man tar trots allt endast studenten en gång och självklart ska man då
få leva ut ordentligt!
Källa: studenttider.n.nu

Välkommen in och se
vad vi kan erbjuda!

Välkommen in och se vad vi kan erbjuda!

i alla storlekar
Bla Nytt unikt format 33x70 cm

Läckert på tex menyer, inbjudningskort ...

(som gamla filmaffischer)

Välkommen in och se
vad vi kan erbjuda!

Såklart
även

TEXTÅBILD

A3
A4
50x70
70x100

Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66

FYND & FÖRENINGSNYTT
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se
... som du
60:-/annons
OBS! Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa
önskar
samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning
OBS! Mottages EJ per telefon!
eller service, ej heller försäljning av djur!
Betalas kontant el. via swish.
Fyll i kupongen på annan plats i tidningen. Skall vara oss tillhanda senast torsdag kl 16.00.

som effektfärg
eller tillägg
FRIDOLF RHUDIN MUSÉET
ger ett exklusivt och professionellt
utseende
FÖRENINGSNYTT
MUNKFORS

Guidning 8, 10, 11, 15, 16, 17 juni kl
Välkommen
VÄSTANBERGS VVOF
14.00. Välkommen! in och se
Ordinarie årsstämma söndagen den
Tel.
070-583
43 58 erbjuda!
vad
vi kan
19/6 klockan 16.00. Plats: Salongen
********************************************
Stakberg. Välkomna! Styrelsen.
HJÄRTLUNG HAR HAFT DRAGNING
********************************************
i Vårlotteriet. Vinnarna underrättade. På
PRO SUNNEMO
Gratis-gissningen på marknaden var
2C, HAGFORS
Sillunch 16 juni kl 14.00 i Sunnemopar- Görsjövägen
bandet 459 cm. Vinnaren
underrättad.
ken (inne vid otjänligt väder). Underhåll********************************************
0563-616 66
ning, lotterier. Alla pensionärer välkomBINGO
Anordnas av HjärtLung och
tryck@veckobladet.se
na. Medlem 75 kr, icke medlem 100 kr.
Reumatikerna söndag 12 juni kl 15.00
Anm. senast 12/6 till Ruth 076-8392481
i www.veckobladet.se
Föreningslokalen Skolg 3 (fd Järnhaneller Kajsa 070-5686080. I samarbete
dels lokal). Kostnad 60:- inkluderar en
med ABF. Välkomna! Styrelsen.
bong och fika. Även icke medlemmar
********************************************
välkomna. Anmälan senast 10 juni till
ÅRSMÖTE
Berit Nord 073-8124640, Anna-Lisa
Västsjöbygdens VVO, Täppevi 27/6 kl
Andersson 073-0531204
18.30. Dagordning finns hos ordförande.
fakturor, kvittenser o dyl som
********************************************
ditt företag
ÅRSMÖTEN I FASTNÄS
SLAKTBODbehöver fixar vi
Tisdag 21 juni för Jolavägen kl 18.00,
FRYSBOX
in och se
Bergbäcksvägen kl 18.30, Gjutåsvägen Välkommen
Frysbox 130 cm x 95 cm x 80 cm. Pris
kl 19.00 samt Kvarnhedsvägen 19.30.
vad
160
kr. vi kan erbjuda!
Välkomna!
Tel. 076-834 78 17
********************************************
********************************************
RANSÄTERS DRAGSPELSKLUBBS
BAKLASTARE
medlemmar kallas till årsmöte onsdag 15
LM 218. Skopor, 2C,
gafflarHAGFORS
och kedjor.
juni kl 18.00 i SPFs lokal, Smedsgatan Görsjövägen
Tel. 070-655 57 71
3, Munkfors. Vi bjuder på smörgåstårta.
0563-616 66
********************************************
Anm. senast 11 juni till Gun-Britt 070tryck@veckobladet.se
3635633. Välkomna! Styrelsen.
www.veckobladet.se
********************************************

TEXTÅBILD

Visitkort

SÄLJES

TEXTÅBILD

www.veckobladet.se

Affischer

Vitt tryck på svart papper!

Lack

0563-616 66

tryck@veckobladet.se

Välkommen in och se
vad vi kan erbjuda!

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

Vi gratulerar
www.veckobladet.se

100x47
NOORA JUHLIN

Hipp hurra för Noora
som fyller 5 år den 9
inklusive
juni. Ha enkuvert
jättefin
TAKPLÅT BEGAGNAD
födelsedag med masÖnskar
köpa rundkorrigerad in
takplåt
inomse vad
Välkommen
och
vi kan
erbjuda!
sor av paket,
tårta och
VBs utgivningsområde. Svar vänligen
andra godsaker. Gratvia sms, vi ringer upp.
tiskramar i massor
Ta75
ck för all33
Tel. 076-100
från mamma, pappa,
uppvaktning på
min student
storebror Gabriel
ochHAGFORS
lillasyster Clara.
Görsjövägen
2C,
Mormor, morfar, mostrar och kusiner
Angelica
ÖVRIGT
0563-616 66
hurrar också.
tryck@veckobladet.se
UPPSÄTTNING VÄV
Mot betalning. Jag har behov av hjälp
www.veckobladet.se
att trä varpen genom hovlar & sked! Två
skaft. Ca 11 km norr om Ekshärad.
Tel. 070-204 08 00
********************************************
47x55
SÖKER EN HUNDVAN PERSON
Som kan hjälpa till med att klippa klor,
mot betalning. Hemma hos oss lite norr
om Ekshärad.
Tel. 070-204 08 00
i valfri storlek
********************************************
NU HAR DUBBELTRAMPARNA
Välkommen in och se
kommit, först några enstaka, nu i flock,
då är det sommar. Undrar var dom övervad vi kan erbjuda!
vintrar. Singel action
********************************************

KÖPES

Tackkort

TEXTÅBILD

Etiketter

LOPPIS

på Sunnemovägen 83.
Öppet 10-18
Vänster sida från Munkfors.
Höger sida från Sunnemo.

Vad händer hos er på

MIDSOMMAR?

Glöm inte visa det
i Veckobladet!

Annonsstopp
torsdag 16/6 kl 16.00
info@veckobladet.se 0563-616 66

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66

tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

”Älta inte det som har varit och
dröm inte om framtiden, utan
gör det bästa av nuet”.

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

VAR MED OCH FIRA

FINNSKOGLEDEN 30

ÅR!

11 juni 2022 kl 11.00 – 16.00
Purala Finngård, Röjdåfors 104, Östmark, Torsby
Program och aktiviteter under dagen
Kl 11.00–12.00 Fika och välkommen,
Finnskogen Natur & kulturpark, tal och
hälsningar, historien bakom Finnskogleden.
Kl 13.00 Västanå Teater uppträder.

På scen
ca 21.00

Servering/försäljning av våfflor, varmkorv,
motti & fläsk samt veg. Lottförsäljning
med många fina vinster. Provsmakning
och försäljning av lokala produkter.
Träffa Nittaho Jussi!

Fri entré! Övrigt betalas med kontanter eller swish. Ta gärna med egen stol!

Lesjöfors 18 juni 2022

www.erikajonsson.se

HAGFORS
JÄRNVÄGSMUSEUM

ÖPPET HUS
på Järnvägsmuseet

LÖRDAG 11 JUNI 13.00-17.00

Boo Rundqvist öppningstalar 14.00
Uddeholmsutställningen öppnar nu på järnvägsmuseet.
Prova dressinåkning och var med om utlottning av
dressinturer. Järnvägsmuseets vänförening pratar och
visar tåg och slipersbytare. MZ-tåget rullar igång.
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

0563-149,00, jvmuseet.se, Facebook,
Instagram, Youtube

Museet öppet alla dagar 10-17.
Dressinturer avgångar 10.00, 13.30 och 17.00.
Förboka på jvmuseet.se eller ring.

Veckans
Jobbmeny
HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny
gå in på
arbetsformedlingen.se

14.00 VETERANFOTBOLLSMATCH
Res. för ev. tidsändringar.

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

Tesnim

Café & Mat

Vårdcentralen Hagfors

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

Stekt FISK potatis
2 såser 100:–– HÄMTLÅDOR 90:- ––
Beställ gärna matlådor från kl 9.00
Betalning görs kontant el. m swish

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:-

CAFÉ O LOPPIS ÖPPET
VARDAGAR 10.30-15.30

Tel. 0563-257 55 Välkomna!

ÖPPETTIDER

Mitt sommarlov
Vad jätteskönt mitt sommarlov ska bli
Då är man ledig hela långa dan
Och alla människor vill ut på landet
Och nästan ingen vill gå kvar i stan...

14.00-00.00
SERVERING av
Hotell Hertig Karl

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

i samarbete med

Öppet 08.00-17.00
Även avhämtning 070-289 61 24

FRUKOSTTALLRIK kl 8-10 inkl. kaffe 65:-

Kyckling ..................inkl. 33 cl läsk

Torsdag 9/6 kl 10.30-15.00

17.30
TRUBADURER

Välkomna!

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

78:78:99:99:98:-

Sallader

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

Korvmeny

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

Läsk 50 cl ... 20:-

SÄLJES
KLUVEN VED

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

HAGFORS KOMMUN informerar

HAGFORS

/M

U N K FO R S

Är du 16 år eller äldre utan skolexamen, eller har
du blivit arbetslös? Sitter du hemma utan drömmar
om framtiden?
Känner du igen dig eller känns det igen på någon du känner?
Då kan Värmland ReAct vara något som passar. Projektet går
ut på att stärka och stötta för att så snabbt som möjligt komma
ut i jobb eller studier. Vet du inte vilka drömmar du har än, så
är vi gärna med och hjälper dig på vägen så att du kan komma
på vad du skulle vilja göra.
Information och intresseanmälan:
http://hagfors.se/varmlandreactrs.se
Har du frågor, kontakta:
Maria Stålberg
Telefon 073-84 04 221
maria.stalberg@hagfors.se

Hallbokningsmöte för
föreningar 2022 / 2023
Kom och boka tider i kommunens gymnastikoch sporthallar för hösten 2022 och våren 2023.
När: Torsdag 16 juni kl. 18.00
Var: Hagfors stadshus

Leo Larsson
Förenings- och evenemangssamordnare
leo.larsson@hagfors.se, 0563-187 27

Inbjudan till samråd
Detaljplan gällande utvidgning av skolområdet
Älvstranden Bildningscentrum, norra Gärdet
(Spettet 3, Hackan 1, Niten 2, samt delar av
Hagfors 2:166, 2:5, 2:43, Bulten 2 och Tången 2)
i Hagfors kommun. Samråd sker enligt plan- och
bygglagen kap 5 § 11-17.
Beslutet vann laga kraft 24 maj 2022. Planen upprättas med utökat planförfarande enligt plan- och
bygglagen 2010:900 (t.o.m SFS 2021:788).
Planförslaget möjliggör utvidgning av skolområdet Älvstranden Bildningscentrum genom att en
större gräsyta på Norra Gärdet kan bebyggas med
ett nytt så kallat teknikhus. Därmed kan skolverksamhet som idag är utspridd samordnas till en
enhetlig skola och skolmiljö, som uppfyller de krav
och målsättningar som finns.
Området planläggs som kvartersmark för skola
(S), parkering (P), tekniska anläggningar (E),
transformatorstation (E1) samt allmän platsmark
väg, gata, torg med plantering och dagvattenhantering samt park (den befintliga skyddsvallen
utökas). Planen möjliggör att en cirkulationsplats
kan byggas i framtiden i korsningen Dalavägen/
Monica Zetterlunds väg/Petter Fridmans väg.
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen,
fördjupad översiktsplan för Hagfors stad och
Hagforsstrategin. Ett genomförande av planen
antas inte medföra betydande miljöpåverkan.
SAMRÅDSTID
Samråd pågår 2022-06-01 till och med 2022-06-29.
Samrådshandlingarna finns tillgängliga på följande platser:

RÖKFÖRBUD SKA SKYLTAS TYDLIGT

Under sommaren och hösten kommer miljöoch byggkontoret att göra tillsyn vid entréer dit
allmänheten har tillträde. Exempelvis restauranger,
affärer, och myndighetslokaler. Vi vill säkerställa
att dessa är försedda med skyltar om rökförbud.
Du som äger eller bedriver verksamhet i en lokal som
omfattas av rökförbud, ansvarar för att regler om rökfria
miljöer följs. Ansvaret gäller även för entrén, oavsett
om du äger eller disponerar området utanför. Det ska
tydligt skyltas att rökförbud råder.
Därför vill vi be dig som äger eller förfogar över en entré
där rökförbud gäller, att sätta upp skyltar omgående,
om det inte redan finns.

Tack!

Vecka 23

• Hagfors stadshus, Dalavägen 10.
Öppettider vardagar kl. 08.00 – 16.00.
• Hagfors kommuns webbplats hagfors.se

Har du synpunkter?
Synpunkter ska framföras skriftligen till Hagfors kommun
på nedanstående postadress eller e-postadress och vara
kommunen tillhanda senast 2022-06-29.
• E-post: kommun@hagfors.se
• Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors
Du som inte har framfört din synpunkt inom angivna tid,
kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta
detaljplanen.
Upplysningar: Hagfors kommun tel: 0563–185 00 (växel)
eller 0563 –185 39 (planeringsarkitekt).

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

www.hagfors.se

