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Nu öppnar fastighetsmäklarkedjan HusmanHagberg i Hagfors
Efter många år som ekonom
i ett multinationellt bolag och
sedan egen företagare på orten, så bestämde sig Per-Olof
Henriksson för ett par år sedan att sadla om till mäklare.
-Ett fantastiskt roligt yrke där
min drivkraft är att stötta både
säljare och köpare i en av livets
största affärer; bostadsaffären.
Kontakten med kunderna är
oerhört inspirerande – att få
följa dem genom hela processen, säger Per-Olof.
Sin mäklarkarriär startade
Per-Olof som mäklare i norra
Värmland där han förmedlat
både skog, gårdar och vanliga

villor. Steget från anställd till
att starta eget mognade sedan
fram.
-Jag drev tidigare en bygghandel i Hagfors tillsammans med
min bror och gillade verkligen
att vara egen företagare, så för
mig blev det ganska självklart
att jag skulle starta eget även
som mäklare.
-Efter att ha pratat med ett par
olika varumärken var valet av
HusmanHagberg enkelt; kedjan erbjuder ett bra koncept
med ordning och reda. Det
känns väldigt tryggt att få stöd
Per-Olof Henriksson och Pernilla Nykvist startar HusmanHagberg i Hagfors.
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ANNONSEN GÄLLER V47 2022 SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER!

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

Fira första Advent i Ekshärads kyrka
Söndag 27/11

Kl 11.00
Adventsgudstjänst

Barnkörerna och Kyrkokören
tillsammans med Jenny Ekström och Lars-Peter Hjärpe.
Kaffe serveras på församlingshemmet efter gudstjänsten.

Kl 17.00 Konsert
”I väntan på julen”

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Liit tå hôrrt, Lars Larsson,
Helena Modén Knopf, Jenny
Ekström, Bengt Carlsson
tillsammans med Thomas
Kågström på flygel.

Varmt välkommen!

Tors 24/11 kl 11.00 11-kaffe i församlinghemmet.
Sön 27/11 kl 11.00 Adventsgudstjänst, L-P Hjärpe, kyrkokören
och barnkörerna medverkar, kyrkkaffe.
Söndag 27/11 kl 17.00 Adventskonsert "I väntan på julen" med
Liit tå hôrrt och Thomas Kågström.
Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

Equmeniakyrkorna och Pingstförsamlingen i Ekshärad
Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.
Ps 121:8

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Månadens KONSERT
i Ekshärads kyrka

Söndag 27/11 kl 17.00

”I väntan på julen”

Liit tå hôrrt och Thomas Kågström
Fri entré.

Munkfors Equmeniakyrka
Möteshelg med gatupastorn
Marcus Olsson vid Ruths café
Fre 25/11 kl 19.00 och 22.00
Musik Hampus & Camilla Monlars.
Lör 26/11 kl 19.00 och 22.00
Musik Hampus & Camilla Monlars.
Sön 27/11 kl 11.00 Musik
Billy Blomqvist
Mån 28/11 kl 19.00 Måndax
Gräs Missionshus
Sön 27/11 kl 11.00 Adventsgudstjänst. Gunnar Sundström m.fl.
medverkar. Servering.
Mån 28/11 kl 19.00 Stugmöte.

Välkomna!
EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Blinkenbergskyrkan Hagfors
24/11 kl 18.30 Torsdagsträff
Sång och bön med Billy Blomkvist.
Servering, välkomna!
Klarälvskyrkan Ekshärad
Sön 27/11 kl 16.00 Adventsgudstjänst. medverkande Indira Wilson
och sångarna. Servering.
Mån 28/11 kl 18.00-ca 20.00
Öppen kyrka-träff för alla att trivas
i fri samvaro. Kvällsandakt.
Tis 29/11 Bön i hemgrupper.

11-kaffe den 24/11

i Ekshärads församlingshem!
Jan Olsson sjunger till Ekshäradskvartetten
Medverkande: Jan Olsson, sång.
Lars-Henrik Larsson, dragspel. Lars-Erik Larsson, gitarr.
Lennart Larsson, bas. Bengt Carlsson, trummor.

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Tiden går fort och vi har kommit fram till höstens sista
”Månadens konsert” i Ekshärads kyrka. Det är kvartetten Liit tå
hôrrt som bjuder på julmusik i programmet ”I väntan på julen”.
Alla fyra är uppväxta, och tre av dem fortfarande boende, i Ekshärad. De har sjungit tillsammans i över ett decennium och efter
pandemipausen är de nu laddade för att bjuda på en julig konsert.
Veckobladet

utkommer onsdagar och ges ut
i ca 13.000 ex i Munkfors kommun
och Hagfors kommun med
Ekshärad, Stöllet, Ambjörby och Lesjöfors.

Tel. 0563-616 66 • Fax 0563-109 79

VECKOBLADET, Görsjöv. 2C, 683 33 Hagfors
E-mail: info@veckobladet.se www.veckobladet.se

Varmt
välkommen!

Kvartetten består av Lars Larsson (bas), Helena Modén Knoph
(alt), Bengt Karlsson (tenor) och Jenny Ekström (sopran). Till sin
hjälp denna afton har de Thomas Kågström som ackompanjatör,
också han boende i Ekshärad. Välkommen till en konsert fylld
med julkänsla i väntan på julen.

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

Nu öppnar vi
HusmanHagberg i
Hagfors!
Efter några år som anställd mäklare öppnar jag, tillsammans med min fru Pernilla,
upp eget kontor under varumärket HusmanHagberg. Ett varumärke med en
kvalitativ mäklartjänst och med äkta intresse för nöjda kunder.

Erbjudande under Skyltsöndagen!
Vi håller öppet under Skyltsöndagen så kom in till oss och ta del av fina
erbjudanden och få goda råd kring din bostadsaffär. Självklart bjuder vi på
kaffe, glögg och pepparkakor. Ni hittar oss på Köpmangatan 6 och ni kan
ringa oss på 0563-230 55.

palt 47mm
spalt 95mm / 100mm

ka 47 47x185 mm

GÄLLER TORS 24/11-ONS 30/11

Kommunfullmäktige

MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM

MÅN 14.00 RANSÄTERS KYRKLIGA
SYFÖRENING. TRYGGHETSBOENDET.
TIS 9.30 MÔRACAFÉ. Bertil
Österberg spelar och sjunger.
14.00 SITTGYMPA.
ONS 12.00 SOPPLUNCH.

RANSÄTERS KYRKA

SÖN 11.00 GUDSTJÄNST. E-K
Angleborg. Munkfors-Ransäters kyrkokör och musiker medverkar. Nya
kormattan tas emot i gudstjänsten.
Kyrkkaffe med försäljning av handarbeten i församlingshemmet efteråt.
MÅN 19.00 VECKOMÄSSA.

ÖVRE ULLERUDS KYRKA

SÖN 18.00 SÅNGER I ADVENT
OCH JULETID. Musikgudstjänst.
Mats Backlund. M. Kareliusson.

DEJE FÖRSAMLINGSHEM

TORS 10.00 FÖRMIDDAGSKAFFE
& STICKGRUPP.

NEDRE ULLERUDS KYRKA

SÖN 11.00 GUDSTJÄNST. K-M
Engtröm. Nedre Ulleruds kyrkokör
medverkar Kyrkkaffe och åror i
sockenstugan.

FORSHAGA KYRKA

SÖN 11.00 GUDSTJÄNST.
P Mathisen. Forshaga kyrkokör.

FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM
TIS 9.30 FRUKOSTKLUBBEN. M.Ö.R.
ONS 14.00 ÖPPEN MÖTESPLATS
15.00 MINDRA. 18.30 YINYOGA.
19.45 MEDITATION.

DU HITTAR JULENS
ALLA GUDSTJÄNSTER
PÅ HEMSIDAN!
Med reservation för ändringar.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors
Församlingsexp. 054-87 55 00

Välkommen till kommunfullmäktige för att lyssna på vad
dina politiker beslutar om i Munkfors kommun.
Munkfors kommunfullmäktige sammanträder på Munkfors
Förenings- och Konferenscenter tisdagen 29 november 18.30.
Allmänheten inbjudes till frågestund kring kommunens budget
2023.
Föredragningslistan finns tillgänglig i kontaktcenter, kommunhuset
Munkfors och på Munkfors kommuns webb.
Munkfors

0563- 616 66
info@veckobladet.se

Munkfors Kommun

Varmt Välkomna! Pia Falk, ordförande

MÖTESHELG

VECKOBLADET
&
TEXTÅBILD

med Marcus ”gatupastorn” Olson
25-27 november

har öppet
måndag 8-12
tisdag, onsdag 8-14
torsdag 8-16
fredag 8-14
Välkommen!

Fredag 25/11 klockan 19.00 och 21.00
Lördag 26/11 klockan 19.00 och 21.00
Söndag 27/11 klockan 11.00

FAMILJESIDAN

Medverkande: Hampus Monlars, Jim Blomqvist,
Billy Blomqvist, Fredrik Andersson, Indira Wilson m.fl.
Plats: Fröken Ruths Café, Munkfors
Arr: Equmeniakyrkan Munkfors och

FAMILJ

FAMILJ

Melodikrysset v. 47 - 26 november

Melodikrysset v.47 - 26 november
1

3

UTGIVNINGSDAGAR
fram till jul & nyår
v 48 onsdag 30/11
v 49 onsdag 7/12
v 50 onsdag 14/12
Julklappsnummer
v 51
onsdag 21/12
Julhälsningar
v 52 ingen utgivning
Kom ihåg att lämna
din annons senast
torsdag kl 16.00

Ransäter

2

4
5

Vår älskade

6

Bjarne Lindahl
* 8 februari 1930
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Hagfors 16 november 2022
KERSTIN
Tommie, Nina
med familjer
I minnet Du lever
Du ﬁnns alltid kvar.
Begravningen äger rum i
Skogskapellet, Hagfors
fredag 2 december kl.11.00.
Akten avslutas i kapellet.
Se erikssons.varaminnessidor.se

7

8

9
10

11

12

13
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:...............................................................................................................................................
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NÄRINGSLIVSFÖRENING
i samverkan med Hagfors köpmannaförening,
Ekshärads företagare och Hagfors kommun

Pricka av 15 rutor genom att handla i Hela Hagfors Näringslivsförenings
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Namn:

Mobil:

KÖPES!

Dragning sker den
20/12 2022 och
10/1 2023

ÅRETS
JULKLAPP

BEG. TRAKTORER,
även defekta.
Kompletta
SKROTBILAR 1000:-/st
Även grovskrot samt
koppar, mässing, alu,
rostfritt, kabelskrot och
bilbatterier.

an. Glöm inte dina kon
tten eller stadshuset se
l. 13.0039)=
på
stadshustrap
/st
FÄRSK FLÄSKFILÉ Danmark/Danish Crown.
Kyld. Märkt med Animal Welfare. Ca 590 g.

Jrit

Väges och betalas kontant på plats

MAX 3 ST/MEDLEM.

ALADDIN/PARADIS

Marabou. Välj mellan olika sorter.
400-500 g. Jfr-pris 79:80-99:75/kg.

obil:

finner du hos oss
till rimliga priser

MEDLEMSPRIS

Ring Leif 070-223 22 28

Gårdsbutik med flexibla öppettider: Knacka på så kommer vi
till er tjänst.
Ring gärna före 070-3552252 eller
070-3318268. Vi finns i Ransäter
på Lundbyvägen 33.
Medverkar i Sunne med PeO:s utställning 25-27/11 och på Mariebergsskogens julmarknad 2-4/12
så då är gårdsbutiken stängd.

Guld, Silver, Mynt
KYCKLINGFILÉER
1 KG

3 FÖR

15k

89)=
/st

MEDLEMSPRIS

MAX 2 ST/MEDLEM.

KYCKLINGFILÉER

Sverige/Guldfågeln. Frysta. 1 kg.

VECKANS

KIWI/CITRON/
PERSIMON

Italien/Spanien/Turkiet. Klass 1.
90-130 g. Jfr-pris 38:46-55:56/kg.

SHOP EXPRESS-

VARA!

Priset gäller endast
Shop Express

20kS

2 FÖR

39k

MEDLEMSPRIS

MAX 2 ST/MEDLEM.

TE 25-PACK

Twinings. Välj mellan Earl Grey,
Söderte och Grön citron
50-98 g. Jfr-pris 0:80/st.

SNACKS

OLW. Välj mellan olika sorter.
90-300 g. Jfr-pris 65-216:67/kg.

KÖPES

Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors
Måndag 28/11 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 .................125 kr
10 kr 1972 .........................74 kr
5 kr före 1972 ....................36 kr
2 kr före 1942 ....................59 kr
2 kr före 1968 ....................28 kr
1 kr före 1942 .................29,5 kr
1 kr före 1968 ....................14 kr
50 öre före 1962 ................9,5 kr
25 öre före 1962 ...................5 kr
10 öre före 1962 ................2,5 kr

ÅTERVINNING

Allt vi köper in återvinns

Guldsmycken ........................460 kr/g, finguld
Silverbestick (ejNS) ........................3600 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

Över 30 år i branschen.

Priserna gäller fr.o.m. 14 nov 2022. Reservation för prisändringar.

Kihlberg Antik AB

Priserna gäller t o m söndag 27/11 -2022. Reservation för ev. slutförsäljning.

0709-32 00 02

www.kihlbergantik.se

Hämta hem
solens stålar.
NIBEs solcellspaneler tar till vara på
varenda solstråle och omvandlar energin
till elektricitet att använda i ditt hem.

NIBE PV solcellspaneler

Vi på ASCY Rör & industri säljer nu också solceller!
Vill du få offert på solceller, en ny värmepump eller kanske
bara prata energioptimering? Kontakta oss så hjälper vi dig!
Conny på 073-816 72 21, info@ascy.se eller besök
oss på ascy.se

INNER WHEEL
är en världsomspännande kvinnoorganisation, som verkar för vänskap, hjälpsamhet och ökad internationell förståelse. Klubben i Hagfors stöder tre olika projekt: en narkotikasökhund, Inner Wheels-doktorerna och Stiftelsen
Garissa. Garissa är en ort i Kenya och stiftelsen hjälper
föräldralösa flickor till hem, skolgång, utbildning och arbetar mot könsstympning av flickor.
För att få veta mer om hur polisen och deras narkotikasökhundar arbetar för att stoppa droghandeln fick vi besöka
polisstationen i Hagfors. Där blev vi hjärtligt mottagna av
Tomas Braneby. Han gav oss en bra inblick i hur det ser
ut på narkotikafronten i vårt närområde och i Sverige som
helhet. Från sin tid som anställd vid tullen kunde Tomas
även berätta om arbetet där och hur det förändrats efter
inträdet i EU.

MÅNADSMÖTE

SPF RANSÄTER-MUNKFORS
måndag den 7 november 2022
Då gästades vi av Anki Lindh
från Deje, som sjöng, spelade
dragspel och keyboard. Anki
är aktiv medlem både i Deje
och Kristinehamns dragspelsklubbar samt en sånggrupp
från Deje och har även egna
musikprogram som ikväll.
Anki är uppväxt i Bastvålen, Sörmark, där bodde även
bygdeskalden
Gunnar Ehne. Anki har tonsatt några av hans dikter, tex
”Augustimånsken” och ”Hösten å Förjula” som hon bjöd
oss på.
Flera kända skalder presenterades, Alf Hambe, Mats Paul-

son och Alf Pröysen.
Anna Ternheims vackra text ”minns det som igår” till melodin
av Auld Lang Syne.
Till kaffet ikväll var smörgåsar som var lite ”förjula” också med
köttbullar å rödbetssallad, gott! Kvällen avslutades med dragning
i lotteriet och sedan till sist Värmlandsvisan.
						
Gunnel

Skyltsöndag i Hagfors
27 november öppet 14-18
ButikeǏ är julpyntaǁ ocǇ på vår bakgårǁ har vǈ
gammaldagǒ JULMARKNAD. Blǈ julinspireraǁ ocǇ
hittƾ julklappar soǎ passar allƾ. Träѳƾ tomteǏ ocǇ passƾ
på atǓ tƾ eǏ selǮǂ meǁ honoǎ.

Butiken är julpyntad och vi återupp* repar
Godiǒ fjolårets succé med gammaldags
* Vantar
JULMARKNAD på vår bakgård.
* Julkransar
• Vantar
* Godis
Marmelader
* Julkransar
GustavalȒ
* Marmelader
HembakaǓ bröǁ
* Gustavalax
Dockkläder
Hembakat
bröd
* Betonǰrydnader
* Gjutna
Julpåsar prydnader
* Saffransskorpor
Saѳransskorpor
* Julpåsar
Glögǅ ǎ.ǎ • Glögg m.m.
TRÄFFA TOMTEMOR
och lämna brev/önskelista
i vår tomtebrevlåda.
Passa på att besöka vår
”Fotobox”.

JULBOXAR

från

549:-

Ord. pris 727:-

y
En helt n
herrserie
finns nu
hos oss!

Utförsäljning av
vita flaskor

(Gäller ej nya)

Välkomna in för att se fler
nyheter och kampanjer!
Dalavägen 15,
HAGFORS

tta
Bli julinspirerad och hi
alla!
julklappar som passar

Köpmang. 7
0563-102 53

Kl 17.00 skapar Britt,
Ingegerd och Hante
julstämning med sång
och musik.

Skynda dig att beställa
personliga

Avvikelser
kan förekomma.

Julklappar

073-843 54 12

Första Advent i kyrkan
Musik i advent

Lördag 26/11 kl 18.00 - Norra Råda kyrka
Dejefors musikkår & Credo Jubilo

Adventsgudstjänster
Söndag 27/11
kl 11.00 Hagfors kyrka

Bön för bygden
Hagfors kyrkokör, Mathias Dahlqvist trumpet
Vi välkomnar våra nya konfirmander/kyrkkaffe

Hagfors Kyrka är öppen kl 12.00-18.00
Välkommen att leta kyrkmöss, tända ljus.

kl 11.00 Norra Råda kyrka

Kyrkokören Credo Jubilo
Jonna Karlsson trumpet, Anders Eriksson trummor

Julmarknad på första advent
på

TEXTÅBILD

Ex:
Välkommen in!
Presentkort
Bordsunderlägg i A3 eller A4
Görsjövägen 2C, Hagfors
Canvastavla
0563-616 66 info@veckobladet.se
Förstoring ram m.m.
www.veckobladet.se

Söndagen 27/11 Kl 13.00- 17.00
Hagfors församlingshem
Matteusgruppens lotteri och basar.
Klädbytarrummet är på plats.
Vi bjuder på adventsfika

Skyltsöndag i Hagfors
27 november öppet 14-18

Mycket fint till
Advent ochJul

ÄNTLIGEN ÖPPNAR FASADEN!

Nyinkommet: Julgardiner, textildukar,

adventsbelysning, tomtar m.m.

Välkommen på öppet hus i Fasaden på
skyltsöndagen mellan kl.13.00-16.00!

TOMTEPARAD
Tomteparaden startar vid
Fasaden kl.16.00!

Avvikelser
kan förekomma.

r
Vi bjude
&
på kaffe .
aka
peppark

Välkomna!

SKYLTSÖNDAG 27/11 lämnar vi
10% rabatt på hela sortimentet

Öppet 27/11 14-18. Ord. öppet mån-fre 12-18, lör 10-13

Elsie Anderssons Hemförsäljning
Filarevägen 12 B, Hagfors

Julklappstips
Hagforspussel, handduk
och bricka.
Stor sortering
almanackor, plånböcker m.m.
Beställ dina julklappsböcker i god tid.
Fina julklappar från Majas Cottage
God Jul önskar Annika o Annelie

Tel. • 070-527 54 39

Trevlig
Advent

HAGFORS PAPPERSHANDEL
Skolgatan 4, 0563-101 56

"

”Nej se det snöar , nej se det snöar ...”

!
!
g
n
i
Tävl

Hur många snöstjärnor kan du hitta i Veckobladet?
Två vinnare erhåller varsitt
presentkort värde 100 kr som
gäller i hela Hagfors kommun.

Jag hittade ........... stycken snöstjärnor
Namn .......................................................................................................
Adress .....................................................................................................
.................................................................................................................

Så här ser snöstjärnorna ut som du letar efter.
De kan även vara till hälften gömda...
(Denna snöstjärna räknas inte).
Klipp ur och posta lösningen till Veckobladet,
Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors.
Märk kuvertet ”Snöstjärnor”.
Lösningen ska vara oss tillhanda senast
torsdag 1 december 2022.
Vinnarna presenteras i VB 7/12 vecka 49.

Skyltsöndag i Hagfors
27 november öppet 14-18
Skyltsöndag i Hagfors
27 november
Välkommen på skyltsöndag i Hagfors. Mys
i julminglet, gå i parad, fika, kika på butikernas
skyltning, kanske du hittar en och annan tomte?
Glöm inte att rösta på bästa julskyltningen.
PROGRAM
• Hagfors stadshus är öppet kl.14.00–18.00. Se
konstutställningen (övre plan och i konsthallen)
• Fasaden håller öppet hus kl. 13.00–16.00
• Tomteparaden startar vid Fasaden kl. 16.00
och avslutas vid stadshuset med dans runt
granen, alla barn som deltar får en godispåse
av Hagfors kommun.
• Julmarknad kl. 14.00–18.00 på parkeringen
Vågen 10 mellan kaffestugan och blomsterhandeln
• Leta tomtar i butikernas skyltfönster och
rösta på bästa julskyltningen (tävlingstalonger
finns i butikerna)
• Z-tåget går runt i stan (vid bra väder)

Avvikelser
kan förekomma.

SKYLTSÖNDAG

15% på hela

sortimentet
Välkommen!
Kyrkogatan 2
HAGFORS • 0563-101 93

Harboevägen 1
HAGFORS
0563-145 20

Skyltsöndagen

15% på allt i butiken!
Vi bjuder på glögg och pepparkakor
Varmt välkomna in till oss!

På skyltsöndagen
träffar ni TOMTEN
a
hos oss mellan Lämn lista
din önske
kl 15-17
få en
och
julklapp!

WANJAS LEKSAKER AB
Välkomna!

LINNÉA & ALICE
LAGERQVIST

Vi gratulerar
ADIEL PÄÄKKÖ
WENNERSTRÖM
Den 24/11 fyller
godingen Adiel
Pääkkö Wennerström 2 år!! Grattiskramar från farmor och farfar.

Våra fina
och goa
tjejer fyller år! Den
24/11 blir
Linnéa 8
år och den
25/11 blir Alice 4 år. Det vill vi fira
med tårta och paket! Grattis till er
önskar hela familjen samt mormor,
morfar och farmor.

Köpmangatan 2, HAGFORS

Välkomna att besöka
Valsarna och Stinsens
på Skyltsöndagen
i gamla Wanjas lokal.
Presentation av nyförvärven
bröderna Lundqvist.
Antonio Lindbäck med
mekaniker finns på plats och
svarar på frågor.
Uppvisning av folkracebil.
Julklappar, lotter och
supporterprylar.
Det bjuds även på glögg.
Fiskdamm för dom små.
Stinsens
glasscafé
& presenter

0563-103 63

Kom in på
en fika!

Julskinksmörgås
Lussekatter

Tel. 0563-102 23

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

www.maklarhuset.se/hagfors

By Dalen - Råda
Utgångspris: 1.500 000:Lantligt belägen fastighet med bostadshus, stallbyggnad och maskinhall. Bostadshuset om 92 kvm är fördelat på 3 rum och kök, badrum, toalett och en möblerbar hall på övervåningen. Övrigt på fastigheten finns djurstall med plats för två
hästar, höns/hundhus och maskinhall.

Utgångspris: 1 600 000:-

Bäckvägen - Hagfors
Utgångspris: 895 000:Kombinerad affärs-/hyresfastighet som inrymmer en affärslokal och två hyreslägenheter om vardera 3 rum och kök . Lägenhetsyta 84 kvm. Balkong. Hel källarvåning. Tvättstuga. Garage. Förråd. Bergvärme. Trädgård på baksidan av huset.
Fastigheten ligger i trevligt villaområde och närhet till sjö.

Getarevägen - Hagfors

Åkervägen - Hagfors

Granitvägen - Hagfors

Köpmangatan - Hagfors

Utgångspris: 750 000:Trevlig och lättskött 1-plans villa med
källare, väl omhändertagen och erbjuder i entréplan ett rymligt ljust kök, ett
stort vardagsrum, två sovrum, badrum
och källare. Villan ligger på en lite sluttande hörntomt med gångavstånd in
till centrum. Kombipanna med pellets
och el.

Utgångspris: 950 000:Rymlig familjevilla om sex rum och kök
fördelat på 158 kvm. Villan ligger på en
plan tomt med sjöutsikt, i ett barnvänligt område längs med en återvändsgata. Gångavstånd till bad, fiskesjö och
strövområden. Luftvärmepump. Fiber
finns installerat.

Utgångspris: 195 000:Renoveringobjekt!
Bostadshuset inrymmer på bottenplanet: Kök med matplats. Allrum med
öppen spis. Vardagsrum. Två sovrum.
Utgång till inglasad altan under tak.
Duschrum med WC. Entréhall. Övervåningen: Ett sovrum. Hel källarvåning
som inrymmer bl a: Pannrum. Matrum.
Hobbyrum. Jordkällare. Vidbyggt finns
garage.

Utgångspris: 2 300 000:Centralt belägen hyresfastighet om
2 st etagelägenheter om 4 rum, 1 st
2-rumslägnhet med öppen planlösning, samt en restauranglokal i markplan med fullt utrustat kök, och ett
separat pizzakök med separat ingång
Hopfällbar
för avhämtning. Hel källarvåning
med
förråd, pannrum, cykel-förråd. Egen
parkering. Bergvärme.

GRENSÅG

180 cm & 220 cm
Pris från 149:-

Näckåsvägen - Sysslebäck

Långrösta - Hagfors

Utgångspris: 1 950 000:Bensinstation utmed riksväg 62 med
ett högst strategiskt läge i Sysslebäck,
med mycket turisttrafik och närhet till
Långbergets turistanläggning. Byggnad med affärslokal, verkstad, tvätthall,
personalutrymmen och kundtoalett.

Utgångspris: 695 000:Fastighet med många möjligheter.
Byggnaden är belägen i Långrösta
stugby och inrymmer en bostadslägenhet om 6 rum och kök, två mindre lägenheter med okänd boyta om tre rum
och kök vardera, som tidigare verkat
för uthyrning samt den östra delen av
byggnaden som är under renovering.

Efter en mycket bra försäljning
under den gångna hösten,
söker vi nu alla typer av objekt.
Vänd er med förtroende till Mäklarhuset.
Vi önskar er alla
en trevlig och angenäm advent!
Bengt, Pär, Ann-Helen

MUNKFORS
SKYLTSÖNDAG 27/11
Butikerna har extra öppet 13-17
(Avvikelser kan förekomma)

Marschalltändning

vid alla skulpturer
av Bo Englund
på centrum
kl 14.00

Röda Korset

”Villan” vid Tallbacksvägen
Bjuder på kaffe och pepparkakor
Fyll en påse med kläder:
50 kronor

Konstnär

Josefin Elfgren
håller öppet i sin alteljé
kl 13-17
Tallbacksvägen 2
baksidan av f.d.
Värmlandstrafik

I PRO lokalen:

Tomtepromenad
i Munkerud

”Julmarken” 13.00-17.00
Här bjuds på Fairtradekaffe,
försäljning av julskinksmörgåsar.
Hantverk & Hemslöjd
Lotterier

med fina priser!
Talong hämtas
hos Frendo
där starten är.

OKQ8:

Munkfors IBK:

Munkfors innebandyklubb bjuder på glögg &
pepparkakor samt kör
det populära
julklappslotteriet

Kl 16.00 kommer
TOMTEN med present
till barnen.
Vi bjuder på smakprov
i butken

ABF-lokalen:

TOMTEN delar ut godis!
Tävlingar för stora & små.
Det bjuds på glögg
& pepparkakor.

Shoppinggruppen - Handla lokalt i Munkfors

Tipspromenad centrum

SKYLTFÖNSTERTÄVLING!

Vinn en tomtesäck, fylld med överraskningar (värde cirka 1 000:-)
Tävlingstalong hämtas
hos Mias’s och Lerins

Samverkan mellan näringsliv/
handel och Munkfors-Ransäter
Näringslivsforum
”Galax”

Shoppinggruppen
-Handla lokalt i Munkfors

Design: Thomas Strandberg

INGMARSSONS RÖR AB
MUNKFORS
Vi fixar avlopp, vatten och värme
för Er och med bra service.
Ca 30 års erfarenhet
på VVS
30% på ROT-avdrag

Munkerudsvägen 37, Munkfors

070-690 05 47 eller 0563-505 47 Peter och Ali

ÖPPET
ALLA DAGAR
MÅN-SÖN 11.00-22.00

Ring och beställ
för avhämtning

Tel. 0563-529 39
VI SATSAR PÅ KVALITÉN VÄLKOMMEN!

27/11

LEDER
RAMP
RA
TILL B
PRIS

0563-125 60
Munkerudsvägen 30 Munkfors
www.meca.se

Ett
PRESENTKORT
hos oss vill
alla ha!

Ord. pris 1990:-

Öppettider:
Vardagar 08.00-18.00
Lördagar 09.00-13.00

GOD HJUL
önskar vi på

Lillängens

ALLA SINNEN

Munkerudsvägen 37 Munkfors
Välkommen in till oss och köp dina julklappar

Söndag 27/11 har vi öppet 13-17

Vi har fyllt butiken
med nyheter!

bil & däck
service AB

munkfors • 0563-520 80

Du kan också köpa presentkort på en
behandling, sittning eller på varor i butiken
Öppettider: tis, ons, tors, fre 13-18, lör 10-14
www.trollsveden.com • 070-280 95 20, 070-292 88 14

KÖPTROGEN
- NY TÄVLING!

Lunchbuffé

Du behöver inte spara kvitton

Måndag-Fredag kl 11.00-15.00

Startar januari 2023

Beställ på nätet
paennsthai.se

Plötsligt kan det hända...
Chans att VINNA ditt
inköp i butiken samt

Tel. 073-073 99 35
Munkerudsvägen 13 Munkfors

10 000 kr

(i presentkort hos medverkande butiker)

Håll utkik efter annons i
Veckobladets första nummer
2023 hur tävlingen går till.
Shoppinggruppen
- Handla lokalt i Munkfors-Ransäter i samverkan
med Munkfors-Ransäter Näringslivsforum

15%

Söndag 27/11 öppet kl 13-17

på hela
sortimentet

LEKSAKEN
MUNKFORS • TEL 501 00
Vi har öppet månd-fred 14.30-18.00, lörd 10.00-13.00

Nu är butiken fylld med massor av JULKLAPPSTIPS!
ª Varmt välkomna! ª
BODY MIST
NATTLINNE
från Damella
kort ärm 269:lång ärm 299:S-XXL
Nya VANTAR och
MÖSSOR
i olika modeller
Mycket nytt på Dam
KLÄNNINGAR
BLUSAR
BYXOR
TOPPAR
TRÖJOR
Tips! Köp ett
PRESENTKORT
hos oss

Skyltsöndag 27/11 öppet 13-17
Då gäller följande erbjudande
OBS endast söndag
100 kr i rabatt
OBS! Många nya
på ALLA
modeller
STÅLHALSBAND
Dam, Barn, Herr
med berlock
ÖRHÄNGEN
till Herr ord 299:- KÖP 3 PAR BETALA
NU 199:FÖR 2 PAR
(Det billigaste på köpet)
Prickig
MJUKISBYXA
S-XXL ord 499:NU 349:-

20% RABATT
på all HUDVÅRD
från

från Paris Hilton
3 olika dofter 139:-

Nytt till Dam Jennifer
Lopez DOFTER
Nytt till Herr
Christiano Ronaldos
DOFTER
Nya Ariana Grandes
DOFT Thank U Next
2.0 Edp 30 ml 450:Påfyllt med
PLÅNBÖCKER
både Dam och Herr
Dam/Barn
HALSBAND i stål 129:-

JULKLAPPS LOTTERIET
på
har vi som vanligt
skyltsöndagen

BADBOMBER 49:MUNKFORS 0563-506 70

SKYLTSÖNDAGSERBJUDANDE!
1 T-SHIRT
från Signal
vid köp av
ett par jeans

2 pack T-SHIRT
från Casa Moda 399:2 paket 600:-

5 par STRUMPOR i presentask
199:- (ord 249:-)

Etablerat 1868

MUNKFORS • 0563-502 13

Alla JACKOR
från Tenson
1500:-/st
oavsett
tidigare pris

1-års
jubileum

Välkommen
till oss
Munkfors

0563-501 66

10% på allt i
butiken under
skyltsöndagen
JULKLAPPSLOTTERI
Alla som handlar
under dagen
får en lott

Luvnissarna
från Nittsjö
har flyttat in
plus mycket
annat

nyablomsterbodenimunkfors

Hälsoterapeut Susanne Jormesäter

Sön 11/12, 18/12
kl 11-14.30

JULTALLRIK

Öppet Skyltsöndag 27/11 kl 13-17

med småvarmt och dessert

Köp julklappen hos oss. Härliga ekologiska produkter
och presentkort på sköna behandlingar.

Även avhämtning
24/12 Endast avhämtning
Förbeställ • Välkommen!

Öppet söndagar
fram till jul kl 14-16

Gå Munkerudsbutikernas tipspromenad
och vinn fina priser. Start hos Frendo.

harmonimunkfors.se
Munkerudsv. 21, Munkfors
Tel. 070-93 500 87

Tallåsvägen 12, Munkfors
0563-500 07

Tänk
begagnat
först

Vi

Här hittar du
både
julklappar och
julblommor

Friskvårdslev.
hos WELLNET

VIP-inbjudan:Hockeymatch

Onsdag 7/12 kl.19.00: Munkfors – Arvika
Är du företagare i Munkfors-Ransäter och vill
komma och se matchen i VIP-logen tillsammans
Lätt0563-520
lastbil 20
med styrelsen för den lokala föreningen
Biltransportsläp
Skåp och bakgavellyft. Maxlast 820 kg.
Boggi-flaksläp
med kåpa. Totalvikt
2000 kg.
Företagarna
i Munkfors?
Med 35000 begagnade bildelar i lager
Snabba på- först till kvarn som anmäler sig
gäller då det är begränsat med platser
hämtar din skrotbil. Ring oss för mer information
VI BJUDER PÅ FÖRTÄRING!
Miljöcertifierad bilskot i hjärtat av Värmland
Anmäl dig snarast till:
Helena Lindqvist Olsson: 076-103 94 92

Du hittarMinigrävare
oss på
Hitachi 1,6 ton, standardskopa och planeringsskopa.
www. munkforsbil.se

Biltransportsläp

Enkelaxlat flaksläp med tipp. Totalvikt 1400 kg.

Vi hyr även ut Elverk,
MIG-svets samt maskiner
och verktyg för service
och underhåll.

BIL & MASKIN

I MUNKFORS AB

BRA PRISER PÅ
KAMREMSBYTE
KOPPLINGSBYTE
MOTORVÄRMARMONTERING
Ring för offert!
Jämför oss gärna i pris

VI UTFÖR
FYRHJULSINSTÄLLNING
FÖRSÄLJNING
AV DÄCK
Öppet: Mån-Tors 08.00-17.00, Fre 8-15
Tel. 0563-500 88
Jimmy Basth, Daniel Ullman

VI GÖR ALLT FRÅN
RENOVERING, TILLBYGGNAD,
NYBYGGNATION SAMT
DRÄNERING OCH AVLOPPSJOBB

Snickargårdsvägen 18, MUNKFORS
Öppettider: måndag-fredag 7.00-16.00

Den perfekta lägerorten

JULDAGSDISCO

Ishall-Konstgräsplan-Mat-Logi
ALLT inom 200 meters avstånd

Boka lägerpaket eller forma efter eget önskemål och behov
Gör som många av Värmlands och Sveriges idrottsföreningar:

Förlägg träningstider-läger-cuper-turneringar-matcher hos oss!

25/12 kl 22-02

Åldersgräns 18 år
Inträde 180:Boende i 4-bäddsstugor eller ”hårt underlag”.

Mat serveras
i restaurangen
Kom och titta
på
våra
Kontakt:
IFK Munkfors: 0563-521
17
landslagstjejer
U16
Munkfors Förenings och Konferenscenter: 0563-501 30
1-4 december

Dygnetrunt öppet med
QR kod & mobilt Bank ID
Bemannade öppettider
Måndag-fredag
Lördag
Söndag
Välkommen

07:00 – 18:00
10:00 – 17:00
11:00 – 17:00

Från idé till färdig produkt
Behöver du hjälp med trycksaker? Vi hjälper dig!

Uthyrning av stugor och rum

Programblad
Böcker
Tidningar
Roll up
Trottoarpratare
Fakturor
Kvittenser
Vitt tryck på svart
papper
Lack som effektfärg
eller tillägg

0563-501 30 • www.mfkc.se

TEXTÅBILD

Kuvert i alla
Ring Pat
storlekar
rik
för offert
!
Etiketter 056
3-616 6
6
Visitkort
Affischer
Broschyrer
Blanketter
Inbjudningskort
Bordstabletter
Pennor m tryck
m.m.
Görsjövägen 2C, Hagfors
www.veckobladet.se tryck@veckobladet.se

!
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Tävla in julen med oss
och vinn boken!

Så här tävlar du
Svara på frågan:
Vilken känd musikartist har tillsammans med
Lars Lerin skrivit den nyligen utgivna boken
Vid regnbågens slut finns en katt?
1. Peter Jöback
X. Christer Sjögren
2. Niklas Strömstedt
Mejla oss eller skriv svaret på ett papper
tillsammans med ditt namn, telefonnummer
och e-postadress.
Lämna det i vår brevlåda som finns bredvid
södra entrén till Far Inn 62-byggnaden,
senast 7 december.

Tel. 0563-54 10 81 tourist@munkfors.se

DEFA motorvärmare
och tillbehör

15% rabatt

på delar och arbete
Vi utför även:

• Reparationer
• Ombesiktningar

www.bilelektriska.se

Tel. 0563-506 20

Fabriksvägen 8, Munkfors
Mån-Tors
Mån-tor8-17,
7-17,Fre
fre8-16
7-16

När det gäller DÄCK...
Personbilar - Traktorer
Lastbilar - MC
Montering - balansering
Öppettider:
mån-tor 9-17,
fre 9-16

Tel: 0563-520 25

Följ oss gärna på

Fabriksvägen, Näset

SKYLTSÖNDAG 27/11

Öppet
13.0017.00
Husqvarna

PROFFSSÅG

Stihl ms 201 lättaste

550 xpg mark2 ord
10900:-

PROFFSSÅGEN

NU 9500:-

ord 8790:-

Stihl ms 211

SÅG ord 5190:NU 4490:-

NU 7990:-

RÖJSÅGAR

Husqvarna

Fr 336 ord 6990:-

NU 5990:-

Husqvarna 450

MOTORSÅG
ord 7190:-

Fr 545 ord 10500:-

NU 8990:-

ASPEN 4

NU 6490:-

3 pack 15 lit
ord 675:-

NU 630:-

Husqvarna

TVÄTT

HJÄLM

NU 3990:-

NU 1350:HUGGARBLUS

pw 360
ord 4990:-

ASPEN 2
3 pack 15 lit
ord 690:-

NU 645:Helen och
Evelyn
bjuder på
glögg & kaffe
på vicevärdkontoret
Tallbacksvägen

Technical
ord 1670:-

ord 1315:-

20% på alla
SVÄRD &
KEDJOR

NU 1060:SKYDDSBYXA
ord 1985:-

NU 1590:Följ oss på

0563-500 30

Lyckad företagssamverkan
över kommun och landsgräns
När möbelproducenten Vestre i Torsby fick i uppdrag av
Munch museet i Oslo att skapa den möbel som arkitekterna
ritat för det nya museet, vände man sig till Munkforsföretaget Harry Holms AB. Tillsammans tog man fram en
”prototyp” till de möbler som idag finns på museet. Nu
finns en av sofforna i möbelserien även i Munkfors.
Det här är verkligen ett bevis på vilken stark innovationskraft det finns när företag i länet samverkar och når resultat,
säger Mathias Lindquist som fanns på plats när soffan levererades till Munkfors.
Håkan Lindh, Försäljning & Projektkonsulent på Vestre
berättar att de fick uppdraget att ta fram en prototyp till
Munch museet.
- Vi letade efter leverantörer som höll på med tillverkning
av ståltråd eller nät.
Vi behövde i projektets början få en resurs som hade erfarenhet sedan tidigare.
En av våra konstruktörer visste då om att Harry Holms
höll på med bockning av ståltråd så vi kontaktade dom. Vi
insåg att vi inte klarade att göra det själva i början så det
var välbehövlig hjälp vi fick från Harry Holms. Deras insats
fick vårt projekt att hålla tidsramarna som var satta mot vår
slutkund.
Rickard Falksäter och Oliver Holm från Harry Holms
som provsitter soffan och får se det färdiga resultatet av det
gedigna arbetet med framtagandet. Rickard kommenterar:
- Ja, jag minns hur vi tillsammans med designerna ändrade någon millimeter fram och tillbaka innan allt föll på
plats, tidskrävande men vi lyckades få fram något bra till
slut.

Oliver fyller i:
- Det är klart att det är rätt häftigt att vi tillsammans med
Vestre tillverkat möblerna som nu står i det pampiga museet i Oslo.
Anledningen till att en likadan soffa i serien anlänt till
Munkfors är att den framledes ska finnas i Far Inn 62-byggnaden som utställningsmodell när det finansiella centret står
klart, så än så länge finns den inte att beskåda på plats. Tids
nog ska allmänheten få känna på och se ”Munch-möbeln”
som Vestre och Harry Holms tagit fram.
Så besöker du Oslo och det nya Munch museet som invigdes 2021, glöm då inte bort att kolla in möblerna, nu när
du tagit del av bakgrunden och hur de genom samverkan
mellan Oslo, Torsby och Munkfors kom till.

FAMILJEANNONSER
!
g
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p
Ku
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.

JULMYS I EKSHÄRAD startar med
BLACK FRIDAY

och avslutas med

Öppet fredag 10-18, lördag och söndag 10-14

1:a Advent!

Lokala avvikelser kan förekomma.

hemstickat!
årets julklapp!

Skor - Sport - Mode - Fritid

Nu är det julkänsla i butiken!

s
Hos oss finnver!
allt du behö
er,
Garn, mönst.
stickor m.m

Extra fina erbjudanden
ända fram till jul!
(Se vår Instagram och Facebook)

Vi har världens bästa dubbskor från ICEBUG

20% på all hemtextil fredag-söndag

www.enghssport.se
Klarälvsvägen 21, EKSHÄRAD

Klarälvsvägen 16
0563-401 11

0563-412 40

Öppet Må-fr 12-18, lör 10-13
VÄLKOMNA!

Klarälvsvägen 14 Tel. 0563- 403 80

Butiken är fylld med julens härligheter!
Erbjudanden finns
i butiken hela helgen!

Klarälvsv. 16, 0563-411 00, elon.se

Varmt välkomna till
vackra Ekshärad!

Vi bjuder på glögg, te, pepparkakor och nougathjärtan.
Hoppas vi ses! Varmt välkomna!

PEPPARKAKSRULLTÅRTA

Tycker du om pepparkakor kommer du att älska den
här julvarianten av klassisk
Ingredienser
drömrulltårta!

4 ägg
1.5 dl strösocker
1.5 dl potatismjöl
1 tsk bakpulver
1 msk pepparkakskrydda

Källa:
coop.se

Gör så här
Sätt ugnen på 225°. Vispa ägg och socker
pösigt med elvisp. Blanda de torra ingredienserna och sikta ner i smeten. Rör om till en
jämn smet och häll ut på en plåt med bakplåtspapper.
Bred ut smeten jämnt i form av en rektangel
och grädda direkt, mitt i ugnen. Grädda tills
smeten är genomgräddad, ca 6 min. Strö
socker på kakan och vänd upp den på ett
bakplåtspapper.
Dra av papperet som kakan gräddats på genast och rulla varsamt ihop kakan till en rulle
från långsidan. Låt kallna inrullad i bakplåtspapperet.
Fyllning:
Vispa smör, florsocker, äggula och krydda
slätt och poröst, gärna med elvisp. Rulla ut
kakan och bred på krämen. Rulla ihop igen
från långsidan och skär upp i bitar.

Modevisning secondhand på Ekshärads hembygdsgård
Torsdagen den 10 november lystes höstmörkret i Ekshärad upp
av en modevisning med enbart
secondhand kläder. Det var Ekshäradsbygdens Kvinnor och Röda
Korset i samarbete som anordnade denna kväll, där hembygdsgården var helt fullbokad med
intresserad publik.
- Vi vill visa hur mycket fint som
lämnas in till våra Röda Korsetbutiker i Ekshärad och Hagfors,
säger Marie Renhult, som är aktiv
inom båda föreningarna. ”Många
av människorna i bygden vet inte
att man faktiskt kan ekipera sig
från topp till tå i våra butiker.
Detta för en överkomlig penning.
Återvinning är bra för plånboken och en insats för klimat och
miljö.”

Annette Wikner och Gunn Persson visar snygga och varma outfits för hösten och vintern.

Kvällen började med ett antal ingångar där mannekänger från
bygden visade kläder och accessoarer såsom väskor och smycken. Därefter blev det kaffepaus med goda smörgåsar och dragning på lotter som sålts och där vinsterna var bland annat presentkort hos Röda Korset. Sedan fortsatte mannekängerna med
flera ingångar och som grande finale kom alla in med rosor och
bubblande glas i händerna och ett enastående vackert brudpar
och naturligtvis även en präst.
Efter visningarna fanns möjlighet att handla av de visade plaggen. Även handväskor och smycken fanns att köpa.
”Förhoppningsvis är detta något som kan återkomma”, säger
Marie Renhult. ”Och vi vill även nämna, att hela kvällens överskott kommer att skänkas till Röda Korsets hjälpverksamhet”.
Sammanfattningsvis kan konstateras, att detta var en mycket
lyckad kväll. Både publik och mannekänger var mycket nöjda.

!
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Marie Renhult presenterar second-hand kläder som visas
av mannekängerna Kerstin och Birgitta Klementsson.

Grande finale med samtliga mannekänger, brudpar, blommor och bubbel.

FYND & FÖRENINGSNYTT
Text och betalning oss tillhanda SENAST TORSDAG kl 16.00

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

INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!): Namn:
(Max 8 rader inkl. rubrik och telefonnummer)

Föreningsnytt

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

Säljes

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

Köpes

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

Övrigt
Uthyres/Önskas hyra
Annonskostnad 60:-/st

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

Införd vecka

Bifogar

kr

kontant
via Swish 1230489690
via Plusgiro 457018-0

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

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



Kryssa valfri rubrik:

Tel:

Forts. från fram

Nu öppnar fastighetmäklar ...
i allt från varumärke till system för att motverka penningtvätt –
ett helgjutet koncept, helt enkelt.
Per-Olof har även med sig sin fru Pernilla i det nya företaget. Hon
har en bakgrund som entreprenör och ser fram emot att driva
bolag tillsammans.
-Jag kommer att sköta administration och en stor del av kundkontakterna, säger Pernilla, som sedan sin tid som företagare i
kommunen har ett stort kontaktnät.
-Vi är två väldigt olika personer som kompletterar varandra på
ett bra sätt – en mer utåtriktad och en mer eftertänksam, skrattar
Pernilla. Med HusmanHagberg som varumärke kommer vi att
kunna erbjuda en modern mäklartjänst med erbjudanden som
passar den lokala marknaden.
På HusmanHagbergs huvudkontor är man väldigt glad över den
nya etableringen.
-Vi har alltid haft som mål att vara den mest uppskattade mäklaren på den lokala orten, säger Fredrik Kjell, VD HusmanHagberg. Med Per-Olof och Pernilla så är vi glada att ha den möjligheten även i Hagfors. Det blir intressant att följa deras framgång
på marknaden och önskar dem varmt lycka till, avslutar Fredrik.
Kontoret i Hagfors kommer även att förmedla bostäder i Filipstad och Sunne.
För mer information se vår annons i detta blad.

Dansbandslåtar vi minns!

Vilken eftermiddag vi hade på Häggården i Råda! Billyz
orkester bjöd på ett kanonprogram. De var inte bara fantastiska musiker, de hyllade en man som fyllde år.
En besökande 10-åriga Aina fick gå upp och uppträda
med bandet, gitarristen gladde en boende med att bjuda
upp till dans.
Billy hade många fina ord att säga till boende och personal.
Laila hade bakat flera farsdagstårtor. Och personalen
hade fullt upp!
Tror att nästan varenda boende var med och även anhöriga var inbjudna.
Rosbuketter delades till bandet vilket blev ett fint avslut
på denna fantastiska eftermiddag!

KONST- och TEATERRESA
till Stockholm 4-5 mars 2023

Dag 1 Fria aktiviteter, teater på kvällen, ”Tootsie”
Boende centralt på hotell Scandic Continental

Dag 2 Guidad tur på Liljevalchs Vårsalong.

Konstföreningen

Konst-

föreningen

Kontakta Christina Axelsson för
vidare information och anmälan,
ch-th@hotmail.com eller tel. 070233 22 94 efter 17.00.
100x60
VÄLKOMMEN!

AFFISCHER i alla storlekar
FOLDRAR
A4 A5
Läs in
eller komplettera

VISITKORT
SKYLTAR

Välkommen in och se
din grundläggande
vad vi kan erbjuda!
behörighet hos oss!

TEXTÅBILD

Kan kombineras med musik,
måleri & litteratur
Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66

För
mer information
tryck@veckobladet.se
besök geijerskolan.se
www.veckobladet.se
eller skanna QR-kod

Knåda
massage och keramik
PROGRAMBLAD
öppnar onsdag 7/12
Presentkort
BÖCKER med fyrkantsrygg
finns
20% på alla

behandlingar i

december

TEXTÅBILD

TEXTÅBILD

tryck@veckobladet.se

66 möjligDå vi är en liten förening med begränsade0563-616
ekonomiska
tryck@veckobladet.se
heter kan vi oftas inte ge summor som överstiger 5.000 kronor.
www.veckobladet.se
Varje år fördelar vi bidragen till så många familjer som möjligt.
Detta kan ses som en liten vägledning vid din ansökan.
Mvh Ekshärad-Hagfors Majblommeförening

ANNONSSTOPP
TORSDAG KL 16.00

– DANSLÅTAR VI MINNS
Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66
info@veckobladet.se

www.veckobladet.se

ANNONSSTOPP
TORSDAG KL 16.00
Lars-Ove
är en av
våra
trogna
utdelare

Välkommen in och se
vad vi kan erbjuda!

Bokadirekt.se
Välkommen
in 08
och se
070-251 01
vad
vi
kan
erbjuda!
Norrings väg 2, Hagfors

Görsjövägen
2C, HAGFORS
Angående ansökningar
till Majblomman

Billyz
orkester

DATUM: 13 november
PLATS: Häggården
TID: kl 14.00
Välkomna!

47x115

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

www.veckobladet.se

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

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
INNEBANDY
UDDEHOLM

Damer Allsvenskan

Uddeholm Arena

*

UDDEHOLM

Lördag 26/11 kl 14.00

Hagfors IF Uddeholm - FBC Katrineholm
Entré 100 kr, pensionär 80 kr, ungdom under 16 år fri entré.
Matchsponsorer:

Bowling

Vi ses!

Samarbetspartners:

Tre stora talanger flyttas
upp till Hagfors IBS A-trupp

varsin fast plats i A-truppen.
Alla tre killar har Hagfors IBS som
moderklubb och hade inför årets säsong
spelar pojklagsinnebandy förutom att
man under förra säsongen spelade i
HJ17-serien samt fick testa på spel i
några matcher i Juniorallsvenskan. Men
att ta en plats i A-truppen stod inte direkt
på listan över vad de förväntat sig av
årets säsong.
- Mina förväntningar innan säsongen
var väl att få träna med a-laget lite då
och då och kanske få vara med på bänken någon match, men jag hade inga
förväntningar på så här mycket speltid
och förtroende, säger Måns Michelsson.
Men redan till seriepremiären kunde
alla tre bocka av den formella A-lagsdebuten och sedan har de varit med i
alla utom en av de sex seriematcherna.
- Jag tycker det gått bra, trots att man
inte riktigt har haft en fast kedja under
säsongen och hunnit lära känna varandra riktigt. Sen tycker jag också att jag
bidragit ganska bra med det jag är som
bra på, säger Wiggo Vestlund.
Även för lagets del har säsongen
inletts positivt med fyra vinster på sex
matcher, något som Wiggo Vestlund
tycker laget ska vara nöjd med.
- Jag tycker det varit en mycket
bra start på säsongen. Med tanke på

Inför årets säsong tappade Hagfors
IBS flera spelare till bland annat Allsvenskan. När säsongen drog igång i
augusti drabbades truppen av några
skador som gjorde att flera juniorer fick
chansen på träningsmatcher. Tre av
dessa var 16-åringarna Måns Michelsson, Emil Steorn och Wiggo Vestlund.
De visade framfötterna på ett sådant bra
sätt att de nu varit med i flera division
1-matcher och har nu belönats med

hur många spelare som lämna innan
säsongen hade vi väl inte alls lika stora
förväntningar på denna säsong, men
jag tycker vi överträffat förväntningarna
rejält, säger Emil Steorn som är noterad
för fyra poäng på fem matcher hittills.
Utöver spel i division 1 så spelar även
killarna i Juniorallsvenskan där Hibs
delar ledningen i serien med Skoghall
samt att de i helgen spelade USM-kval,
i sin egen årskull, och det vann Hibs och

Pensionärsbowling - BK
Rullan

VÄRMLANDSSERIEN 2022/23
Resultat omgång 3
Division 2
Rullan 3-X-näs 1 7-12
Bästa spelare i Rullan 3: Helena Frödin
721, Elisabeth Persson 664, Else Emilsson 577, Krister Söderström 576.
Rullan 1 och 2 står över denna omgång.
RIKSSERIEN
Resultat omgång 5
Herrar
Division 1:
BK 80 Hässleholm-Rullan 1 4678-4586
Division 7
Rullan 2-Täby Seniorteam 3923-4099
Damer
Division 1:
Rullan Dam 1Gullan Uppsala 2495-2436
Division 5
Rullan Dam 2-Köpings PB 2287-2301

Innebandy

tog sig vidare till nästa runda som spelas
i Mariestad i februari. Som inte allt detta
vore nog så är de även uttagna att representera Värmland vid distriktslags-SM i
januari i Nyköping.
Från klubbens sida är man förstås
nöjda med vad killarna presterat och
bidragit med hittills.
- Vi är ju förstås supernöjda på alla sätt
och vis kring vad Måns, Emil och Wiggo
visat upp och presterat med A-laget. Det
är imponerade att se hur väl och snabbt
de anpassat sig till att spela mot seniorer
och på division 1-nivå sett till deras ålder
och erfarenhet. Det kanske som sticker
ut mest är deras mognad och smartness
med bollen. Det ska bli spännande att
följa deras utveckling framöver, säger
Fredrik Eriksson i Hibs sportgrupp.

Hagfors IF Allsvenskan

Sitter och tar en fika och summerar Lördagens match med Hagfors IF
Uddeholm mot Lockerud i allsvenskan,
återigen en toppen match mot topplagen
Lockerud är serieledare. En knapp förlust
med 6-4
När man ser matchen via nätet och ser
vilken match de gör, men att vara på plats
live och är med i båset , så är det sådan
härlig stämning och go i laget, man är så
jävla stolt över hela laget
Lockerud/Mariestad-Hagfors 6-4
(1-2, 4-2, 1-0)
Mål av Sofie Andersson, Julia Du Py,
Alva Danielsson, Alice Stefansson.
- Säsongens bästa match från oss. Vi
har stolpskott och straff för 5-5 med mindre än 10 minuter kvar. Alla spelare vågar
mer och mer vilket lyfter vår offensiv och
visar upp allt kunnande vi har i detta lag.
Nu har vi prestationen, det som nu ska
komma är poängen
Tränare och ledare
//Tomas, Oliver och Robin

Div 2 Herrar

Tisdagen den 15/11 Spelade Filipstad
IBF - Edebäck IBF 3-4 (0-2) (2-0) (1-1)
sudden 0-1, viktig match som spelades
i nya hallen i Filipstad. Det var en jämn
match som inte avgjordes förrän i sudden
där Edebäck avgjorde efter att Filipstads
målvakt dragit på sej en utvisning på
2+10 så dom fick spela sudden med en
spelare mindre. Målgörare: Jacob Nilsson assist Andreas Carlsson, Andreas
Carlsson assist Pontus Pettersson,
David Andersson assist Jacob Nilsson,
Robin Jansson assist Mattias Persson,
Edebäcks bästa spelare är målvakten
William Jern.
Fredagen den 18/11 spelade vi hemma i Ladan.
Edebäck IBF - Karlskoga IBF 5-8 (13) (3-1) (1-4). Karlskoga har en ledning
med 0-3 efter 15 minuter men Edebäck
reducerar till 1-3 innan paus. Karlskoga
var det bättre laget i första perioden.
Andra perioden börjar lika dåligt med
ett underläge med 4-1 i början, Edebäck
vaknar till och hämtar upp till 4-4 innan
paus. Edebäck var det bättre laget i
denna period, efter halva tredje perioden
ligger Edebäck under med 4-6, kommer
igen till 5-6 och plockar ut målvakten de
sista minuterna, Karlskoga gör 2 mål i
tom kasse och vinner rättvist. Målgörare:
Robin Jansson assist Albin Jonasson x2,
Lukas Larsson assist André Lindgren,
Jacob Nilsson assist David Andersson,
Robin Jansson assist Jon Åkerlund. Edebäcks bästa spelare är Robin Jansson.

Ishockey

Marcus ”Nisse” Nilsson ny
huvudtränare i IFK Munkfors

Han har gjort
243 poäng på
148 matcher i
vår tröja. Nu är
Marcus Nilsson
klar som ny huvudtränare för
IFK Munkfors.
– Det var ingen
tvekan. Det
finns mycket potential i denna trupp,
säger ”Nisse”.
Marcus Nilsson är IFK Munkfors nye
huvudtränare och leder laget redan i
söndagens hemmamatch mot Åmåls SK
- Jag och IFK hade en dialog redan i
somras, men som det såg ut då kunde
jag inte få ihop det. När möjligheten kom
igen och läget ser annorlunda ut för mig
var det ingen tvekan. Detta ska bli roligt!
”Nisse” beskriver sitt ledarskap på
följande sätt:
- Engagerad tränare som ställer krav
på gruppen och vill skapa en glädjefylld
miljö. Drivs av spelare som vill tävla och
bli bättre.
37-åringen anser sig ha skapligt bra
koll på årets upplaga av IFK Munkfors.
- Jag har följt alla matcher och sett
några. Det har varit lite varierande insatser i matcherna tycker jag, där vi har
saker att jobba på. Men det finns mycket
potential i denna trupp.
Marcus Nilsson har Kils AIK som
moderklubb, men representerade IFK
Munkfors under en stor del av sin seniorkarriär. Totalt blev det 148 matcher
och imponerande 243 (103+140) poäng
under tre IFK-sejourer i division 1, 2 och
3 under åren 2008-2016.
Utöver IFK Munkfors och Kils AIK
spelade ”Nisse” även för Forshaga IF
och Skåre BK, som då var ”farmarlag”
till Färjestad BK. Nilsson avslutade
spelarkarriären med att vara spelande
tränare i moderklubben Kil säsongen
16-17. Därefter var han huvudtränare
i fem säsonger innan han klev av inför
denna säsong.
Marcus Nilsson ersätter Stefan Falk
som huvudtränare och Falk väljer att
kliva av tränaruppdraget helt. Assisterande tränare Marcus Ekblom har sedan
tidigare lämnat sin post då han inte fick
ihop livspusslet. Marcus Nilsson kommer
få en ny assisterande tränare vid sin sida,
vem är ännu inte klart.
HockeyTvåan Västra C
Kils AIK - IFK Munkfors 6-4 (0-1,2-0,43) Skott: 31-32 , Publik 134
Mål IFK: Robin Johannesson 2, Jonas
Johannesson & Alexander Andersson
– Vi gör inte vår bästa första period
men lyckas komma ut i andra perioden
med annan energi. I tredje perioden släpper målskyttet lite onödigt spännande på
slutet men vi vinner till slut mot ett bra
Munkfors så jag är nöjd. Våran första
femma producerar som de ska och de
andra två femmorna gör det fantastiskt
bra säger Kils tränare Martin Persson
till VF-sporten

God Jul & Gott Nytt År!
År
FÖRETAGARE!
SKICKA DIN
JUL- & NYÅRSHÄLSNING
MED VECKOBLADET
Ni syns i drygt 13.000 ex.
i Munkfors- och Hagfors kommuner
med Ekshärad, Stöllet,
Likenäs och Lesjöfors!
Er ”hälsningsfras”, logotype och
kontaktuppgifter i svart/vitt. Se ex. nedan.
Annonsens storlek 100 mm x 45 mm,
julpris 550:- exkl moms.
Annonserna samlas under gemensam
rubrik ”God Jul & Gott Nytt År” och
publiceras i Veckobladet v 51 ons 21 december.
Annonsstopp för dessa annonser är
tors 15 december kl 16.00.
info@veckobladet.se
0563-616 66

God Jul & Gott Nytt År!
TEXTÅBILD
I HAGFORS AB

Erbjudandet gäller både i Lysvik och Sunne!
Vår butik i Sunne finns på Teatertorget!
Frågor m.m. 0565-804 07
el. info@frykensparla.se

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi alla annonsörer och läsare

Görsjövägen 2 C
Hagfors
Tel. 0563-616 66

Öppet i Sunne: mån-fre 11-18
lör 10-14, sön från 27/11 11-16

Görsjövägen 2 C
Hagfors
Tel. 0563-616 66

Öppet i Lysvik se hemsida:

www.frykensparla.se

SD Munkfors

EKSHÄRAD
En riktig mataffär

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

inbjuder till
MEDLEMS- och INFORMATIONSMÖTE

Vid Rådakorset Rv 62 • 0563-600 65 • Mån-Fre 8-19, Lör 9-17, Sön 11-17

Tösalt

Onsdag 7 december kl 18.30

3450

5 kg
ord pris 39.50

Munkfors Förenings- & KonferensCenter

Rödgran

Alla medlemmar och intresserade
icke medlemmar är välkomna!

Disney

175-180 cm

289:-/st

OBS! Lev. fredag

Facebookbokning

Löfbergs KAFFE
Hel platta,
12xLöfbergs kaffe

525:-

Boka tis-fre 22-25/11

Adventsfika
Hämtas tis 29/11
Lördag 11.00-15.00

Skynda dig att beställa
personliga
på

Julklappar

TEXTÅBILD
Välkommen in!

Ex:
Presentkort
Bordsunderlägg i A3 eller A4
Canvastavla
Förstoring ram m.m.
Görsjövägen 2C, Hagfors
0563-616 66 info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

FYND & FÖRENINGSNYTT
072-706 87 78

Älvdalsv. 17, 683 93 Råda

Trädgårdsarbeten
Röjsågsarbeten
Hushållsnära tjänster

Målningsarbete
Tapetsering
och mycket mer
Målarutbildning
i Tyskland

076-788 81 32
683 33 Hagfors

Letar efter bostad
till salu

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

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

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

FÖRENINGSNYTT
PRO-DANS I EDEBÄCK
Edebäcks bygdegård till Tottes orkester,
lördag 26 nov kl 17.00-21.00. Inträde
120 kr, kaffe och smörgås ingår. Alla
PRO-föreningar är välkomna! Medlemskontroll. Samarr m ABF. PRO Ekshärad.
********************************************
JULKONSERT SOLVIK ons 30/11 kl 19
Äntligen julkonsert likt många gånger
förr. ”En minnesvärd jul” framförs av fina
artister. Inträde 200:- inkl glögg, kaffe/
Solviksmacka. Anmälan 070-3121387,
070-5818846. Välkomna! Solviks BGF.
********************************************
JULBAZAR
Lördag 26/11 kl 15.00, Liljendals Bygdegård. Paketauktion, åror & lotterier.
Dragning på tomtelotterier. Servering
kaffe, dricka, korv & bröd. Välkomna!
********************************************

Hus eller (liten) gård
Minst 2 ha
070-052 49 46

Alma har flyttat tillbaka till Gustava!

En stor eloge till Kenneth och Lena som har hjälpt Alma att
flytta hem till sin födelsebygd Gustava! Hem till den hembygdsgård som hon var med om att grunda.
Tack vare att Alma Jularbo, gift med dragspelaren Carl
Jularbo, testamenterade sina ägodelar till Gustava så blev
en hembygdsförening bildad, och tack vare idoga och arbetsvilliga gustavingar så uppfördes den första byggnaden
vid den gamla hyttruinen i Gustavsfors. Den gamla
timmerstugan från 1700-talet skänktes av Uddeholms
bolag och flyttades ner från Laggåshöjden och timrades
upp på sin nuvarande plats. Till och med de trollpåsar som
hittades instoppade i knutarna ligger på sina ursprungliga
platser.
Gustav Adolfs hembygdsförening bildades
1947 och timmerstugan
som nu har fått namnet
Almastugan invigdes
1951. Sedan har ytterligare hus uppförts och
det finns nu ett tiotal
byggnader med mängder av föremål som ger
oss en inblick i det dagliga livet i gångna tider.
Passa på att gå in
och hälsa på Alma när
du besöker julmarknaden på hembygdsgården.

PRO RÅDA MEDLEMSTRÄFF
8/12 kl 14, Råda ordenshus. Viktigt att
så många medl. som möjligt kommer, då
framtiden för Råda PRO ska diskuteras.
PRO Värml. ordf. Torsten Born kommer
till mötet. Vi bjuder på risgrynsgröt, skinksmörgås, kaffe, kaka. Lotteri. Välkomna
önskar styrelsen. I samarb. m ABF.
********************************************
PRO EKSHÄRAD
Julfest 7/12 kl 14.00 i Skoga Bygdegård.
Julbord, kaffe o kaka, 250:-/pers. Underhålln. av Hagfors dragspelsklubb, lotterier. Anm. till Ingrid Hedin 070-2732721
senast 30/11. Berätta om du behöver
skjuts. Välkomna! Samarr m ABF. Se
hemsidan: www.pro.se/eksharad.
********************************************
GUSTAVSFORS HEMBYGDSGÅRD
Kom ihåg julmarknaden den 27 nov kl
11-15!
********************************************

SPF RANSÄTER-MUNKFORS
i Försam.hemmet Munkf. Månadsmöte,
julfest m julmat, kaffe & pepparkaka,
5/12 kl 17.00. Pris 150 kr. Anm. senast
29/11 till Inger 076-3947750 eller Carola
070-3756341. Luciatåg, julmusik o lotteri.
Tomten kommer i år också! Gamla som
nya medl. hälsas varmt välkomna!
********************************************
PRO LESJÖFORS
Julbord onsdag 7 dec kl 14.00. Underhållning av ”Visa upp”, Pris 60 kr. Sista
anmälningsdag: tisdag 29 nov. H-O 0706514153, Bosse 070-6465481
********************************************
SPF HAGFORS/UDDEHOLM
PUB-afton den 30 nov kl 18.30 på
Restaurang Kronan. Anmälan till Leif
Jansson, 070-3286435.
********************************************

BioHagfors

fortsätter framåt i höstrusket. Jorden
ligger rätt på himlavalvet och charons
båt kantrar inte längre under coronans
kalla hand (lika mycket iallafall. Ta
vara på varandra.)!
Sista veckan i November avslutar vi
med omtalade Bones and All, som vi
hoppas faller ungdomarna i, öh, smaken (!).

Disneys storsatsning En Annorlunda
Värld kommer de yngre i publiken till
lags, och då Musse pigg skryter om att
det är gänget bakom Frost som gjort
den, kan vi inte annat än uppmuntra
till besök!

Avslutningsvis är det The Woman
King som gäller. Västafrikanska
kungadömet Dahomey drabbas av inre
kris när deras lukrativa slavhandel
med européerna ifrågasätts av Nanisca; Kvinnokungen. När hennes protest
mot barbariet faller för döva öron startar hon inbördeskrig mot slavhandeln!
Var har vi hört det förut?
BioHagfors

Matbingo
i Gustavsfors Bygdegård

Lördag 26 november kl 14.00
Vi bjuder på kaffe med dopp.
Loppis!
Välkomna! Gustavsfors Bygdegårdsförening

FASADEN

Biljetter finns
att köpa på
biohagfors.se och
på plats 45 min
innan visning.

BONES AND ALL

DAX FÖR ÅRETS

Julmarknad
i Bergsängs skola

Lördag 26 nov kl 10-14

Vi serverar som vanligt hemlagad julgröt,

skinksmörgås, kaffe/te m dopp m.m.

Massor av försäljare • Godis till barnen
Kom och trivs tillsammans!

ALLSÅNGSKVÄLL
Fröken Ruths Café
Onsdag 30 nov
kl 18.00
Ransäters
Dragspelsklubb spelar.
Inträde 60 kr kontant, inkl.
kaffe och smörgås. Lotteri.
Alla välkomna!

FREDAG 25/11 KL 20.00
Från 15 år, 130 min, 100:-

EN ANNORLUNDA VÄRLD
LÖRDAG 26/11 KL 15.00
Från 7 år, 111 min, 80:-

THE WOMAN KING

LÖRDAG 19/11 KL 18.00
Från 11 år, 126 min, 100:För mer information om våra visningar
besök oss på våra sociala medier;
Bio Hagfors på Facebook & Instagram!

Arr: Ransäters Dragspelsklubb

För bokning av bord för försäljning
ring Angelica, 070-634 23 53

Välkomna hälsar Bergsängsbygdens byalag

STORSEANS
Pehr Trollsveden och
Lennart Abrahamsson
Ambjörby Folkets Hus
Måndag 5/12 kl 19.00

200:-/person. Anmälan till
Pehr 070-280 95 20. Välkomna!

Köp dina ramar
hos oss!

Torsdag 24/11 kl 10.30-15.00
Rårakor m fläsk 100:–– HÄMTLÅDOR 90:- ––

Beställ gärna matlådor från kl 9.00
Betalning görs kontant el. m swish
ADVENTSGRANAR SÄLJES
CAFÉ O LOPPIS ÖPPET
VARDAGAR 10.30-15.30

Tel. 0563-257 55 Välkomna!

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

Hagfors-Munkfors
Hagfors-Munkfors

bjuder alla medlemmar
på JULTALLRIK
på Hotell Monica
Torsdag 8 dec. kl 13.00

Anmälan senast 4 dec. till
Anna-Lisa 073-053 12 04

REALTIDSAUKTION
Söndag 27/11

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!

Eric 076-1097722 Gilla oss på
eric@lokomotivstad.se

Tomtetåget

TEXTÅBILD

Görsjöv. 2 C Hagfors • 0563-616 66 • info@veckobladet.se

0563-409 93 • 070-340 00 22

Det vill jag lova att nu är det många som är
engagerade för tomtebesök runt alla boenden
i kommunen; Hagfors, Ekshärad, Råda och
Sunnemo. Vi kommer med skänkta julklappar,
bullar och kakor. Musik finns redan på respektive plats när tomtarna anländer. Det är tredje
gången vi tomtar runt och vi är fler engagerade. Tomtetåget växer
och det är hur kul som helst. Vi kommer även i år att göra stopp
på olika ställen längs vägen, bl a vid förskolorna. Vi sjunger med
barnen ett par låtar innan vi drar vidare. Så alla ni som sponsrar
och engagerar er - ni är guld värda för en fantastisk dag i jultid!
Hälsningar från Tomteverkstan

HAGFORS KOMMUN informerar
KURS 9
VÄLL AR ÅRS
K
S
N
IO
T
A
M
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Välkommen till
Älvstrandsgymnasiet

Välkommen på årets
skyltsöndag
Kom förbi och mys i julminglet, fika och kika på
butikernas skyltning, kanske du hittar någon tomte?
Glöm inte att rösta på bästa julskyltningen.
GODIS TILL ALLA BARN I TOMTEPARADEN

PROGRAM HAGFORS
• Hagfors stadshus är öppet kl.14.00–18.00.
Konstutställning (övre plan och i konsthallen)
• Fasaden håller öppet hus kl. 13.00–16.00
• Tomteparaden startar vid Fasaden kl. 16.00
och avslutas vid stadshuset med dans runt
granen, alla barn som deltar får en godispåse av
Hagfors kommun.
• Julmarknad kl. 14.00–18.00 på parkeringen
Vågen 10 mellan kaffestugan och blomsterhandeln
• Leta tomtar i butikernas skyltfönster och rösta
på bästa julskyltningen (tävlingstalonger finns i
butikerna)
• Z-tåget går runt i stan (vid bra väder)
PROGRAM EKSHÄRAD
• Traditionsenlig julskyltning lördag och söndag
klockan 10.00–14.00, alla barn får en godispåse
av Hagfors kommun.

Kommunfullmäktige
Sammanträder 28 november kl.18.30
i plenisalen i Hagfors stadshus.
Ärendelista finns på
hagfors.se/kommunfullmaktige
Mötet webbsänds på hagfors.se

Välkomna!
Michael Kjellstrand (OR)
Ordförande kommunfullmäktige

Vecka 47

Snart är det dags för dig som går i årskurs 9
att välja gymnasium och gymnasieprogram.
Därför vill vi bjuda in dig och dina
vårdnadshavare till informationskvällar på
Älvstrandsgymnasiet.
MÅNDAGEN DEN 28 NOVEMBER KL.17.00-19.00

På byggprogrammet, som ligger i före detta Primuslokalen, får du information om byggprogrammet.
På Forsskolan får du information om:
• Industritekniska programmet
Välkommen till
• Fordon- och transportprogrammet
oss. Vi bjuder på
• El- och energiprogrammet
• Teknikprogrammet
• Bygg- och anläggningsprogrammet
• Idrottsinriktning e-sport

pepparkakor och
glögg.

MÅNDAGEN DEN 5 DECEMBER KL.17.00-19.00

på Älvstranden Bildningscentrum, information om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Kan du inte
Samhällsvetenskapsprogrammet
komma? Kontakta
Vård- och omsorgsprogrammet
oss gärna för att
Teknikprogrammet
boka tid för ett
Idrottsinriktningar
besök.
Kurs kriminologi
UF, ung företagsamhet
Gymnasieskolans individuella program
ÖPPET HUS. Välkomna, ni får möjlighet
att träffa personal på plats och se
på våra lokaler
GEN

NSK VÄLL
INFORMATIO

TBIL
AR V UXENU
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Drop in på
Hagfors Lärcentrum
28-29 NOV

Vi bjuder på fika.

Lärcentrum och de
industritekniska lokalerna på Forsskolan:
MÅNDAGEN DEN 28 NOVEMBER KL.17.00-19.00

Kl. 17.00 – Elever från vård och omsorg pratar om sin
utbildning (Lärcentrum).
Kl. 17.30 – Info om bibliotekets möjligheter.
Möt yrkeslärare och elever på Forsskolan på drop in

Biblioteket /Munkfors Lärcentrum:
TISDAGEN DEN 29 NOVEMBER KL.16.00-18.00

Rektor, yrkes lärare & studie- och
yrkesvägledare tillsammans med elever,
berättar om våra utbildningar.
Varmt Välkommen!

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

www.hagfors.se

