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ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

Forts. inne i tidningen

Friska Fötter heter 
företaget som Zandra 
Svärd, 28 år, driver 
sedan ca 1år tillbaka 
här i Hagfors.
Zandra sa redan som barn att 
hon ville bli fotvårdsterapeut då 
hon var med hennes Mamma på 
fotvårdsbehandlingar och tittade. 
Zandra är utbildad undersköterska 
i grund och botten och har jobbat 
inom äldreomsorgen i ca 10år 
men kände att hon ville göra 
något eget och få sköta sig själv, 
och framförallt slippa stressen. 

”Jag vill kunna ta hand om 
mina kunder i lugn och ro, jag 
vill kunna ta ledigt precis när jag 

Friskare fötter i Hagfors
vill och jag vill längta till jobbet 
precis som när jag jobbar med 
fotvården” säger Zandra Svärd.

Många skäms för sina fötter och 
både gömmer och glömmer dom, 
samtidigt som många är i stort 
behov av att gå på regelbunden 
fotvård för att ens kunna gå. 

”Jag tycker om när det 
syns att man jobbat, så ingen 
behöver skämmas för sina 
fötter. Förvandlingen man kan 
åstadkomma under ca en timmes 
behandling, det är just det som 
får mig så himla motiverad 
och ibland behövs flertaket 
behandlingar för att komma i 
”mål” med problemet kunden 
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Med reservation för ändringar.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors
Församlingsexp. 054-87 55 00

GÄLLER TORS 1/12-ONS 7/12
MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM
TIS 9.30 MÔRACAFÉ. I kyrkan. 
Terminsavslutning. I advent och 
juletid med David och Sarah Åström. 
ONS 12.00 SOPPLUNCH. Sista för 
terminen.

RANSÄTERS KYRKA
SÖN 11.00 MÄSSA. 
E-K Angleborg.
MÅN 19.00 VECKOMÄSSA.

DEJE FÖRSAMLINGSHEM
TORS 10.00 FÖRMIDDAGSKAFFE 
& STICKGRUPP. 

FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM
SÖN 11.00 GUDSTJÄNST. 
M Kareliusson. 
TIS 9.30 FRUKOSTKLUBBEN. 
Terminsavslutning.
ONS 14.00 ÖPPEN MÖTESPLATS 
18.30 YINYOGA. 19.45 MEDITATION. 

En spalt 47mm
Två spalt 95mm / 100mm

Vecka 48 47x130 mm

DU HITTAR JULENS 
ALLA GUDSTJÄNSTER 

PÅ HEMSIDAN!

Fira advent & jul
i kyrkan!
Konserter & gudstjänster.
Gemenskap, musik, glädje & hopp. 
Allt som händer i kyrkorna i advents- 
& juletid hittar du på hemsidan.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

ANNONSSTOPP: 
TORSDAGAR 16.00
för alla annonser 

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   

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

Lasse Liljedahl
4/5 1965 - 7/11 2022

Vi kommer att sakna dig

MAMMA
Katarina

Jonas och Lotta
Carina

Magnus
Syskonbarn
Kusinerna

Övrig släkt och vänner

Gamla Sunnemo församlings 
Blomsterfond

Delar ut stipendier till ungdomar som studerar vid gymnasium 
eller motsvarande skolor under max 3 år.
Nu är det dags för ansökningar för 2022.

Ungdomarna skall vara skrivna inom gamla Sunnemo Församlings 
område. Ansökningblankett erhålls av Ruth Köhler. 

Sista ansökningsdag 6 december 2022. 
Lämnas eller sänds till Ruth Köhler.

Blomsterfondens styrelse och församlingsråd.

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 4/12 kl 11.00 Gudstjänst Patric Svensson, S:t Olavskören 
medverkar.
Ons 7/12 kl 14.00 Syföreningen träffas i församlingshemmet.

Munkfors Equmeniakyrka
Mån 5/12 kl 19.00 Måndax.
Ons 7/12 kl 19.00 Bön hos Solveig.

Klarälvskyrkan Ekshärad
Sön 4/12 kl 11.00 Samling i 
Hagfors Blinkenbergskyrkan för 
korgtillverkning. Gemensam Piz-
zalunch.
Mån 5/12 kl 18.00-20.00 Base-
ment. Samling för ungdomar.
Tis 6/12 Kvinnogruppen samlas.

... Ty se, Guds rike är mitt ibland er. Luk 17:21

Gräs Missionshus        
Mån 5/12 kl 19.00 Stugmöte.

Equmeniakyrkorna och Pingstförsamlingen i Ekshärad

Höje Missionskyrka
Söndag 4 dec kl 11.00

              Advents-
            gudstjänst

Arvid Nyström
Sång och musik!

Välkommen till oss eller följ 
oss via länken som finns på 
www.kyrktorget.se/hoje.missionskyrka

Servering
Välkommen!

Varmt tack
till alla Er som på olika sätt 
hedrat minnet av vår kära

YVONNE ARWEDSSON
vid hennes bortgång.
Tack för all omtanke, 

för blommor samt gåvor 
till olika fonder.

Sven-Erik och Christina
Camilla och Christian 

med familjer

UTGIVNINGSDAGAR
fram till jul & nyår
v 49 onsdag 7/12
v 50 onsdag 14/12 
JulklappsnummerJulklappsnummer
v 51 onsdag 21/12 
JulhälsningarJulhälsningar
v 52 ingen utgivning
Kom ihåg att lämna 
din annons senast 
torsdag kl 16.00
0563- 616 66
info@veckobladet.se

Titta in på vår hemsida
www.veckobladet.se



Välkommen till Hagfors pastoratVälkommen till Hagfors pastorat
Gudstjänster

Söndag 4/ 12
kl 11.00 Sunnemo kyrka

Musikgudstjänst med ”Soul to Soul” 
 Susanne Saikoff och Marie Pettersson

sjunger och spelar sånger i advent och jultider.
Markus Porsche & Eva Verde 

kyrkbuss avgår från Hagfors kyrka kl 10.15

Söndag 11/12
kl 11.00 Hagfors kyrka 

Luciagudstjänst 
Luciatåg av barn och ungdomar  

från våra verksamheter. 
Hanna Isaksson & Tina Sundbäck 

Kyrkkaffe 
Torsdag 1/12

Stilla mässa Kl 17.00 Hagfors kyrka
Åsa Bergsten & Tina Sundbäck

Julkonsert
Tisdag 6/12 kl 19.00 - Hagfors kyrka 

med Hagfors Kyrkokör, Edebäckskören 
Samt musikerna Tim Nilsson, Martin Säfström,
 Thomas Lindberg,körledare Tina Sundbäck

Vi möts i öppen verksamhet 
Norra Råda församlingshem

Sittdans måndagar kl 13.00-15.00 jämna veckor 
Stickcafe tisdagar kl 14.00 

Kör är hälsa onsdagar kl 17.30
Kyrkokör Credo Jubilo onsdagar kl 18.30

...
Hagfors församlingshem 

Matteusgruppen tisdagar kl 14.00-16.00 jämna veckor
Hagfors kyrkokör onsdagar kl 18.15

Frukost med andakt  torsdagar kl 10.00-11.00
Samtalsträffar kring ”Tro och liv” 

Torsdagar kl 18.00-19.30 jämna veckor Ingen anmälan
...

Sunnemo församlingshem 
Onsdagscafé onsdagar kl 10.00-11.30   

v 49 Musik med elever från Geijerskolan
v 50 Jusånger med Eva-Lotta 

Trevlig Samvaro med bordsspel och pyssel 
tisdagar kl. 14:30 - 16.00  Jämna veckor

Samtalskrets ”Mat För Själen”
tisdagar kl 14.30-16.00 Ojämna vecka

...
Barn, Unga ,Familj Berggården Hagfors

Småbarnscafé 0-2 år måndagar  kl 9.00-11.30
Öppen förskola 0-5 år vuxen/barn onsdagar kl 9.00-11.30

Ungdomskvällar åk 7- 3:an gymnasiet tisdagar & torsdagar
 kl 18.00-22.00,  Anmäl vilken dag till Hanna (sms) 0727-46 25 16

Klädbytarrummet fredagar kl.10.00-12.00  övervåningen
Välkommen att få och ge kläder. 

Just nu söker vi vinterkläder!

Kontaktuppgifter
Församlingsexpedition i Hagfors: 

 växel: 0563-540 530
Öppet mån&ons 10-12, Endast telefontid tors 13-15 

epost: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se 
Kyrkogårdsförvaltningen: telefon 0563-14500

 månd&onsd 9.30-11.00; tisd 13.30-15.00 
epost: hagforspastorat.kgf@svenskakyrkan.se 

 Info och övrig kontakt www.svenskakyrkan.se/hagfors

Kära församlingsbor! 
Det är tuffa tider för många av oss och vi alla behöver 
vi anpassa oss till en ny verklighet, där elen är dyrbar 
och dyr. För att spara på elförbrukningen kommer vi 
under tiden 1.1.-31.3.2023 fira gudstjänsterna i våra 
församlingshem. Medan dop, vigslar och begravningar 
fortfarande kan firas i kyrkorna. 
Just när det är mörkt behöver vi påminnas om ljuset som 
lyser i mörkret. Hur mörkt det än är, så kommer mörkret 
aldrig kunna släcka ljuset av tro, hopp och kärlek som 
lyser för oss och genom oss i denna värld. Så ta nu, under 
advent och jul, tillfällena i akt att fira gudstjänst i våra fina 
kyrkor och låt dig påminnas om Guds ljus i din värld.

Thomas Pfitzinger-Drewes, präst

BIO Hagfors  Hej Publiken!
Den här veckan blir det bonusvisning efter 
bonusvisning av samma film alla tre helgtill-
fällen! Och hur skulle vi inte kunna ha det 
så, när det är Länge Leve Bonusfamiljen som 
kommer till byggda, direkt från platt-teven i 
köket och streaming-laptopen i sovrummet 
upp på vita duken! Den otroligt populära se-
rien har blivit film till sist, och kommer till 
oss både nu och kanske även senare i decem-
ber om intresse finns!
En oväntad skilsmässa torpederar Patrik och Lisas nyrenoverade relation, 
och de tänker försöka gifta om sig uppe bland skidorterna och göra rätt 
det hela igen. Med sig har de både tjock släkt och vänner, men -olyckligt-
vis, även tjocka skelett i garderoben..
Kom och se hur den släktgränsöverskridande serien löser den här knuten!

Annonsera i Annonsera i 
vårt vårt JULKLAPPSNUMMERJULKLAPPSNUMMER  

v 50 onsdag 14 decemberv 50 onsdag 14 december

Årets sista nummer medÅrets sista nummer med

JULHÄLSNINGARJULHÄLSNINGAR
v 51 onsdag 21 decemberv 51 onsdag 21 december

info@veckobladet.se
0563-616 66

Annonsstopp torsdagar 16.00



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

PRO Sunnemo 
hade sitt höstmöte torsdagen den10 no-
vember. 53 personer hade hörsammat vår 
inbjudan. Mötet inleddes med sedvanliga 
möteshandlingar, där budget och hand-
lingsplan för 2023 godkändes av medlem-
marna.
Efter mötet bjöds vi på en stämningsfull 
musikalisk upplevelse när TorLeif Styffe 
med vänner underhöll oss.
Kökspersonalen hade gjort goda smörgåsar som vi bjöds på till kaffet.
En uppskattad eftermiddag i novembermörkret.
Evenemanget genomfördes i samarbete med ABF Norra Värmland.

Kajsa Johansson

Skattkistan funkar som en gratis second hand-butik och är 
bra för både plånboken och miljön. Här finns begagnade 
kläder, skor och leksaker till barnfamiljer. När det fattas 
hemma i garderoben är du välkommen att hämta det som 
behövs och det kostar ingenting. 

Skattkistan har öppnat i Munkfors!

Forshaga-Munkfors för-
samling driver den ny-
öppnade Skattkistan som 
ligger i Munkfors för-
samlingshem på nedre 
plan. Under de senaste 
veckorna har man kun-
nat läsa i olika medier om 
Skattkistan i Karlstad och 
i Kil, som också drivs av 
Svenska kyrkan, och det 
ökade behovet av stöd. 
För barnfamiljer som 
levt på marginalen redan 
innan alla priser gick 
upp väntar nu en tuff tid. 

Skattkistan finns i första hand till 
för dessa barnfamiljer. 

    Men Skattkistan värnar också 
om miljön och därför är vem som 
helst välkommen att hämta barn-
kläder när det fattas i garderoben. 
Gunilla Berglund är ansvarig för 
Skattkistan i Munkfors och hon 
hoppas på 
att det ska 
underlätta 
för barn-
familjer i 
Mun k fors 
med om-
nejd som 
inte behö-
ver åka till 
exempelvis 
Karlstad för 
att köpa en-
staka plagg. 

    Alla kläder och leksaker som 
finns i Skattkistan är skänkta av 
privatpersoner. För den som läm-
nar in kläder finns såklart möjlig-
heten att byta ut plagg till en stör-
re storlek. Kläderna som lämnas 
in ska vara hela och rena, och det 
får gärna vara kläder som passar 
säsongen. 



Öppet onsdagar kl. 14.30-16.00 Gäller fram till v. 49. 
Munkfors församlingshem, Kyrkogatan 4, ingång via baksidan. 

Vill du skänka? Vi tar emot hela och rena barnkläder som 
gäller för säsongen. Läs mer på hemsidan.   

Kontakt oss för mer information 
Gunilla Berglund. 054-87 55 45
svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Vi bryr oss 
om dig 
Vi bryr oss 
om dig!
Gratis broddar till dig som är 
70 år eller äldre.
Nu erbjuder vi gratis broddar till dig som är 
folkbokförd i kommunen och som är född 1952 
eller tidigare. Broddarna hämtar du i kommunens 
kontaktcenter som har en lista över alla som är 
berättigade till gratis broddar. 

Ta med din legitimation. Bud visar bådas legitimation. 
Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. Ta hand 
om dig i vinter! 

KONTAKT: 0563-54 10 00 

Julgåvan 2022
Barnfamiljer som har en svår ekonomisk situation och inte har råd 
att fira jul kan ansöka om julgåva 2022 hos Forshaga-Munkfors 
församling. Julgåvan gäller främst familjer med barn under 18 år.
Sök senast 7 december via hemsidan.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Städ & Fönsterputs
Ett rent nöje!

Hemstäd - Företagsstäd - Flyttstäd 
Fönsterputs - Hushållsnära tjänster  

Byggstäd - Sanering
Vi köper även hela bohag & dödsbon 
inkl. städning som komplett lösning

Med 100-tals nöjda kunder, satsar vi nu på att utöka vår 
kundkrets med fler. Garanterat nöjda kunder!

Välkommen att boka på: 076-100 77 11
info@solrosen-stad.se          www.solrosen-stad.se

Secondhand - Återbruk - Loppis
Köpmangatan 10, Hagfors

      Secondhand Återbruk Hagfors

God Jul & Gott Nytt ÅrGod Jul & Gott Nytt År!
FÖRETAGARE!
SKICKA DIN 

JUL- & NYÅRSHÄLSNING 
MED VECKOBLADET

Ni syns i drygt 13.000 ex. 
i Munkfors- och Hagfors kommuner 

med Ekshärad, Stöllet, 
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

TEXTÅBILD
I HAGFORS AB

God Jul & Gott Nytt År!

Görsjövägen 2 C
Hagfors

Tel. 0563-616 66

Görsjövägen 2 C
Hagfors

Tel. 0563-616 66

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



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 

SPORT • SPORTSPORT • SPORT

VIKING HOCKEYVIKING HOCKEY

Matcher vecka 48:
Torsdag 1/12 kl 19.00 
J18 Viking HC-Sunne IK
Fredag 1/12 kl 19.30
A-lag Viking HC-Charlottenb.HC
Lördag 3/12 kl 14.00
J20 Viking HC-Hudiksvall
Söndag 4/12 kl 10.30 
Hockeyskolan
Söndag 4/12 kl 12.15
U11 Poolspel Älgligan

Matcher vecka 49: 
Lördag 10/12 kl 14.00 
J20 Viking HC-Valbo
Söndag 11/12 kl 12.30
Hockeyskolan

Välkomna!

Matcher vecka 50:
Lördag 17/12 kl 11.00 
U16 Viking HC-Kristinehamn HT
Lördag 17/12 kl 14.00
J20 Viking HC-BIK Karlskoga
Söndag 18/12 kl 9.00
Hockeyskolan
Söndag 18/12 kl 11.00
U13 Viking HC-Kils AIK
Söndag 18/12 kl 15.00
J18 Viking HC-Kils AIK 

Innebandy
Damer 
Division 1 Region 2022/2023
Munkfors IBK - 
Rönnby Västerås IBK U 8-7 e.f 
(1-1,3-4,3-2,0-1)

Målskyttar Munkfors IBK: Samina 
Bergwall 2, Sara Jansson 2, Linn 
Östlund, Karoline Häggstad & Marie 
Westerlund.
Herrar
Division 4 Östra 2022/2023
Munkfors IBK-Storfors IBF 8-1
(2-0, 3-1, 3-0)
Skott 24-18. Publik 60 F
Målskyttar MIBK: Marcus Persson 4, 
Robin Törnkvist, Erik Nilsson-Onnerfors, 

1 2 3 4

5 6

7

8 9 10

11

12

Melodikrysset v.48 - 3 december

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. 48 - 3 december

Emil Jansson, Fredrik Lindström
Hagfors IF Uddeholm

På lördag mötte våra tjejer i Röd 2 
Hertzöga på hemmaplan. Efter den 
första period ledde motståndarna med 
2-1. Andra perioden är otroligt jämn och 
tjejerna har ett otroligt fint passnings-
spel, den perioden slutar 0-0. Matchen 
slutar i förlust och Hertzöga åker hem 
med 3 poäng. 

Målgörare är Maya Steorn assisterat 
av Ebba Norberg.

Matchens lirare är Norah Bäckman 
som kämpade och sprang mycket samt 
öppnade ytor under alla tre perioder.
Allsvenskan HIF
Hagfors-Katrineholm 5-10 
(1-6, 1-2, 3-2)

Målen gjordes av   Sofie Andersson 
3st, Alma Ahl 1 , Alice Stefansson 1 st. 

- Vi gör en dålig första period där 
vi stirrar boll och tappar markeringar 
samtidigt som vi möter ett riktigt bra 
Katrineholm som hittar de fria spelarna. 
I andra och tredje hittar vi stabiliteten 
bättre i försvaret samtidigt som vi är 
starka när chanserna dyker upp. Avslut-
ningen tar vi med oss inför nästa vecka, 
kommenterade Hagfors sportchef Peter 
Ljunglöf efter matchen.

Bowling
Pensionärsbowling BK Rullan
Riksserien – Resultat omgång 6
Herrar: Division 1
Rullan 1-Strike Karlskoga4688-4388
Division 7
Ljungbyvet.-Rullan 2 4026-4154
Damer: Division 1
Rullan Dam 1-Boden PBS 1 2509-2646
Division 5
Rullan Dam 2-
PBK Tollarp Damlag 1   2091-2233



Här bokas Värmlands 
viktigaste resor 

Visste du att det gömmer sig en 
ljus och välkomnande arbetsplats 
bakom plåtfasaden till den tidigare 
industrilokalen på Stålvägen i 
Munkfors? 

Här arbetar idag 22 personer, 
främst trafikoperatörer och 
trafikledare, med färdtjänst och 
sjukresor för Värmlandstrafik. 

- Här är du med och skapar ett 
hållbart samhälle. Genom att du 
skapar trygghet för kunden får 
du också mycket uppskattning 
tillbaka, berättar IngMarie.

Rekryteringar på gång
Arbetsplatsen är uppskattad 
bland medarbetarna, flera har 

- Vi hjälper många människor genom att boka och trafikleda färdtjänst och sjukresor. Det 
kan vara allt från en arbetsresa till en resa för en familj som behöver till Uppsala med ett 
sjukt barn, berättar IngMarie Lindqvist som är gruppchef på Servicetrafiken.

Här är du med och  
skapar ett hållbart 
samhälle!
IngMarie Lindqvist, gruppchef Servicetrafiken  

Bakom kulisserna på Stålvägen 4 i Munkfors: 

jobbat här i många år. Det är ett 
härligt gäng med människor i olika 
åldrar som snart ska bli fler. 

- Nästa år tar vi över bokningen 
av färdtjänst för boende i  
Karlstads kommun. Då ska vi bli 
30 personer och få dygnetrunt-
bemanning. Håll utkik, snart  
kommer vi ut med jobbannonser!

l  Alla på Servicetrafiken har 
 heltidsanställningar och erbjuds  
 löpande kompetensutveckling.
l  Värmlandstrafik är en del av  
 Region Värmland med cirka  
 8 600 medarbetare. 
l  Förmåner för tillsvidareanställda  
 på regionen är till exempel årskort  
 i kollektivtrafiken för halva priset  
 och friskvårdsbidrag. 
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Görsjövägen

Rondellen Hagfors

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

0563-148 71

Bilhallen 
i Hagfors AB

8

Sundell AB

0563-126 00
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0563-54 02 40

6

0563-616 66
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0563-615 89
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0563-141 60
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0563-140 45

7

9

072-23 24 138

10SETAB
B SPÅNGBERG 

Entreprenad & Transport AB 
Kalle 070-327 65 25
Björn 070-662 72 20

NÄRA
DIG!

Välkommen!
Välkommen!
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TEXTÅBILD

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

Forts. från fram   

Friskare fötter...
har” säger Zandra Svärd. 
Hon började med att gå en 

distanskurs för ”enklare fotvård”  
men insåg väldigt snart att 9 av 
10 av de som besöker henne har 
så kallade problemfötter t.ex. 
liktornar, kraftiga förhårdnader, 
nagel- och/eller fotsvamp och då 
räcker inte denna utbildningen. 
Hon valde då att hoppa på 
en utbildning till Medicinsk 
Fotterapeut på Axelsons Institute 
i Stockholm och kommer vara 
Diplomerad och klar Juni 2023. 
Hon läser denna utbildingen på 

distans samtidigt som hon jobbar 
med fotvård och timvikarie i 
Hemtjänsten. 

”Det är tack vare att så många 
pushade på och sa att det verkligen 
behövs fotvård i Hagfors som jag 
vågade satsa på detta, jag har 
renoverat så jag har min salong 
hemma hos mig i källaren vilket 
är suveränt”
Zandras tips för friska fötter: 

Regelbunden fotvård! Extra 
viktigt för diabetiker och personer 
med nedsatt känsel, men alla kan 
gå på fotvård

Smörja in fötterna, gärna varje 
dag med en kräm anpassad för 
dina fötter och nagelolja för att 

hålla naglarna hela och starka.
Fila fötterna men inte för ofta, 

1-2 gånger i månaden skulle jag 
säga. För mycket filning kan leda 

RÄTT! SKOTTA
framför era postlådor så att våra 
utdelare kan KÖRA bilen intill!

Tack för Er 
hjälp!

Kära läsare

till mer förhårdnader eftersom det 
uppstår friktion och då vill huden 
skydda sig genom att bygga mera 
hud.



HAGFORS KOMMUN informerar

Vecka 48 HAGFORS KOMMUN, Dalavägen 10, 683 80 Hagfors, e-post: kommun@hagfors.se www.hagfors.se

Framtidsveckan med alla aktiviteter är genomförd 
och blev riktigt bra! Härligt engagemang bland 
elever, lärare och företag runt om i kommunen.  
Med några bilder från veckan vill vi återge en del 
av innehållet.

Framtidsveckan i bild



070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

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

Rikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

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

Gilla oss på 

Målningsarbete
Tapetsering

och mycket mer
Målarutbildning 

i Tyskland
076-788 81 32
683 33 Hagfors

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!

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

Hovfjället AB
Överbyn 63, 685 94  Torsby

Säkerställ din skidåkning på
Hovfjället!

Försäsongspris säsongsskipass 
Hovfjället 22-23 

 
Köp ditt säsongs skipass på nätet

www.hovfjallet.se
 

Säsongs skipass 
vuxen ordinarie 4050:- NU 3100:-

barn/senior ordinarie 3120:- NU 2300:-
 

Tillkommer kostnad 65:- för keycard 
för de som inte redan har.

 
Sista dag för erbjudandet är 11/12-2022

 
Varmt välkomna till trygga och snösäkra Hovfjället

 

 
 

Försäsongs erbjudande 
Säsongs Skipass!

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
ÖPPETTIDER DHR, BROSTUGAN
Måndag-Torsdag 8.00-14.00. Fredag 
8.00-11.45. Vi tar emot kondoleanser. 
Välkomna!
Tel. 0563-616 75
********************************************
SKÅLVIKENS BYGDEFÖRENING
Traditionellt julbord för alla medlemmar 
lördagen den 10/12 kl 17.00, 200 kr/per-
son. Anmälan till Uno 070-5204351 se-
nast 7/12. Välkomna till en stämningsfull 
kväll med god mat och trevlig samvaro.
********************************************

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, skink-
smörgås, kaffe, kaka. Lotteri. Välkomna 
önskar styrelsen. I samarb. m ABF.
********************************************
ENA BYGDEGÅRD
Julbord, 250 kr/person. 7 dec kl 18.00. 
Anmälan senast 1 dec, tel. 070-2267697. 
Välkomna!
********************************************

JULBORD PÅ RANSÄTERS 
HEMBYGDSGÅRD
2/12 18.30-21.00. 8/12 18.30-21.00. 
10/12 13.00-15.00. 14/12 18.30-21.00. 
475 kr/person. Barnpris finns. 
info@ransater.com, 0552-30343
********************************************
DHR-MEDLEMMAR!
Välkomna på pizzakväll 9/12 kl 17.00. 
Föreningen bjuder på pizza, dricka och 
kaffe. Anmälan senast 7/12. 0563-61675. 
Välkomna!
********************************************

NÄRINGSLIVSFÖRENING

Årsmöte
Hagfors Stadshus

14 DECEMBER KL. 18.30

Välkommen!

Tack för denna säsong och år. 
Tack även för oljelampan, pre-
sentkortet och kransen. Tack till 
Hotell Monica för den goda ma-
ten. Önskar er en god jul och gott 
nytt år! Hoppas vi ses till våren!

Anna-Maria Åslund

Tummen upp Veckobladet och 
Textåbild har öppet

måndag 8-12
tisdag-onsdag 8-14

torsdag 8-16
fredag 8-14



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

Självklart jobbar vi med rotavdrag.

      Kontakta:    Roger Persson     070-696 59 99

SD Munkfors
inbjuder till

MEDLEMS- och INFORMATIONSMÖTE
Onsdag 7 december kl 18.30

Munkfors Förenings- & KonferensCenter
Alla medlemmar och intresserade 

icke medlemmar är välkomna!

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

Folkets väg 1, Hagfors 0563-156 50
www.hotellmonica.se

AW med liten 
JULBUFFÉ

Fre 9 dec 18-23
Pris 295:-/pp  
inkl 1 dryck �� 

Boka bord

Torsdag 1/12 kl 10.30-15.00 
JULTALLRIK 175:-

 ––   HÄMTLÅDOR 165:-   ––
Beställ gärna matlådor från kl 9.00
Betalning görs kontant el. m swish

JULGRANSFÖRSÄLJNING
CAFÉ O LOPPIS ÖPPET 
VARDAGAR 10.30-15.30

Tel. 0563-257 55   Välkomna!

”Så som i himmelen” 
Säffle

18/2 ..........................1.045:-
Buss, räksmörgås, bilj.
Buss avgår från Ekshärad 
via Hagfors och Munkfors

www.jonssonsbuss.se

0700170361
Hermelinv. 6 HAGFORS

Innehar behandlings- och 
ansvarsförsäkring via fotterapeuterna.se 

F-Skattsedel

Välkommen på
Medicinsk Fotvård

ELEVBEHANDLING 450 kr
20% rabatt på ditt 

första besök gäller hela 2022
PRO-Medlem = Alltid 10% rabatt
• Hembesök från 550 kr • Presentkort

• Friskvårdsbidrag kan nyttjas
• Fotkrämer, nagelolja m.m.
• Tips och råd om dina fötter

Har du ont är stressad eller 
trött? Kom och testa

QIGONG!
Gratis prova på 
7/12 kl 18.30

Kulturhuset Hara
Boka din plats på 
076-0240635 el. 

info@kulturhusethara.se
www.kulturhusethara.se

Råda

Julmarknad
 i Råda Ordenshus
 Lördag 3 dec kl 11-15

Lokala utställare säljer 
hemslöjd, julpynt, bröd, struvor, 

godis, oliebollen (Holländ-
ska oljebollar) saft, sylt gelé, 

svamp, lotterier.
Adventskaffe

Olle Ljungberg spelar dragspel
Barnen kan lämna önskelista i 

tomtens brevlåda
Vi bjuder på Vit Jul äppelmust

Välkomna!
IOGT-NTO, Junis, Unf Råda, NBV

Biljetter finns 
att köpa på 

biohagfors.se och 
på plats 45 min 
innan visning.

För mer information om våra visningar 
besök oss på våra sociala medier;

Bio Hagfors på Facebook & Instagram!

LÄNGE LEVE BONUSFAMILJEN 
FREDAG 2/12  KL 20.00  
Från 7 år, 106 min, 100:-

LÄNGE LEVE BONUSFAMILJEN
LÖRDAG 3/12  KL 15.00  
Från 7 år, 106 min, 100:-

LÄNGE LEVE BONUSFAMILJEN
LÖRDAG 3/12  KL 18.00  
Från 7 år, 106 min, 100:-

FASADEN
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JULMARKNAD
3, 4, 10, 11 december 2022

kl 12-17
Bruksgatan 29 i Munkfors

Försäljning av 
leksaker, tomtar, godis,
 pepparkakor, hantverk, 

fika med mera

Majas Restaurang 
och butik i Munkfors
har öppnat igen
Vi har korv, hamburgare, ”härtta-härtta”, 
kebab- och kycklingtallrik, pizza, sallader, 
cous-cous, hawawski,  paella, smörgåsar, kaffe, 
godis, fikabröd, glass m.m.
Följ oss på Facebook (majasmunkfors)
Alla som följer oss får rabatt året ut.

Hantverkarna i Munkfors 

JULMARKNAD
4 december kl 11-16

12 hantverkare, glaskonst, blommor, 
kransar, vävt och stickat m.m.
Fri entré och parkering

på Servicehuset, 
Tallåsvägen 10 i Munkfors

Varmt 
välkomna!

Kaffe & 
kakor

Psst... Psst... 
Tomten Tomten 
kommer!kommer!



HAGFORS KOMMUN informerar

Hämta gratis sand

...  och med den är snöröjningsarbetet igång. 
Hagfors kommun sköter snöröjningen på gator 
och allmänna platser men du som är fastighets-
ägare är ansvarig för att gångbanan utanför 
ditt hus är fri från snö och is.

Hagfors kommun snöröjer och halkbekämpar gång- och 
cykelvägar, gator, torg och parkeringsplatser i samarbete 
med inhyrda entreprenörer. Utöver de kommunala väg-
arna finns många mindre enskilda vägar som kommunen 
inte sköter. Många större vägar ses efter av Trafikverket.

När kommer plogbilen? 
De områden som vi prioriterar i första hand är gång- 
och cykelvägar, trottoarer, huvudgator i centrum och 
platser kring våra kommunägda fastigheter såsom vård- 
och omsorgsboenden och skolor. När alla prioriterade 
områden har blivit plogade går vi vidare till bostads-
områden.

Vecka 48 HAGFORS KOMMUN, Dalavägen 10, 683 80 Hagfors, e-post: kommun@hagfors.se www.hagfors.se

 
INFORMATIONSKVÄLLAR ÅRSKURS 9

Välkommen till 
Älvstrandsgymnasiet
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. 

Välkommen till oss. Vi bjuder på 
pepparkakor och glögg.

Kan du inte komma? 
Kontakta oss gärna för att boka tid för ett besök.

MÅNDAGEN DEN 5 DECEMBER KL.17.00-19.00 
på Älvstranden Bildningscentrum, information om:

• Barn- och fritidsprogrammet
• Ekonomiprogrammet
• Naturvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Vård- och omsorgsprogrammet
• Teknikprogrammet
• Idrottsinriktningar
• Kurs kriminologi
• UF, ung företagsamhet
•   Gymnasieskolans individuella program   

ÖPPET HUS. Välkomna, ni får möjlighet att  
träffa personal på plats och se våra lokaler.

Vintern är här!

Fastighetsägarens  
ansvar för snöröjning   
och halkbekämpning
Du som är fastighetsägare 
är ansvarig för att gång 
banan utanför ditt hus är 
fri från snö och is. Den ska 
vara framkomlig och halk-
fri, inte minst för säker  
hämtning av avfall.

Om du vill halkbekämpa utanför ditt eget 
hus kan du hämta sand gratis i någon av 
våra sandlådor. 

Via QR-koden hittar du en lista över alla platser 
i kommunen där vi har sandlådor utplacerade. 
Glöm inte att ta med en hink eller liknande att 
ha sanden i.

TA DET FÖRSIKTIGT I VINTER!

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

Tur och retur två gånger varje 
vardag. Gratis parkering vid 
flygplatserna i Torsby och 
Hagfors. Smidigt va? 

Flyglinjen
Torsby/Hagfors
till Arlanda

Boka 
amapola.nu 

0770-790 700

Tidtabell måndag –fredag

från

enkel resa
695:- 
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