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KUPONG! KUPONG! KUPONG! 

10%

RABATT 

KUPONG

Erbjudandet gäller vid ett tillfälle mot inlöst kupong i
kassan, Rabatten gäller ej tidningar, tobak och spel.

Kupongen får ej kombineras med andra rabattkuponger.

Erbjudandet gäller när du handlar för minst 1000:- 

MAX 1 KUPONG/HUSHÅLL

GÄLLER ENDAST HOS

GÄLLER TOM 26/6 2022 



KUPONG! KUPONG! KUPONG! 

KAFFE

GÄLLER ENDAST HOS

DITT
PRIS!

MAX 1 KUPONG/HUSHÅLL

:-:-

Erbjudandet gäller när du
handlar för minst 600:- 

Kupongen får ej
kombineras med andra

rabattkuponger.

Löfbergs 450g 

GÄLLER TOM 26/6 2022 
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KUPONG! KUPONG! KUPONG! 

PIGGELIN

GÄLLER ENDAST HOS

DITT
PRIS!

MAX 1 KUPONG/HUSHÅLL

:-:-

Erbjudandet gäller när du
handlar för minst 250:- 

Kupongen får ej
kombineras med andra

rabattkuponger.

Gb glass, 825g  

GÄLLER TOM 26/6 2022 

MÅN.-LÖR. 7-21 , SÖN. 9-20 

VI ÖNSKAR ER ALLA EN

VI ÖNSKAR ER ALLA EN

RIKTIGT FIN MIDSOMMAR

RIKTIGT FIN MIDSOMMAR

 

 

ANNONSEN GÄLLER V 25 SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKERPREMIX MATCENTRUM - STORGATAN 3, 68332 HAGFORS - 0563 20020 

INFÖR NÄSTA VECKA (26) ANNONSSTOPP TORSDAG 23/6 KL 12.00

Efter två stilla pandemiår har 
gruppen ”Torleif Styffe med 
vänner” gjort en omstart och 
presenterar ett till stor del om-
gjort program. Årets rubrik på 
föreställningen är TORLEIF 
STYFFE MED VÄNNER 
GO WEST. Det innebär att 
de svenska folktonerna delvis 
blandas med vårt musikaliska 
arv från Amerika, och även 
textinnehållet har fått denna 
påverkan. En spännande och 
intressant mix kan vi lova.

Konceptet är unikt på ett sätt 
som i flera år har attraherat 
publiken. Kåseri- och diktläs-

TORLEIF STYFFE MED VÄNNER

ning varvas med instrumen-
talmusik och sång, värmländ-
skan varvas med riksspråket, 

allvar varvas med humor en-
ligt värmländsk tradition. 

Det mesta materialet är skri-

vet av gruppens egna medlem-
mar, som innehåller några av 
Värmlands mest kända musik-
profiler: Tina Wåhlén, sång, 
Christina Lundqvist, dragspel 
och durspel, Emelie Sjöström, 
sång, Anders Halvarsson, 
sång, bas och ukulele, Chris-
ter Halvarson, sång och gitarr, 
Håkan Hjerdt, bas och nyckel-
harpa, Leif Nygren, gitarr och 
nyckelharpa, Torleif Styffe, 
läsning och munspel, och Leif 
Larsson, ljudtekniker.

Välkomna till sommarens 
konserter.

Se annons



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

Vi startar upp Klar-Hälja efter Covid -19
Välkomna till Kärnåsen på UPPTAKTSMÖTE 

Lördag 2 juli kl 15.00
Norra Råda Hembygdsförening

Detta är mitt bud; att ni ska älska varandra så som jag har älskat er.
Joh 15:12

Gräs Missionshus 
Mån 27/6 kl 19.00 Stugmöte.

Equmeniakyrkorna och Pingstförsamlingen i Ekshärad

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Midsommarafton kl 15.00 Midsommarbön med vigsel, 
L-P Hjärpe.
Sön 26/6 kl 11.00 Mässa A Rådström. 

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

ÖPPETTIDER 
Textåbild/Veckobladet

Mån 8-12 • Tis 8-14 
Ons 8-14 

Tors 8-16 • Fre 8-14

Hembygdsgården Kärnåsen
Speziell fûr hölländische und deutsche Mitbürger (innen).
Um Kärnåsen nach Corona wieder zu beleben suchen wir vor 
allem Männer die zupacken können undloder über hand-
workliches Geschick verfügen, Z.B für alte Gewerke wie 
Holzkohle herstellung durch Ban cines Köhlers (milan) und 
Errichten und Ausbessern landestypischer Holzzänne (gär-
desgårdar). Auch sind Frauen und Männer willkommen die 
Brot mittels alter Steinöfen vor Ort backen können. 
Bei Interresse bitte melden bei 070-215 00 33 oder einfach 
montags mal (Beginn 10.00) im Kärnåsen vorbeikommen 
und mithélfen. Es gibt eine Menge zu tun und zu lernen was 
man/frau auch auf dem eigenen wärmlandischen Anwesen 
gut verwenden kann.

Speciaal voor Nederlandse en Duitse medelsugers.
Om Kärnåsen na Corona weer tot leven te brengen zoeken 
we vooral mensen die van aanpakken weten en/of vakken-
nis hebben. Bÿ voorbeeld voor het maken van houtskool 
opde oude manier d.m.v. een meiler, het maken of repareren 
van de landstypische houten hekken (gärdesgård). Ook zijn 
mensen welkom dieterplaatse brodd kunnen bakken in de 
oorsprongkelijke oven.
Mocht u geïnteresseerd zijn kunt u zich melden bij 
070-215 00 33 of simpelweg op maandagen vanaf 10.00 uur 
in Kärnåsen langskomen en meehelpen. Er is veel te doen en 
te leren watervroeger zoal in Värmland werd gedaan.

Albert Reinhardt, 
Norra Råda Hembygdsförening



Välkommen till Hagfors pastorat
Välkommen att fira  

gudstjänst i Midsommar!
Lördag 25/6

kl 11.00 Sunnemo kyrka 
Jonna Karlsson & Tina Sundbäck

kl 14.00 Gustavsfors Hembygdsgård
Åsa Bergsten/fiol & Tina Sundbäck/Dragspel 

Kyrkkaffe efter gudstjänsten
Kyrkbuss: Hagälven (Pallinkorset) 12:50; Hagfors k:a 12:55 

 Bussterm. 13:00; Stjärnsnäs 13:05; Geijersholm 13:15  

 kl 16.00 Kärnåsen
Bo-Göran Boström

Musiker Tord Sölvesson
Söndag 26/6 

kl 11.00 Hagfors kyrka
Bo-Göran Boström & Tina Sundbäck

Vi möts i Hagfors församlingshem trädgård
Korv och Bön 

onsdagar kl 13.00 -14.30
Klädbytartält

tisdagar - torsdagar.
Välkommen att ge och få kläder.Tältet är oftast obemannat. 

Kontakt:
www.svenskakyrkan.se/hagfors

Församlingsexpedition i Hagfors: tis 10-12, tors 13-15
  växel: 0563-540 530; epost: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se 

Kyrkogårdsförvaltningen: månd&onsd Kl. 9.30-11.00; tisd 13.30-15.00 
telefon 0563-14500; epost: hagforspastorat.kgf@svenskakyrkan.se 

Söndag 3/7  - Musikgudstjänst 
kl 18.00 Gustav Adolfs Kyrka

Thomas Pfitzinger-Drewes 
Klarälvstrion

 Thomas Lindberg, Håkan Hjerdt, Tina Sundbäck 
Kyrkbuss: Hagälven (Pallinkorset) 16:50 Hagfors k:a 16:55 

 Bussterm. 17:00; Stjärnsnäs 17:05; Geijersholm 17:15; 
Gustavsfors 17:30  

Vi önskar er alla en glad 
midsommar!

Intresset för detta projekt har varit större än vi kunnat drömma om och nu närmar vi oss 
säljstart. Måndag 27/6 öppnar vi möjligheten att boka en av dessa fina bostadsrätter, men 
skicka in din intresseanmälan redan idag för att få den senaste informationen! 

Sättra | Hagfors Portvakten 1

PRIS 1 650 000 kr AVGIFT 4900 kr inkl värme/mån BOAREA 74 kvm 

MÄKLARE Rebecca Mellquist 070-5269025

Fastighetsbyrån Hagfors
0563-505 00 / fastighetsbyran.com/hagfors



... och sätter den om ditt hår.... och sätter den om ditt hår.

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 

Tänk dig att du hade en re-
lation där du känner att det 
börjar bubbla inom dig av 
besvikelse, ilska och sam-
tidigt av medkänsla. Det 
bubblar för att du vill få 
säga det du känner, men 
du vet inte hur. Det bubb-
lar för att du börjar få nog 
och måste låta det komma 
ut. Nu. 
Precis så är det för Signe, 
6 år. Allt som Signe tycker 
är kul är mamma rädd för, 
och typ allt annat också. 
Men en dag får Signe nog 
och vill få berätta för mam-
ma hur hon faktiskt kän-
ner. 

Hur det går? Det får ni läsa 
om i Sofia Skölds barnboks-
debut Signes mamma är rädd 
för allting. Det är en bilderbok 
skriven av Sofia Sköld och il-
lustrerad av Hanna Ingvarsson 
- båda från Värmland. Boken 
ges ut på Idus Förlag. 

Sofia Sköld har skrivit boken 
utifrån egna erfarenheter. Hon 
är en fyrbarnsmamma med 
rötter i Munkfors, numera 
bosatt i Sunnemo, som älskar 

BARNBOKSDEBUT AV SOFIA SKÖLD

barnböcker. Framförallt bil-
derböcker är hennes passion! 
Idén till den här bilderboken 
fick Sofia från ett av sina egna 
barn, Alessea. Hon sa, som-
maren 2018, när Sofia mådde 
dåligt att: ”mamma du är typ 
rädd för allting”. 

”I vintras började min dotters 
kloka ord åter eka i mitt huvud, 
efter en tids sjukskrivning, och 
jag kände att jag verkligen be-

hövde få skriva en bok med 
inspiration från sådant jag 
själv gått igenom och samti-
digt hjälpa mig själv och min 
familj att samtala kring ångest, 
oro, stressrelaterad ohälsa och 
psykisk ohälsa”, berättar Sofia 
Sköld och fortsätter: 
”Så boken är skriven dels för 
att jag älskar att skriva, men 
också för att jag vill att min fa-
milj, och förhoppningsvis även 
andra familjer, ska kunna med 

avstamp i min bok öppna 
upp för samtal om de saker 
i livet det ibland kan vara 
svårt att sätta ord på. 
Jag själv har tidigare mått 
såpass dåligt av stress 
och psykisk ohälsa att jag 
knappt orkat med livet. 
Men med hjälp av stödet 
från min man, mina un-
derbara barn och vänner 
har jag tagit mig tillbaka in 
i livet igen, och vågat göra 
verklighet av en dröm jag 
inte trodde att jag skulle 
klara av att uppnå. 
Och nu är boken här, så att 
du som läser denna text just 
nu ska få chans att läsa och 
tycka till om min bok, om 
du vill. Min högsta önskan 

är att boken om Signe ska vara 
en bok att återkomma till för 
mina läsare för att den skänker 
hopp och styrka; precis allt det 
som den har gett mig som ska-
pare av boken om Signe”.

Se annons i tidningen nästa 
vecka för mer info om signe-
ringstillfället i Hagfors. 

Varmt välkommen!



Sommartider på  
vårdcentralen Munkfors
Om du är i behov av kontakt med vårdcentral under 
fredagarna vecka 26-33:

Hänvisar vi till Vårdcentralen Sunne på  
telefonnummer 010–834 75 10.

• 1 juli 
• 8 juli  
• 15 juli  
• 22 juli  
• 29 juli  
• 5 augusti 
• 12 augusti 
• 19 augusti

070-336 33 31  Dalbråtsv. 12

• Körkortsfoto • Inram-
      ningar • Klockor
• Batteribyte klockor
• Fotoramar • Fotoartiklar

Öppet: 
mån-tors 10-17 

lunch 12.30-13.30

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

FÖNSTERPUTS • STÄDNING
FLYTTSTÄD • FLYTTHJÄLP

Hämtning och transport till återvinning

Tel. 076-820 30 71
danielbrosius@hotmail.com

Följ 
oss på

Kyrkogatan 2  HAGFORS • 0563-101 93

1 juli höjs priserna1 juli höjs priserna på               på              

ochoch

Passa på att fylla på med Passa på att fylla på med 

NYA UNDERKLÄDERNYA UNDERKLÄDER

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

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

Svensk FÄRSK-
POTATIS 390/kg
Både tvättad och otvättad

3 dl GRÄDDFILGRÄDDFIL
Arla 2 för 20:-

ord pris 28.80

POLAR-
KNÄCKE 280 g  1900/st 
ord pris 26.50                                                         

Öppet Midsommar: Midsommarafton 9-15 • Midsommardagen 11-16, Söndag 27/6 11-17

Semester för tårtor och fat 25/6-8/8

Matjesfilé 
2,2 kg Klädesholmen                   89:-/hink

Vår egna GUBBRÖRA 500 ml 35:-/burk

RÄKBOKNING
Boka tis 21/6 - tors 23/6
Hämtas onsdag 29/6

399:-

Ord. pris 109:-



Ishockey
Vi säger stort grattis Nova Ryen 

som tilldelades stipendiet ”Årets ung-
domsspelare bland flickor i Värmland 
säsongen 2021/2022” i samband med 
Värmlands ishockeyförbunds årsmöte 
på Scandic Klarälven den 13/6.

Motiveringen lyder:
En spelare 

f r ån  V i k i ng 
HC, som är 
viljestark och 
ambitiös.

Hon är en 
lugn och trygg 
person både 
på och utanför 
isen.

Nova har en vilja och ett driv att alltid 
bli bättre vilket hon visat genom sitt spel 
med U15 och U16 i Viking HC samt som 
dubbelregistrerad med Örebro HK i Dam 
div 1 under denna säsong.

Ekblom ny huvudtränare i 
moderklubben!

Som spelare var han en energisk och 
fysisk forward. Därefter tog han klivet in 
i båset som assisterande tränare. Nu är 
Marcus Ekblom klar som huvudtränare 
för moderklubben IFK Munkfors! - En 
ärofylld uppgift. Jag är ingen tränare som 
går på gamla meriter. Form är en färsk-
vara och den spelaren som är hetast för 
dagen kommer bli belönad med speltid, 
säger den 32-årige munkfôrsingen.

Marcus Ekblom avslutade spelarkar-
riären med att noteras för 30 matcher, 
19 poäng och 97 utvisningsminuter för 
Munkfors säsongen 19/20.

Då tog han klivet in i båset och blev 
assisterande tränare till Olof Nilsson. Nu 
har Nilsson självmant klivit av och ”Eka” 
befordras till huvudtränare.

- Att få vara spelare/ledare i en fören-
ing som Munkfors är en ärofylld uppgift. 
Om man känner att man kan bidra och 
får ett erbjudande så är inte svaret på 
den frågan svårt, säger Ekblom och 
fortsätter:

- Steget mellan ass och huvud är rätt 
så stort, men känner mig ändå redo att ta 
klivet. Olof har lagt en väldigt bra grund 
under dom åren han har styrt, blir att 
bygga vidare samt sätta sin egna prägel 
på det helt enkelt.

Om sig själv som tränare säger han 
följande:

- Oj, svår fråga. Jag är ingen tränare 
som går på gamla meriter. Form är en 
färskvara och den spelaren som är hetast 
för dagen kommer bli belönad med spel-
tid. Sen så vet jag att när jag står i båset 
under en match så kan känslorna vara 
ute i fingertopparna, något jag är medve-
ten om att jag själv behöver jobba med.

Om lagets chanser kommande sä-
song:

- Vi är mitt inne i en generationsväxling 
just nu, men med det laget som är klart 
samt något nyförvärv till så kommer 
vi vara med i toppen och slåss. Målet 
är att spela kvalhockey denna säsong 

igen. Det är en tuffare serie till vintern 
men har förhoppningar om att vi ska 
klara uppgiften.

Som spelare var Marcus Ekblom 
främst känd som en energisk och fysisk 
forward, men kunde även bidra med po-
äng. Han representerade IFK Munkfors, 
Viking HC och Arvika HC. Totalt blev det 
306 matcher, 155 (78+77) poäng och 593 
(!) utvisningsminuter i division 2. Han 
noterades även för 44 matcher, 4 (2+2) 
poäng och 53 utvisningsminuter i division 
1 tidigt i karriären.

Fler nyheter kommer inom en snar 
framtid.

Talangen Lindsäth kvar i 
moderklubben!

Han har gjort 44 poäng på 62 matcher 
för Bik Karlskoga på högsta juniornivå. 
Under förra säsongen återvände han 
till moderklubben och noterades för sitt 
första A-lagsmål. Nu är den 19-årige for-
warden Samuel Lindsäth klar för fortsatt 
spel i IFK-tröjan! – Det var dags att vara 
kvar i moderklubben ytterligare ett år. 
Jag vill bidra med mycket offensivt spel, 
säger Lindsäth.

Munkfors lagbygge inför säsongen 
22/23 fortsätter. Spelare nummer 14 att 
göra klart är Samuel Lindsäth.

- Efter en tid i andra klubbar kände 
jag att det var dags att vara kvar i mo-
derklubben ytterligare ett år. Jag trivs 
även väldigt bra, vilket är ytterligare en 
faktor till att stanna, säger 19-åringen 
och fortsätter:

- Jag vill bidra med mycket offensivt 
spel. Hjälpa laget framåt.

Om lagets chanser säger han följande:
- Det är många lag som har stärkt sina 

trupper, men jag tror vi är bra med där 
uppe. Det känns kul med många unga 
spelare i vår trupp.

Samuel Lindsäth gick på hockeygym-
nasiet i Karlskoga och noterades för fina 
44 (19+25) poäng på 62 matcher för Bik 
Karlskoga på högsta J18-/J20-nivå.

Under förra säsongen valde han att 
återvände till moderklubben där det blev 
4 (1+3) poäng på 18 division 2-matcher 
samt ett mål på åtta kvalmatcher.

Lindsäth har tidigare även spelat för 
Färjestad BK och Sunne IK på ung-
doms-/juniornivå samt representerat 
Värmland i TV-pucken.

Falk ny assisterande trä-
nare!

Efter 20 år i Stockholm och flera 
uppdrag inom ishockeyn där är han 
tillbaka i hembygden och moderklubben. 
Stefan Falk är klar som assisterande 
tränare i IFK Munkfors! – Det är klart att 
det är mycket speciellt att flytta hem till 
moderklubben och få möjlighet att vara 
en del av lagets resa under kommande 
säsong. Det känns både spännande 
och utmanande, säger den 43-årige 
hemvändaren.

Stefan Falk växte upp på Munkåsen 
och tillbringade massvis av timmar på 
Klingevi då han spelade ungdoms- och 
juniorhockey i IFK och var sedan även 
tränare för klubbens U16-lag.

2002 gick flyttlasset till Stockholm där 
Falk varit verksam som idrottslärare och 
inom ishockeyn. Han har varit huvudträ-
nare, assisterande tränare, ungdomsan-
svarig och fystränare i AIK, Viggbyholms 
IK, Sollentuna HC, SDE, IFK Österåker 
samt ett år i ungerska Debreceni HK.

Han har även varit verksam inom 
Stockholms ishockeyförbund i tio år samt 
inom Sweden Hockey Institute (SHI) som 
bland annat arrangerar camper.

- Jag har haft nästan alla åldrar inom 
både dam- och herrhockey. Från de allra 
yngsta och upp till seniornivå, säger Falk.

Nu flyttar 43-åringen hem till Munk-
fors för att jobba på Forsnässkolan och 
alltså även ta rollen som assisterande 
tränare i IFK.

- Det är klart att det är mycket speciellt 
att flytta hem till moderklubben och få 
möjlighet att vara en del av lagets resa 
under kommande säsong. Det känns 
både spännande och utmanande. Klub-
ben är väldigt välskött och det sitter en 
stark vinnande kultur i väggarna som 
skapats av de spelare och ledare som 
varit här de senaste åren. Sedan klivet 
upp tillbaka till division 2 säsongen 14/15 
har laget vunnit serien alla år utom två 
och har aldrig slutat sämre än trea, så 
kravbilden på både ledare och spelare 
är hög, men det ska den också vara.

Stefan Falk har haft koll på moderklub-
ben under åren i Stockholm.

- Jag har följt lagets utveckling och 
resultat under åren. Speciellt de senaste 
säsongerna som sett väldigt spännande 
ut med Olof Nilsson vid rodret. Jag 
har stor respekt för vad han och hans 
ledarteam har åstadkommit och den 
vinnarkultur de skapat här.

Han beskriver sig själv som ledare på 
följande sätt:

- Jag ger nog oftast ett lugnt och 
behärskat uttryck utåt, även om det ofta 
stormar rejält på insidan i samband med 
match och tävling. Jag tror starkt på att 
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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 
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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



 

INDIANEN, EKSHÄRAD

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622
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EKSHÄRAD 

RESTAURANG, CAFÉ, BAGERI, DELI      Tel. 0563-406 22   

En riktigt glad och trevlig midsommar önskar Janne m personal

Välkomna till Indianen
Nu till Midsommar har vi laddat butiken med 

ALLT SOM HÖR MIDSOMMARFESTEN TILL ...

Lax olika sorter från GustavaLax
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gravad m.m.

Vår egen inlagda 
Nubbesallad

och andra goda 
hemgjorda sallader.

Färska svenska 
Jordgubbar 
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Kondis erbjuder
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dagen 8-22
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Sill o senapssill
(ett måste på midsommar)

ÖPPET 
ALLA 

DAGAR

8-22
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st
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DAGSPRIS! 
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LOKALT!

LOKALT!
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Restaurang Indianen
BUFFÉ OCH A LA CARTE
Fullständiga rättigheter

MIDSOMMARAFTON
LUNCH 11.00-14.00
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i vårt eget land som vill utmana demokratin. En demo-
krati som vi många gånger tar för givet men som nu är 
hotat av krafter som vill stå utanför samhällets lagar 
och regler. 

Oavsett vilken partifärg man röstar på är det oerhört 
viktigt att vi värnar och står upp för vår demokrati. 
Vart fjärde år har vi möjlighet att vara med och påverka 
genom att lägga en röst på det parti som ligger oss när-
mast. Om ni inte vill rösta på något parti kan man rösta 
blankt. Det är också att göra sin röst hörd. 

Jag vill önska er alla en skön sommar oavsett om ni 
befinner er på jobbet eller njuter av en välförtjänt  
ledighet. Var rädda om er. Jag hoppas ni får en skön 
och härlig sommar med många trevliga och minnes-
värda stunder tillsammans med nära och kära.

Jens Fischer, 
Kommunstyrelsens ordförande

VECKA 25

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

Kommunfullmäktige
Sammanträder måndag 27 juni kl. 17.00 
i plenisalen i Hagfors stadshus. Ärendelista
finns på hagfors.se/kommunfullmaktige 

Mötet webbsänds på hagfors.se

Välkomna!
Göran Eriksson (S)
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Trevlig sommar!

2 – 3 JULI KL. 11.00 – 16.00

FÖRSÄLJNING

Konsthelg
i Uddeholmsladan

www.uddeholmsladan.se

Konstutställning med försäljning. Hagfors
Hembygdsförening står för serveringen.

För mer information:
Kerstin Falk 0703-92 88 54

Välkommen!

Ändrade öppettider under sommaren för vissa verksamheter

Då har vi gått in i sommartider igen. En tid som nog 
de flesta av oss väntar på under tiden på året när 
mörkret ligger över oss stora delar av dagen. Somrar-
na brukar ofta gå väldigt fort. Så fort att man knappt 
hinner med allt som man planerat och tänker göra 
under en sommar. Men ibland måste vi även låta oss 
själva bara få vara och njuta av stunden. Vi ska njuta 
av de ljusa kvällarna och den grönska som är runt 
oss med gröna träd, vackra blommor och att känna 
gräset under fötterna. 

Jag skulle även tro att många av er har någon favorit-
plats att besöka under sommaren. I vår familj, förutom 
att bada och fiska i våra sjöar och äta en glass vid något 
av de glasscafer som finns i vår kommun, så älskar vi 
att åka till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.  Hur 
många gånger vi varit där har jag nästan tappat räk-
ningen på. 

Nu går vi åter mot ett nytt val till hösten. Vi ser om-
värld där det råder enorm osäkerhet med bland annat 
ett krig inte så långt härifrån. Vi ser även mörka krafter 

Glöm inte bort att njuta av sommaren

SOMMARTIDER HEJ HEJ...

Under perioden 1 juni till och med 31 augusti har vissa 
av våra verksamheter ändrade öppettider på grund 
av sommarledighet. Detta är några av de verksamhe-
ter som har avvikande öppettider under sommaren. 
För mer information om övriga verksamheter hänvisar 
vi till hagfors.se

HAGFORS STADSHUS (VÄXEL OCH RECEPTION)

Torsdag 23 juni, klockan 08.00–12.00. 
Fredag 24 juni, stängt. I övrigt har vi öppet måndag–fredag, 
kl. 08.00–16.00, lunchstängt kl. 12.00–13.00.

Hagfors bibliotek 
Måndagar  kl. 13.00-19.00
Tisdagar  kl. 13.00-17.00
Onsdagar  kl. 13.00-17.00
Torsdagar  kl. 13.00-17.00
Fredagar  kl. 09.00-13.00

Kyrkhedens bibliotek 
Måndagar  kl. 14.00-18.00
Torsdagar  kl. 14.00-17.00

Kyrkhedens bibliotek har stängt 11 juli till 10 augusti.  
Åter öppet från 11 augusti.

MILJÖ- OCH BYGGKONTORET
Den 15 juni till 31 waugusti öppet måndag till torsdag,   
kl. 09.00–15.00 (lunchstängt kl. 12.00–13.00) 
E-post: miljo.bygg@hagfors.se
Besök på övriga tider kan bokas genom att kontakta 
en handläggare.
E-post: miljo.bygg@hagfors.se
Under sommaren har vi mindre med tid för att handlägga 
bygglovsansökning och övriga ansökningar. Flera typer av 
ansökningar (exempelvis bygglov och grävtillstånd) finns också 
som e-tjänster på hagfors.se

SOCIALKONTORET (RECEPTIONEN KÖPMANGATAN 3)
Den 20 juni till 12 augusti har receptionen på Köpmangatan 3 
öppet enligt följande:
Måndag, onsdag och fredag, klockan 08.00–12.00, stängt 
kl. 09.30–10.00 och kl. 14.30–15.00.

FAMILJECENTRALEN 
Öppna förskolan har stängt den 15 juni till 31 juli. Den verksam-
het som Region Värmland ansvarar för som finns på familjecentra-
len har ordinarie öppettider under sommaren. 
Kontaktinformation till familjecentralens olika verksamheter finns 
på hagfors.se/familjecentralenhagfors
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i Uddeholmsladan

www.uddeholmsladan.se

Konstutställning med försäljning. Hagfors
Hembygdsförening står för serveringen.

För mer information:
Kerstin Falk 0703-92 88 54

Välkommen!

Ändrade öppettider under sommaren för vissa verksamheter

Då har vi gått in i sommartider igen. En tid som nog 
de flesta av oss väntar på under tiden på året när 
mörkret ligger över oss stora delar av dagen. Somrar-
na brukar ofta gå väldigt fort. Så fort att man knappt 
hinner med allt som man planerat och tänker göra 
under en sommar. Men ibland måste vi även låta oss 
själva bara få vara och njuta av stunden. Vi ska njuta 
av de ljusa kvällarna och den grönska som är runt 
oss med gröna träd, vackra blommor och att känna 
gräset under fötterna. 

Jag skulle även tro att många av er har någon favorit-
plats att besöka under sommaren. I vår familj, förutom 
att bada och fiska i våra sjöar och äta en glass vid något 
av de glasscafer som finns i vår kommun, så älskar vi 
att åka till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.  Hur 
många gånger vi varit där har jag nästan tappat räk-
ningen på. 

Nu går vi åter mot ett nytt val till hösten. Vi ser om-
värld där det råder enorm osäkerhet med bland annat 
ett krig inte så långt härifrån. Vi ser även mörka krafter 

Glöm inte bort att njuta av sommaren

SOMMARTIDER HEJ HEJ...

Under perioden 1 juni till och med 31 augusti har vissa 
av våra verksamheter ändrade öppettider på grund 
av sommarledighet. Detta är några av de verksamhe-
ter som har avvikande öppettider under sommaren. 
För mer information om övriga verksamheter hänvisar 
vi till hagfors.se

HAGFORS STADSHUS (VÄXEL OCH RECEPTION)

Torsdag 23 juni, klockan 08.00–12.00. 
Fredag 24 juni, stängt. I övrigt har vi öppet måndag–fredag, 
kl. 08.00–16.00, lunchstängt kl. 12.00–13.00.

Hagfors bibliotek 
Måndagar  kl. 13.00-19.00
Tisdagar  kl. 13.00-17.00
Onsdagar  kl. 13.00-17.00
Torsdagar  kl. 13.00-17.00
Fredagar  kl. 09.00-13.00

Kyrkhedens bibliotek 
Måndagar  kl. 14.00-18.00
Torsdagar  kl. 14.00-17.00

Kyrkhedens bibliotek har stängt 11 juli till 10 augusti.  
Åter öppet från 11 augusti.

MILJÖ- OCH BYGGKONTORET
Den 15 juni till 31 waugusti öppet måndag till torsdag,   
kl. 09.00–15.00 (lunchstängt kl. 12.00–13.00) 
E-post: miljo.bygg@hagfors.se
Besök på övriga tider kan bokas genom att kontakta 
en handläggare.
E-post: miljo.bygg@hagfors.se
Under sommaren har vi mindre med tid för att handlägga 
bygglovsansökning och övriga ansökningar. Flera typer av 
ansökningar (exempelvis bygglov och grävtillstånd) finns också 
som e-tjänster på hagfors.se

SOCIALKONTORET (RECEPTIONEN KÖPMANGATAN 3)
Den 20 juni till 12 augusti har receptionen på Köpmangatan 3 
öppet enligt följande:
Måndag, onsdag och fredag, klockan 08.00–12.00, stängt 
kl. 09.30–10.00 och kl. 14.30–15.00.

FAMILJECENTRALEN 
Öppna förskolan har stängt den 15 juni till 31 juli. Den verksam-
het som Region Värmland ansvarar för som finns på familjecentra-
len har ordinarie öppettider under sommaren. 
Kontaktinformation till familjecentralens olika verksamheter finns 
på hagfors.se/familjecentralenhagfors



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

1 2 3 4

5

6 7 8

9

10 11

12

13 14 15

Melodikrysset v.25 - 25 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. 25 - 25 juni

0563-616 66 • info@veckobladet.se0563-616 66 • info@veckobladet.se
www.veckobladet.sewww.veckobladet.se

Vi utkommer med Vi utkommer med 
2 härliga nummer till 2 härliga nummer till 

innan vi tarinnan vi tar

SEMESTERSEMESTER
v 28, 29, 30, 31v 28, 29, 30, 31

Sista numret innan semesteruppehålletSista numret innan semesteruppehållet
utkommer TORSDAG 7 juliutkommer TORSDAG 7 juli

Kom ihåg att visa vad som händer i juli/augKom ihåg att visa vad som händer i juli/aug
Välkommen med din annons!Välkommen med din annons!

TIDNINGSUTDELARE SÖKES
I OMRÅDET NORR OM EKSHÄRAD

Ett distrikt med lantbrevbäring.
KRAV: B-körkort och bil

Utdelning oftast på tisdagar

Kontakta Patrik, 0563-616 66
eller tryck@veckobladet.se



VECKANS KLIPP

Erbjudandena gäller t o m söndag 26/6 -22. 
Reservation för ev. slutförsäljning.

I HAGFORS

MAX 2 ST/HUSHÅLL. 
TÅRTBOTTEN
Coop. Gäller ej choklad och glutenfri. 
320 g. Jfr-pris 31:25/kg.

MEDLEMSKLIPP
Ve� � s

HANDLA ANDRA VAROR FÖR 300�  
SÅ FÅR DU KÖPA MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.
KAFFE
Gevalia. Välj mellan olika sorter och rostningar. 
Gäller ej ekologisk. 
425-450 g. Jfr-pris 76:67-81:18/kg.

HANDLA ANDRA VAROR FÖR 300�  

MAX 5 ST/MEDLEM.
ÄTMOGEN AVOKADO
Chile/Peru/Mexiko/Coop. Klass 1. 
Ca 170 g. Jfr-pris 29:41/kg.

5k�  
MEDLEMSPRIS

MAX 3 ST/HUSHÅLL.
FÄRSK FLÄSKFILÉ
Danmark/Danish Crown. Kyld. Ca 590 g.

MAX 3 ST/HUSHÅLL.MAX 3 ST/HUSHÅLL.
FÄRSK FLÄSKFILÉ
MAX 3 ST/HUSHÅLL.MAX 3 ST/HUSHÅLL.MAX 3 ST/HUSHÅLL.MAX 3 ST/HUSHÅLL.

FÄRSK 
FLÄSKFILÉ

59)=�  

MAX 3 KG/MEDLEM.
LÖSVIKTSGODIS

 Välj mellan olika sorter och rostningar. 
Gäller ej ekologisk. 
425-450 g. Jfr-pris 76:67-81:18/kg.

MAX 3 KG/MEDLEM.MAX 3 KG/MEDLEM.MAX 3 KG/MEDLEM.

GRILLSALLAD/POTATISSALLAD
Nästgårds. 400 g. Jfr-pris 62:50/kg.

2 FÖR

50k
MAX 2 KÖP/MEDLEM.
MATJESSILL
Coop. I bitar. 200 g. Jfr-pris 60:-/kg. 
utan sås/spad.

2 FÖR

15k
MEDLEMSPRIS

VECKANS
SHOP EXPRESS-

VARA! 49)=�  
MEDLEMSPRIS

10kS
Priset gäller endast 

Shop Express

2 FÖR

69k

FÄRSK-
POTATIS
PÅ KÖPET
Handla andra varor för minst 
300:- så bjuder vi på max 3 kg 
färskpotatis till midsommar!



Du lindar av olvon en midsommarkrans ...Du lindar av olvon en midsommarkrans ...
FIRA MIDSOMMAR 

I EKSHÄRAD
Midsommarafton fredag 24 juni
Kl 15.00 Midsommarbön med vigsel i Ekshärads kyrka. 
 Därefter kortege till Hembygdsgården med 
 spelemän m.m.
Kl 16.00 Midsommarstången reses till spelmansmusik.  Efter det blir 

det musik, sång och lekar runt stången. 
 Serveringen är öppen i Gammelgården.

    Vi hälsar alla välkomna att delta 
     i kortegen och firandet på Hembygdsgården. 

Varmt välkomna!
Ekshärads Hembygdsförening

Fira Midsommar

Vi reser stången ca kl 13.00
Hjälp oss att klä den färdigt  

Lars-Ove Hagell, Britt och Hante leder dansen runt stången 
Servering av sill och potatis, kaffe, våfflor, glass, dricka m.m.

Serveringen öppnar kl 11.00           Välkomna!
OBS! Ingen lunch på torsdag, 

caféet och loppis öppet som vanligt

      på 

Midsommar på Kärnåsen
Midsommarafton
12.00   Portarna öppnas
13.00   Finnskogalogens servering öppnar
 Bla serveras silltallrik 80 kr
15.00   Midsommarstången reses 
           Inger Nordström leder dans o lekar
 Allsång med Inger efter dansen
Midsommardagen
16.00  Friluftsgudstjänst på Sätern
Varmt välkomna till Kärnåsen i 
midsommartid hälsar Norra Råda 
Hembygdsförening! 
Fri entre!
RV62, avfart i Myra, ca 2 mil 
norr Munkfors
0563-60274   www.karnasen.nu

Frisbee
Kasta helt enkelt en frisbee genom en rockring på lämpligt 
avstånd. Varje deltagare får ett kast var och träff ger ett poäng. 
Eller också kör ni först klara vinner.
Kast på rad
Varje deltagare får tre kast var med tennisbollar, och siktar på ett 
av tre spann som står på olika avstånd. Ju längre bort, desto mer 
poäng.
Nyfiken i en strut
Rulla ihop ett A3 papper till en strut och fäst struten runt 
ansiktet på de tävlande. Var noga med att de små hålen blir lika 
stora. Genom det lilla titthålet ska deltagarna sedan leta efter ett 
föremål på gräsmattan. Den som först hittar föremålet vinner.
Kubbstafett
Ställ ut x antal kubbar på rad, en rad för varje lag. Lagen börjar 
samtidigt att kasta ner kubben med en pinne var, och när man 
träffat springer man och hämtar pinnen och lämnar över till 
nästa – precis som i stafett. Först klar vinner.
Hakboll, stafett
Alla medlemmar i laget ska runda en kon med en tennisboll 
fastklämd under hakan. När den första kommer tillbaka lämnas 
bollen över, och nästa kör. Först klar vinner.
Hakboll, passningar
Ställ upp hela laget på rad. Personen i ena änden börjar med 
en tennisboll fastklämd under hakan. Bollen ska sedan passas 
hela vägen till andra sidan, från en haka till nästa, utan hjälp av 
händerna. Tappad boll plockas upp av deltagaren som lämnar 
över bollen, och sätts i spel igen. Det lag som får bollen genom 
ledet först vinner.

Källa: elle.se

Enkla och roliga midsommarlekar – 
som alla kan 
Snurra runt pinnen (norsk fylla)
Ställ upp lagen på led och placera en käpp på gräsmattan unge-
fär 10 meter framför varje lag. En och en springer ni fram, rätar 
upp käppen så att ena änden är i marken och den andra mot 
pannan. Spring sedan runt käppen x antal varv, släpp käppen, 
och spring tillbaka till ditt lag så snabbt du kan. Det kommer 
bli vingligt, så var försiktig! När du kommit tillbaka tar nästa 
tävlande vid. Första laget med alla i mål vinner.
Pennan i flaskan
Superenkelt, och superkul. Fäst en penna i ett snöre och bind 
snöret runt midjan så att pennan hänger strax under knäna. 
Ställ dig över en tom glasflaska och försök pricka pennan i flas-
kan genom att böja på knäna. Ett tips är att fästa någon form av 
klämma i snöret så att det går snabbt att byta mellan alla delta-
gare.



... och sätter den om ditt hår.... och sätter den om ditt hår.
 

 

 
 

Tradionellt 
Midsommarfirande 

………………………………………….
 

Sommartallrik 250kr. 

 

………………………………………
Entré 70kr. Gratis!

VÄLKOMMEN! 

MIDSOMMARDAGEN LÖRDAG 25/6
Forshaga hembygdsgård, kl. 11.00 
EKUMENISK GUDSTJÄNST. K-M Engström.

Munkfors, Gamla bruket, Kl. 15.00 
FRILUFTSGUDSTJÄNST. K-M Engström. 

SÖNDAG 26/6
Edeby hembygdsgård, Kl. 11.00 
FRILUFTSGUDSTJÄNST. K-M Engström.
Alva och Ester är med och sjunger.

VÄLKOMNA I MIDSOMMAR!

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Midsommartid i Ekshärad
Midsommarafton 24 juni kl 15.00
Midsommarbön med vigsel. 
Lars-Peter Hjärpe, Jenny Ekström. 
Spelmän: Håkan Hjerdt, Åsa Bergsten, 
Mikael Öijeberg och Thomas Lindberg.

Söndag 26 juni kl 11.00
Mässa under ledning av och med 
Anders Rådström tillsammans med Jenny Ekström. 

SOMMARKONSERT 30 juni kl 19.00
”Sommarbris i folkmusik och visa”.
Per-Thomas Eriksson och Pasi Pasanen.

Varmt välkommen.    Glad midsommar!

Midsommarfirande på 
Hembygdsgården i Gustavsfors

Midsommarafton kl 15.00
Dans kring midsommarstången under ledning 
av Hagell & Co. Fiskdamm. Lotterier. 
Kaffeservering, korv och glass. 
Försäljning av tunnbröd.

Välkomna!  Gustav Adolfs Hembygdsförening

Midsommarfirande 
på Gubbkroken
Midsommarafton
kl 14-16
Dans kring 
midsommarstången 
till levande musik. 
Lekar, tävlingar, lotteri. 
Sunnemobröd. Godisregn.

Välkommen till den 
trivsamma midsommarfesten 

i det lilla formatet
Sunnemo Hembygdsförening

Torsdag 23/6 stänger vi kl 14.00
Annonsstopp inför 
v 26 är kl 12.00
info@veckobladet
0563-616 66

Trevlig

Midsommar!

Se klocktorn 
och kyrka i skogens kant.
Se Deglund som glittar, Maria
För kärlekens skull
Se pappa som ror mot okänt 
land
Se tårarna i hans ögon
Se vågorna, Maria
Se vågorna, Maria

Per Berglund
Bergsäng



Ändrad sophämtning Midsommar!
Vi kommer inte att jobba Midsommarafton fredag 24/6. 

Vi kommer i stället att köra in den tömningen v.26, 
ställ ut ditt kärl senast måndagen 27/6 06:00 och 

låt det stå framme tills det är tömt. 

Ni som har ordinarie hämtning v.26 
ställ ut ditt kärl senast 06:00 på ordinarie dag 

och låt det stå framme tills det är tömt. 
Senare hämtning kan förekomma under v.26.

Trevlig sommar
önskar vi på

www.nordren.se

 

HAGFORS MOTORSHOW 
 

Ett stort tack till alla som gjorde träffen möjlig 
den 28/5 i Hagforsparken. 

 

TRÄFFENS SPONSORER 

Byggservice i Geijersholm,  Veckobladet, 

Hemgårdens Chark,  Meca Hagfors, 

Hagfors kommun,  Wanjas Leksaker, 

Uddeholms AB,  Molkers Däck, 

Autoexperten,  AB Karl Hedin, 

OKQ8,  Bjarnes Biltillbehör,  HAMU Glas. 
 

UTHYRES
RANSÄTER

Parhus 2 rum och kök, ute-
plats, gräsmatta. 5.033:-/mån

Inga betalningsanmärkningar.

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

KLUVEN VED
Beställ nu, levereras 

efter överensk.
Ove 070-203 24 62

SÄLJES

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 KÖPES

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA

TAKPLÅT BEGAGNAD
Önskar köpa rundkorrigerad takplåt inom 
VBs utgivningsområde. Svar vänligen 
via sms, vi ringer upp.
Tel. 076-100 75 33

FRIDOLF RHUDINMUSEET 
MUNKFORS
Guidning 23, 25, 28, 29, 30 juni kl 14.00. 
Den 25 juni även kl 10. Välkommen!
Tel. 070-583 43 58
********************************************
ORKESTERDANS
Dans till Streaplers på Gårdsjölogen i 
Sunne onsdag 29/6 kl 19-23. Välkomna! 
Bugg och Sånt
********************************************

KHF UVÅ STRAND
3:a mot Uvån har blivit ledig pga omflytt-
ning! Stora utebalkongen (15 kvm).
2:a pga olycksfall. Båda utan att vara 
inflyttade.
Tel. 076-817 41 69
********************************************

JAKTSTÄMMA
Byn Halla VVO söndag 3 juli kl 17.00 vid 
slaktboden. Välkomna! Styrelsen.
********************************************
PRO HAGFORS 
SÄSONGSAVSLUTNING VÅREN 22
i Blinkenbergsparken tisdag 28 juni kl 
14.00. Tipspromenad, lotterier m.m. 
Vi bjuder på korv m bröd o dricka. Un-
derhållning av Thord Sölvesson. Varmt 
välkomna! Vid regn inst.
********************************************

Vi gratulerarVi gratulerar

HAMPUS ELFSTEN
Ett stort grattis till 
vår  här l iga  ki l le 
Hampus som fyllde 
11 år den 20 juni. 
Många grattiskramar 
från mamma, pappa, 
Leon, Lova och res-
ten av släkten.

LOKE TÖRNQVIST
Den 27/6 är ingen 
vanlig dag, för det 
är Loke Törnqvists 
3-årsdag!! Hipp hipp 
hurra och kramar från 
mormor och morfar!

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

och tack till alla som hjälpt mig 
i denna svåra tid. Ingen nämnd, 
ingen glömd.

Kate Eklund

Tummen upp  LOPPIS
i Höje, Munkfors 
Lör-sön 25-26/6
kl 10.00-15.00



REALTIDS-
AUKTION

Söndag 26 juni 
med start 

kl 17.00 på nätet
Man kan endast 
buda på nätet

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

Anders med personal!

0563-409 93 • 070-340 00 22

Fika, njut i trädgården, vandra utmed 
sjön, gå ner till stugan nere vid sjön
och bara ”var” eller ta dig ett dopp.

Galleri Brusen

Sommar på

 
 

Öppet onsdagar & söndagar
kl 12.00-17.00

from 26/6 t.o.m. 28/8
 

Galleriet och trädgården är fyllt av keramik
och konst av de olika slag, gästutställare.

Keramikverkstad med möjlighet att boka tid.
 

Välkomna 
 

Rattsjöberg 8, Torsby
076-113 15 30 • www.brusen.se

Låglutande tak

Tel. 073-848 69 85 / Axel

www.byggfors.se

Renovera gamla tak, lägger 
nytt tak och takisolering

Takläggare med isländsk utbildning

 
 

äldreomsorg 
Mathias Lindquist (Munkfors) 
Tomas Pettersson (Hagfors) 

Vi bjuder på hamburgare 
Tipspromenad 

18.00 Framtidens skola och 

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

Trädgårdsarbeten
Röjsågsarbeten

Hushållsnära tjänster

 

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:-

Kyckling  ..................inkl. 33 cl läsk
Kycklingburgare  .......................... 85:-
Kycklingtallrik  ............................. 99:-

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

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

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:-

Öppet 08.00-17.00
Även avhämtning 070-289 61 24

Övriga rätter  ..............inkl. 33 cl läsk
Köttbullar m mos  .......................  78:-
Oxpytt ..........................................  78:-
Rödspätta  ....................................  99:-
Lövbit  ..........................................  99:-
Chicken Nuggets med strips  .......  98:-

FRUKOSTTALLRIK kl 8-10 inkl. kaffe 65:-     Välkomna!

Sunnemodagen 9 juli
Se annons nästa vecka

Vinnare FINN 
FEM FEL
Vi har haft dragning och 
vinnarna erhåller varsitt 
presentkort värde 100 kr 
som gäller i hela Hagfors 
kommun.
Sven-Erik Sundkvist, Hagfors
Maj Ölund, Råda
Grattis önskar VB-red.        
Vi skickar ut vinsterna.

Söndagen den
26 juni 2022

kl 16.00

RISBERG
HERRGÅRD
UDDEHOLM 

Medverkande:
Anders Halvarsson
Christer Halvarsson
Christina Lundqvist
Emelie Sjöström 
Håkan Hjerdt
Leif Larsson
Leif Nygren 
Tina Wåhlén
Torleif Styffe Ta gärna med egna stolar och picknickkorg! Vid regn ställer vi in!

Friluftskonsert 
i Herrgårdsmiljö

Öppet genrep!

TORLEIF STYFFE MED VÄNNER
- GO WEST!





STORGATAN 3-5, 68332 HAGFORS 0563-20020 

:-:-/KG/KG

LÖSVIKTSGODIS

FÄRSKPOTATIS

1

,

5

 

L

I

T

.

--

--
GLASS

KLASSIKER

MIDSOMMARAFTON 7-17

MIDSOMMAR DAGEN 9-21

 

ALLA ANDRA DAGAR ORDINARIE ÖPPETTIDER

:-:-/KG/KG

ANNONSEN GÄLLER V25 2022 SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER

ETT 

MÅSTE PÅ

BORDET

PREMIX POPULÄRA

SILL...

VECKANS FISKDISK

TOK

BILLIGT!

--

TOK-

BILLIGT! 

/ST/ST

JORDGUBBAR

SVERIGE 500G

HANDLA ANDRA VAROR FÖR

500:- SÅ FÅR DU KÖPA  

SWIRL

ARLA, 

BLÅBÄR & JORDGUBB--/ST/ST

/ST/ST

MAX 1 ST/HUSHÅLL  

GLAD MIDSOMMAR

GLAD MIDSOMMAR

 

 

ÖNSKAR VÄNNERNA PÅ PREMIX...

ÖNSKAR VÄNNERNA PÅ PREMIX...

 

 

/KG/KG

:-:-/KG/KG

:-:-/KG/KG

SEJFILÉ 

DRÖMSILL, LÖKSILL, SENAPSILL OCH MYCKET ANNAT! 

SUPER

PRIS!

ORD PRIS 

199:- 

RYGGBIFF

URUGUAY

OSLAGBART

PRIS!

ORD PRIS 

229:- 

:-:-

SVERIGE

LÄSK

COCA COLA

+PANT

--

OSLAGBART

PRIS!

ORD PRIS 

429:- 

TOK

BILLIGT!

--/ST/ST

/KG/KG

GB

ÖPPETTIDER MIDSOMMAR

/ST/ST

PYTT I PANNA

COCA PEKA, 800G

ORD PRIS 

49:- 
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