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God Jul
&

Gott Nytt År!

Viking Bandy har inte haft nå-
gon bandyverksamhet på ett an-
tal år. Senaste säsongen med se-
riespel var 2019-20 då Vikings 
P19 spelade i pojkallsvenskan. 

Istället har de haft hand om 
konståkningen i ishallen. Men 
sedan ett par veckor tillbaka får 
de som vill också träna bandy. 

Totalt är det ca 20 tjejer som 
är aktiva idag och antalet växer. 
Majoriteten som deltar idag går 
i årskurs 3-6 men alla åldrar är 
välkomna. Bandytjejerna har 
precis börjat träna utomhus och 
konståkningen tränar i Valhall. 

Konståkningen tränar på på 
att ta ”LEO-märken 1-3” i vin-

Viking bandy satsar på Tjejbandy och konståkning!
ter. Viking har varit i kontakt 
med Västerstrands AIK som har 
en bra tjejbandyverksamhet för 
ett framtida samarbete. 

Juniorsporten träffade tjejerna 
i Viking Bandy som spelar både 
bandy och åker konståkning och 
det blev ett kul reportage som ni 
kan höra på Sveriges radio P1.

På jullovet kommer Viking 
Bandy anordna en Prova-
På-dag med både bandy och 
konståkning vid Hagforsvallen. 
Kolla Viking Bandys annons i 
tidningen efter exakta tider.
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ANNONSEN GÄLLER V51 2022 SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER!

PREMIX MATCENTRUM - STORGATAN 3, 68332 HAGFORS - 0563 20020 

mer Premix på

baksidan!

DU ÄR PREMIX UTAN

DIG FINNS VI INTE!

Tack för att du

handlar lokalt! 
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Bäst i Test!



FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ

Vår älskade

Siv Sivan 
Blomqvist

* 21 juli 1960

har lämnat oss i stor 
sorg och saknad

Hagfors 6 december 2022

THOMAS

Robin och Emma

Lisa

Henrik

Samuel, Stina
Tony

Pia med familj

Du var så god, Du var så glad
Du lämnar bara 
vackra minnen

Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen

Men tack för allt vad 
Du oss skänkt

Vi vet Du på oss alltid tänkt
Tack för våra lyckliga 

år tillsammans

Enligt familjens önskan sker 
gravsättningen av urnan 

på Hagfors kyrkgård.

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

Klarälvskyrkan Ekshärad
Sön 25/12 kl 07.00 Hänvisning till 
Julotta i Svenska kyrkan.
Fre 30/12 kl 19.00 Nyårskonsert 
med fam. Gullbergs. Servering/
gemenskap efter samlingen.

Alla Guds löften har fått sitt ja genon honom.
2 Kor 1:20

Gräs Missionshus        
Julafton 24/12 kl 23.00 Julbön.
Nyårsdagen 1/1 kl 19.00 Nyårs-
bön.

Equmeniakyrkorna och Pingstförsamlingen i Ekshärad

Equmeniakyrkan 
i Sunnemo

tackar för alla gåvor som inkom-
mit till minnesfonden under 2022 

och önskar alla en
GOD JUL och 

ETT GOTT NYTT ÅR!
Kontaktpersoner minnesfonden: 
Britt Strömgren 070-580 14 27

Sigvard Sundström 070-699 24 21

Vårt varma tack
till alla Er som på olika sätt 
hedrade minnet av vår käre

JAN ELLSTRÖM
vid hans bortgång 
och begravning.

Lilian
Jonas och Jan-Erik

med familjer

Mitt varma Tack  
till Er alla som hedrat minnet 

av min hustru
Gunnel Sundström
vid hennes bortgång och 

begravning.
Ett särskilt tack för god hjälp 

och omvårdnad till 
Hemtjänsten Team 1 

Bellmansgården Ekshärad, 
Personalen på Lillåsen avd. 

Loftet Hagfors.
Kjell

Stilla natt, heliga natt!

Allt är frid. Stjärnan blid...

Veckobladets först nummer 2023 
utkommer vecka 2 onsdag 11/1

Annonsstopp torsdag 5/1 kl 14.00

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Julafton kl 11.00 Julbön, P Svensson.
Julafton kl 23.00 Midnattsmässa, L-P Hjärpe, solist Lars 
Larsson.
Juldagen kl 07.00 Julotta, L-P Hjärpe, Chantal o Thomas 
Kågström.
Annandag jul kl 11.00 Gudstjänst, P Svensson, solist Emma 
Eriksson Hedlund.
Nyårsafton kl 17.00 Nyårsbön, L-P Hjärpe.
Nyårsdagen kl 17.00 Mässa, L-P Hjärpe, B-M Hjärpe, Per-
Thomas Eriksson, fiol.
Trettondedag jul kl 17.00 Musikgudstjänst, P Svensson, Bada 
trio med Jenny Ekström.
Sön 8/1 kl 11.00 Gudstjänst, L-P Hjärpe.



Fastighetsbyrån i orten
xxx-xxx xx xx / fastighetsbyran.com 

Med önskan om en 
god jul och ett tryggt 

hem för fl er.
Vi på Fastighetsbyrån i Hagfors vill tacka för ett bra år 

och hälsar er alla en God jul och gott nytt år.

Det händer mycket runtom oss nu, så tveka inte att 
höra av dig med dina funderingar. Vi finns här för dig! 

Varma hälsningar Hans, Rebecca, Julie & MaxGod jul &
gott nytt år!

Fastighetsbyrån Hagfors
fastighetsbyran.com/hagfors
0563-505 00

Onsdag 21 dec öppet 8-14
Från torsdag 22 december 
stängt t o m 4 januari

Vi öppnar torsdag 5/1  kl 8-16
OBS! ANNONSSTOPP 5/1 
KL 14.00 INFÖR VECKA 2
Första Veckobladet 2023 
utkommer onsdag 11 januari

Boka din annons i god tid!
info@veckobladet.se    0563-616 66
Ord. öppettider mån 8-12, tis-ons 8-14, tors 8-16, 8-14

Veckobladet / Textåbild 
tar JULLEDIGT!



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 

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

FIRA JULTID FIRA JULTID 
i Ekshärads kyrkai Ekshärads kyrka

24 dec Julbön kl.11:00  
Patric Svensson och Conny Söderström.

24 dec Midnattsmässa kl.23:00 
Lars-Peter Hjärpe, Jenny Ekström och Lars Larsson

25 dec Julotta kl.07:00 
Lars-Peter Hjärpe och Jenny Ekström

Sång Chantal Kågström, piano Thomas Kågström.

26 dec Annandagsgudstjänst kl.11:00 
Patric Svensson och Conny Söderström.

Sång: Emma Hedlund Eriksson.

31 dec Nyårsbön kl.17:00 
Lars-Peter Hjärpe och Jenny Ekström

1 jan Mässa kl.17:00 
Lars-Peter Hjärpe, Britt-Marie Hjärpe,

Jenny Ekström och Per-Thomas Eriksson på fiol

6 jan kl.17:00 Musikgudstjänst på trettondagen
Patric Svensson, Jenny Ekström tillsammans med Bada trio.

8 jan kl.11:00 Gudstjänst
Lars-Peter Hjärpe, Conny Söderström

Varmt välkommen!

Säsongens vardagshjältar i 
Munkfors har prisats!

 
För tredje och därmed sista gången för i år har säsongens vardags-
hjältar utsetts. En utmärkelse i all enkelhet men ack så viktig, att lyfta 
personer som gör ideella insatser i vardagen.

Den här gången blev det 
Birgitta Jansson och Pat-
rik Strandell som blev 
vardagshjältar i Munkfors. 

Motiveringen för Birgitta:
”För mångårigt ideellt en-
gagemang och flitigt arbe-
te inom PRO föreningen 
och dess styrelse 
i Munkfors, där Birgitta 
också sedan många år har 
ansvaret som kassör.”

Motiveringen för Patrik:
”Patrik utses till vardags-
hjälte tack vare sin helt 
ideella insats med att laga 
och 
återställa Munkis sagostig 
vid Bruksparken i Munk-
fors, då stigen hade utsatts 
för skadegörelse.
Grattis, grattis till Munk-
fors nyblivna vardagshjäl-
tar”.
 
Det är gruppen ”Profilera 
Munkfors-Ransäter” som 
utsett hjältarna.



FIRA JUL & NYÅR 
I FORSHAGA-MUNKFORS FÖRSAMLING

24 DECEMBER - 6 JANUARI

FÖRSAMLINGSEXP. 054-87 55 00, SE ÖPPETTIDER PÅ HEMSIDAN
E-POST: FORSHAGA-MUNKFORS.FORSAMLING@SVENSKAKYRKAN.SE
HEMSIDA: WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/FORSHAGA-MUNKFORS 
FACEBOOK: @FORSHAGAMUNKFORSFORSAMLING

Julafton lör 24 dec
11.00  Samling vid krubban Forshaga kyrka
11.00 Julspel Ransäters kyrka
23.00 Julnattsgudstjänst Övre Ulleruds kyrka
Simon Estemark, sång. Övre Ulleruds sånggrupp.
23.00 Julnattsgudstjänst Munkfors kyrka
Munkfors-Ransäters kyrkokör. Körverkstan.
23.00 Julnattsmässa Forshaga kyrka
Ulrika Olsson Alm, solist och Forshaga kyrkokör.

Juldagen sön 25 dec
7.00 Julotta Ransäters kyrka
7.00 Julotta Nedre Ulleruds kyrka 
Nedre Ulleruds kyrkokör. 

Annandag jul mån 26 dec
15.00 Musikgudstjänst Munkfors kyrka 
Julmusik med Sweet Combo.
18.00 Musikgudstjänst Forshaga kyrka 
Alva, Ester o Sarah, sång. Konfirmanderna 
medverkar. Julsånger.

Nyårsafton lör 31 dec
15.00 Nyårsbön Deje församlingshem
Märta Smedh, sång. Kyrkkaffe.

Nyårsdagen sön 1 jan
18.00 Musikgudstjänst Forshaga kyrka
Vi sjunger in det nya året!

Trettondedag jul fre 6 jan
11.00  Gudstjänst Forshaga kyrka
15.00 Musikgudstjänst Nedre Ulleruds kyrka 
Nedre Ulleruds kyrkokör. Andreas Jonsson, solist. 
18.00 Musikgudstjänst Ransäters kyrka
Gnistrande julsånger, 2 sopraner och stråk.

En julhälsning till dig
Vilket år 2022 har varit i Forshaga-Munkfors församling! 
Äntligen har vi kunnat genomföra verksamheter och guds-
tjänster som vanligt igen utan restriktioner. Det är en stor 
glädje att se så många besökare i kyrkan igen. Allt ifrån de 
minsta som gått på Öppna förskolan tillsammans med sina 
föräldrar till de daglediga som varje vecka besöker Frukost-
klubben, Sopplunchen eller någon annan av församlingens 
öppna verksamheter. Men 2022 har också varit ett mycket 
påfrestande år: det fruktansvärda anfallskriget i Ukraina, 
klimatkrisen, skenande elpriser och en begynnande lågkon-
junktur. Många i vårt samhälle lever just nu i oro för att klara 
av ekonomin under den närmsta tiden.

I tider av osäkerhet och oro är det alltid gott att hålla i det som 
känns tryggt och lugnt. Därför tänker jag att jultiden är mer 
än välkommen just nu, även om julen också för många inne-
bär stress och oro. För mig är tiden inför advent och jul vik-
tig. Det är nästan en stund av andakt att få ta fram ljusstakar 
och stjärnor, ställa dem i fönstret, värma lite glögg och känna 
stämningen av jul. Detta trots att barnen hemma gärna sliter 
och drar i pyntet och är uppspelta och börjar prata julklappar 
redan i oktober. 

Att få ta fram julpyntet hjälper mig att få en riktning mot det 
som är viktigt – det som julen handlar om. Mitt i mörkaste 
december kommer julen som en räddning, vi tänder ljus och 
släpper in en gnutta hopp. Och hopp är precis vad vi i dessa 
tider behöver. Att ställa fram julkrubban på byrån eller lyfta 
upp favorittomten i bokhyllan påminner om att julen firas för 
att ett litet barn föddes i en då mycket orolig tid i ett land som 
var ockuperat av främmande makt. Barnet som föddes under 
mycket enkla förhållanden kom att förändra världen. Varmt 
välkommen att uppleva gemenskap och gudstjänst i våra kyr-
kor under julen. Unna dig en stund av stillhet och musik och 
förundras över mysteriet som återkommer år efter år och som 
kan ge lite stabilitet i tillvaron. 

Jag vill önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt år. 
Gud välsigne dig! 

Mattias Kareliusson, kyrkoherde 



Två ärofyllda stipendier har delats ut under hösten i Munk-
fors. Petter Hjerpe fick 2022 års Bo Englundstipendium och  
Ann-Sofie ”Fia” Pettersson årets kulturstipendium i Munkfors. 
Utmärkelserna delades ut vid de två senaste kommunfullmäk-
tige mötena med följande motiveringar:
Petter Hjerpe:
”Årets stipendiat är kulturellt mångfa-
cetterad, en naturbegåvning när   det  
gäller  skapandet i både sitt måleri 
samt inom musiken”. Han tog Munk-
fors ut i Europa musikaliskt och han 
tog Laxholmen Kulturhus besökare 
med storm som konstutställare 2022.  
En värdig mottagare av årets Englund-
stipendium.”

Hyllade stipendiater i Munkfors
Ann-Sofie Pettersson:
”En glädjespridare, visionär, innovatör 
som med stort engagemang och hjärta 
bidrar till bygdens fortsatta utveckling 
samt bevarande av Ransäters och hem-
bygdsgårdens kulturhistoriska värde.  
Som hembygdsföreningen i Ransäters 
ordförande och verksamhetsledare 
lyckas hon entusiasmera de viktiga ide-
ella krafter som behövs.
”Fia” i Ransäter har gjort sig känd som en urkraft som inte räds 
att ta sig an vare sig stora eller små utmaningar.”

Gratifikanter hyllades på fullmäktige
När kommunfullmäktiges sista möte för året skulle hållas hyl-
lades medarbetare som arbetat 25 år inom Munkfors kommun. 
Under tisdagen den 13 december var det årets sista sammanträde 
i kommunfullmäktige som hölls på Munkfors förenings- och 
konferenscenter.

Kommunfullmäktiges ordförande Pia Falk (S) presenterade de 
medarbetare som arbetat 25 år inom kommunen samt berättade 
kort om vad respektive medarbetare har jobbat med.

Jubilarerna fick ta emot varsin blomma samt presentkort som 
tack för det fina arbetet som de har gjort för Munkfors kommun 
i alla år. Presentkortet låg på 4 390 kronor.

Gratifikanterna är Joakim Linzie, IT-tekniker, Malin Persson 
Lunde, lärare, Helen Nilsson, vårdare omsorg, Stefan Nilsson, 
parkarbetare, Carina Bohlin, vårdbiträde och Marie-Louise An-
dersson, undersköterska.

PRO Ekshärad 
Onsdag 7 december hade PRO Ekshärad en julfest i Skoga 
Bygdegård med underhållning av Hagfors Dragspelsklubb. 
Granen var klädd och lyste så fint och tillsammans med den 
fina dukningen så infann sig julstämningen.

Vi var 65 pensionärer som vågade oss ut i kylan för att 
träffas, äta julmat och lyssna på musik. Vi bjöds på ett stort 
julbord med många goda rätter tom hemgjord potatiskorv. 
Tack Lisbeth, Eva, Thore, Ulla m fl för den goda maten!

Det såldes lotter där alla vinster var skänkta av affärer och 
företagare på Kyrkheden. Stort tack för detta!

Detta var årets sista aktivitet och alla önskas God Jul och 
Gott Nytt År!

Vi ses nästa år!  IH



Aktiviteter på Munkfors fritidsgård presenteras löpande på Instagram via @munkforsfritidsgard

Jullov i Munkfors
Julbilder och spel
Munkfors bibliotek (Aktivitetsrummet)
Färglägg julmålarbilder eller utmana varandra 
i spel som Alfapet, Ord för ord, Ubongo och 
UNO.
Tid: Hela jullovet

Blocktryck på tygpåse 
Munkfors bibliotek
Designa en tygpåse med blocktryck. Utställning 
med påsarnaden 28 december klockan 10:30. 
Barn under 7 år i sällskap med förälder, annars 
ingen åldersgräns.
Tid: 27 december, kl. 10:30-14:00

Skridskodisco
Munkfors arena. 
Åk skridskor till musik och ljuseffekter. Det 
bjuds på korv med bröd och Festis. Fri entré. 
Från 0 år och uppåt. Tänk på att du kan låna 
utrustning av Fritidsbanken.
Tid: 27 december 11:00-14:00

Se på Bio 
Munkfors bibliotek
Se på filmen julklassikern Ensam hemma. 
Speltid 99 min, Från 7 år.
Tid: 28 december 14:00

Allmänhetens åkning
Munkfors arena
Öva på skridskotekniken på allmänhetens 
åkning. 
Tid: 29/12-22, 2-5/1-23, kl. 10.00-15.00

Gör bokgranar
Munkfors bibliotek
Gör granar av ark från böcker eller färgat 
papper. 
Tid: 27 december 10:30-14:00

Lana på Fritidsgården
Fritidsgården
Kom och lana. Kostar 80 kronor per person en 
måltid inkl. dryck ingår. För att delta måste du 
ha målsmans godkännande. För dig som går i 
åk. 7 och uppåt.
Tid: 2/1-23 kl. 18.00-12.00 till 3/1-23 klockan 
12:00 (Föranmälan senast 30/12)

Skapa spel i Roblox 
Munkfors bibliotek
Under lovet kan du som är 9 år eller äldre 
joina en workshop där du får prova att skapa 
egna spel i RobloxStudio tillsammans med 
ungdomarna från Hemkodat. Max 12 deltagare.
Tid: 4 januari 2023 10:00–12:00, 13:00–15:00 
(föranmälan senast 21 december)

Munkfors
Ransäter
 Munkfors Kommun



God Jul & Gott Nytt ÅrGod Jul & Gott Nytt År
önskar vi familj, släkt och vännerönskar vi familj, släkt och vänner

Hannelore Nilsson

Sven-Erik Sundkvist

Birgitta Åhslund
Nils-Erik Larsson

Sören Larsson
Lena Larsson

Ann-Marie Oskarsson
Sven Lundström

Alpo Penttinen

Anny Gustavsson

Ingrid o Johnny

Kent o Lena Mårtensson
Bergsäng

Gullan o Gunnar
Basterud

Urban o Kerstin
Buda

Carina o Hans-Olov Stöllman

Doris o Kenth

Gunvor o Karl-Åke

Raymond Larsson 
Ingela Nilsson
Våle, Solbacka

Hälsning från 

Sunnemo

Sven Gustavsson
Lyckbacken

Yvonne o Hugo Henriksson
Vagnbrotorp

Ann-Mari o Alf
på Sväljen

Mary och Elis

Ruth o Bertil Köhler
Sunnemo

Hälsning från 

Råda

Dirk o Beate Eichelberg
Myra

Kaj Backman
Myra

Gunnar Bengtsson
By Brattfall

Ingrid o Gunnar Olsson

Johan o Linda Jonsson
Stenbäcken

Åke Reiner
Uddeholm

Nutte o Anna-Maria Åslund
Uddeholm

Ann-Charlotte o Björn
N. Boråsen

Ove o Katie Nyberget
Lakene

Ann-Marie Benaoun

Margareta Bodén

Inga-Greta Moss

Jim, Anki, Marcus,
& Max Jansson

Kerstin o Lennart Skogfeldt

Annika o Micke

Annica o Jan
 Joachim o Karin

Catarina o Östen Hollsten

Gunilla o Roger Lundin

Catherine o Niklas Jernqvist

Marianne o Per-Erik Åslund

Anna-Maj o Roland
Plomptorp

Rigmor o Karl-Åke Larsson

Claes Ekberg
Stöllet

Gudrun Peterson
Skogaängarna

Hälsning från 
Hagfors

Hälsning från
Ekshärad

Bo-Göran Johansson
V. Skymnäs Höje

Calle o Lisbet Aldrin
Geijersholm

Olle Engström
Lesjöfors

Patrik, Maria o Ella
Lesjöfors

Hälsning från oss

för Hemtjänsten i Ekshärad. 
God Jul & Gott Nytt År.

Sigbritt Johansson, Knappåsen

Tummen upp och tusen tack till RJs Måleri 
för färgen till Bystugans upp-
fräschning. God Jul o Gott Nytt 
År!

Uddeholms Byalag



önskar vi alla kunder, läsare, 
leverantörer, vänner och bekanta.

Stina, Katarina, Lena, Annika, 

Linda och Sussie

God Jul & 

Gott Nytt År

Läs veckans nummer av Sunnenytt - årets sista - på 
www.sunnenytt.se/veckans-tidning

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

Kanske har du sett fÃ¶rkortningen GDPR (General Data Protection Regulation). Det gÃ€ller
en ny fÃ¶rordning om lagring av personuppgifter inom EU. Du som fÃ¥r denna vÃ€n brev och
vÃ¥r tidning finns i vÃ¥rt adressregister med kompletta personuppgifter, genom att du har
anmÃ€lt dig till vÃ¥rt nyhets / vÃ€n brev, eller att du har givit en gÃ¥va eller varit i kontakt med oss pÃ¥
annat sÃ€tt.
Om du inte samtycker till att vi skickar tidningen MEDIEMISSION eller annat nyhetsmaterial i
fortsÃ€ttningen ber vi att du avbestÃ€ller genom att ringa till 08 â€“ 644 9525 eller genom att mejla till
info@mediemission.se
i Finland ring 020 7 120 240 eller mejla till info@irrtv.fi

LÃ€s mer

AÌŠrsredovisning foÌˆr aÌŠr 2020 Mediemission International

Sverige

MedieMission International har auktoriserad revisor.

Norge
DnB NOR
NO 8450100682343

Finland
Andelsbanken FI80 5132 0520 0090 28

Ge din gÃ¥va via PayPal hÃ€r!

Om du vill ge en gÃ¥va till mediemissionen i Calcutta skriv Calcutta som referens. NÃ€r du ger via
sms anvÃ€nd MMI1700

Ditt stÃ¶d gÃ¥r bland annat till
– Att sprida evangeliet pÃ¥ ett dynamiskt och effektivt sÃ€tt via olika medier – Att stÃ¶dja lokala
fÃ¶rsamlingar sÃ¥ att de kan fÃ¶lja upp dem som kommer till tro – HumanitÃ€ra projekt: lidande barn i
fÃ¥nglÃ€ger, hungrande mÃ€nniskor i fattiga regioner, synskadade mm. Ditt stÃ¶d ger mÃ€nniskor hopp
och tro pÃ¥ en framtid. Ditt stÃ¶d kan bli bÃ¶rjan pÃ¥ ett nytt liv fÃ¶r en mÃ€nniska; en sargad kvinna, en
utslagen man eller ett hemlÃ¶st barn.

TACK fÃ¶r din gÃ¥va
Passa Ã€ven pÃ¥ att bestÃ€lla vÃ¥r missionstidning MedieMission helt kostnadsfritt och hÃ¥ll dig
uppdaterad om vad som sker pÃ¥ mediemissionsfronten vÃ€rlden Ã¶ver. FÃ¶ljande text gÃ€ller enbart
gÃ¥vogivare i Finland: Polisstyrelsen har den 1.1.2022 beviljat MedieMission International
penninginsamlingstillstÃ¥nd RA/2021/1755. TillstÃ¥ndet Ã€r i kraft 1.1.2022Â  i hela Finland med undantag
fÃ¶r Ã…land. Medlen anvÃ€nds fÃ¶r att finansiera den inhemska och internationella mediemissions-
verksamheten, fÃ¶rmedla humanitÃ€r diakoni- och katastrofhjÃ€lp samt till att tÃ€cka kostnader som
relateras till IRR-TV:s (MedieMission Internationals) verksamhetsutrymmen och byggnader Ã¥ren 2022-.

DataskyddspolicyMedieMission International â€¢ Box 50, 683 60 EKSHÃ„RAD, SWEDEN â€¢ Phone: +46 8 644 9525 â€¢ E-post: info@mediemission.se
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Ge en gÃ¥va SÃ¶k â€¦ SÃ¶k

29 november, 2022

9 november, 2022

8 november, 2022
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11 mars, 2022
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    MEDIEMISSION ! MEDIA ! TA KONTAKT ! GE EN GÃ¥VA BESTÃ€LL TIDNINGEN MEDIEMISSION

  IRR-TV MEDIEMISSION GCM

123 45 488 22 900307-0

Vintern kommer till Ukraina
Ryssland har bombat sönder infrastruktur såsom el- och fjärrvärmenät. Familjer, 
mammor och barn är i riskzonen att frysa ihjäl under vintern.
Vi på Mediemission har beställt enkla vedugnar som kan hjälpa åldringar och 
fattiga att hålla sig varma under vintern. Tillsammans gör vi skillnad.
GE EN JULKLAPP SOM RÄDDAR LIV - KÖP EN VEDUGN 
TILL DEM SOM FRYSER!
Vedugnen värmer och på den kan man koka mat.
För 1000 kronor kan du ge den som julgåva och summan 
inkluderar material, tillverkning, transport. 
Vedugnarna tillverkas i Ukraina.
Märk ”Vedugnar” när du ger din gåva.
Läs gärna mer om vårt globala arbete: https://mediemission.se
Ekshärad, Sverigekontoret Ansv: Morgan Carlsson

Leg. Kiropraktor Lars Larsson
Kinesiologi  Dipl. Massör Elektroterapi (ultraljud)

FINNS I HAGFORS 
OCH SUNNE

Tel 070-344 24 20

AJ!
Rygg- & Nackproblem?

Har även avtal med 
försäkringsbolag ang. 
sjukvårdförsäkringar. 

Samarbetar med 
Hagfors: Uvågården, 

Norrings väg 2

Nu även ULTRALJUDSRÖNTGEN 
av muskler och leder ex knä, axlar mm

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

God Jul & Gott Nytt År hälsar Jonas & Ullis med personal

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

Vid Rådakorset Rv 62  •  0563-600 65

Handla lokalt med 
Hela Hagfors-kortet och fyll i 

ditt Juljakten-kort hos oss
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Här köper du Hela Hagfors presentkort
BUTIK: Norbergs kläder / Hagfors, Euronics / Ekshärad
(endast kortbetalning). FÖRHANDSBESTÄLL VIA E-TJÄNST:
Gör din beställning på www.helahagfors.se (betala med 
Swish, hemleverans till självkostnadspris).

Årets 
julklapp!

Det fi nns en särskild tid som stundar 
varje år, när julen står för dörren med 

allt gott man ger och får.      

100%
LOKALT

Pricka av 15 rutor genom att handla i Hela Hagfors Näringslivsförenings 

medlemsbutiker och svara på utslagsfrågan. Glöm inte dina kontakt-

uppgifter. Lämna ditt kort i lådan på Bågskytten eller stadshuset senast 

den 13/1 kl. 15.00. Dragning sker den 14/1 kl. 13.00 på stadshustrappan.

Tä
vla

 om      

10
.000 kr

Mobil:

Namn:

NÄRINGSLIVSFÖRENING

i samverkan med Hagfors köpmannaförening, 

Ekshärads företagare och Hagfors kommun

Juljakten!

100%lokalt

HELG-ÖPPETTIDER
Julafton 24/12 9-13
Juldagen 25/12 stängt
Annandag jul 26/12 11-17
Nyårsafton 9-16
Nyårsdagen 12-16
I övrigt gäller ordinarie öppettiderI övrigt gäller ordinarie öppettider
mån-fre 8-19, lör 9-17, sön 11-17mån-fre 8-19, lör 9-17, sön 11-17

Westlunds

POTATIS
5 kg:s påse 39:-  2 för 6900

(Ord.pris 49:- 5 kg)

Från  
onsdag        Gustavalax 

Hemgårdens Prinskorv
Ullis sill -Från torsdag

Handla 
lokalt!

Kyrkogatan 2, HAGFORS
0563-101 93 GOD JUL önskar Kerstin och Lena

25%
på alla plagg från

rabatt

Gäller 
t o m 23/12

ExtraöppetExtraöppet
JULAFTONJULAFTON 10-13 10-13

Välkomna hälsar
Annika, Sara och Kiki

            God Jul!

HAGFORS 
PAPPERSHANDEL

Wanjas Leksaker

UTHYRES
2 rum och kök
2:a våningen 

centralt Ekshärad.
Ledig från 1/3 2023 

eller enligt uppgörelse.
Indianbostäder AB

0706-25 43 71

EKSHÄRAD
Tel. 0563-404 42 

byggprodukter@telia.com

God jul & Gott nytt år!God jul & Gott nytt år!
önskar Thomas & Eric 

med personal



Lucia är en stor tradition för 
PRO Hagfors, det firade vi på 
Hotell Monica den 13 dec.

Luciatåget varierade från 2 
år till 80 år, vilket visar att vi 
kan umgås över  alla genera-
tioner och ha det mycket trev-
ligt. Det kom c:a 160 st Pro 
medlemmar för att lyssna på 
denna tillställning.

PRO Hagfors Lucia

Tidigt i december fick vi be-
sök av luciatåg under ledning 
av Malin Lunde.  

Lucian Vera Christiernson-
Lunde och hennes tärnor, 
stjärngosse, pepparkaksflicka 
och tomte sjöng många fina 
julsånger och tomten Petter, 
som plötsligt tog ett steg fram 
och sjöng solo Tomte-boggie 
höjde stämningen än mer.  
Som avslutning på underhåll-
ningen spelade Petter & Ro-
bert fina låtar på dragspel.

Därefter serverades god jul-
mat, bla. sill, skinka, prinskor-
var, köttbullar och frestelse, 
som intogs med förtjusning. 
Flickorna i köket skall ha all 
ära av det.

Som god tradition läste Sti-
na Hellqvist ”Tomten”, dikt av 
Viktor Rydberg, 11 verser och 
utan manus!

Till kaffet var också försälj-
ning av lotteriet med många 
nöja vinnare och allra sist 
sjöng vi vår kära ”Ack Värm-
land du sköna”

Styrelsen/Gunnel  

SPF Ransäter-Munkfors Månadsmöte

Vi hade också besök av 8 st 
ungdomar från Ukraina som 
ABF hade med sig dit, ett trev-
ligt initaiv. 

Efter Lucia tåget  tog  
PRO:s egna showband 
”OLDTIMERS” över scenen 
och framförde ett bejublat 
framträdande, med bl.a. inslag 
av ROCK-BORIS , ROCK-
RAGGE, ROCK-OLGA samt 
LITTLE GERHARD. Dessa 
drog sina dängor från början 
av sextiotalet.

Sen sjöngs om den tid vi le-
ver i nu med alla dess föränd-
ringar som skett  i vårt sam-
hälle.

En mycket uppskattat före-
ställning.

Sen avslutades det hela med 
skinksmörgås och kaffe, och 
lotteridragning.

Roffe



VECKANS KLIPP

Erbjudandena gäller t o m söndag 25/12 -22. 
Reservation för ev. slutförsäljning.

I HAGFORS

MAX 2 ST/MEDLEM. 
STRÖBRÖD
Coop. 400 g. Jfr-pris 20:-/kg.

8kS
Priset gäller endast 

Shop Express

MEDLEMSPRIS

VECKANS
SHOP EXPRESS-

VARA!

MEDLEMSKLIPP
Ve� � s

MAX 2 KÖP/MEDLEM.
JULMUST/LÄSK
Apotekarnes/Pepsi/7UP/Zingo/Pommac.
Välj mellan olika sorter. 140-150 cl. 
Jfr-pris 6:67-7:14/liter. Pant tillkommer.

MAX 3 ST/MEDLEM.
SILL I GLAS
Abba. Kylda. Välj mellan olika sorter. 220-245 g. 
Jfr-pris 40:82-45:45:-/kg utan sås/spad. 

  � -
� � rit
J

10k�  
MEDLEMSPRIS

MAX 3 ST/MEDLEM.
CLEMENTINER I NÄT
Spanien/Coop. Klass 1. 1 kg.

1 KG

15k/nät

MEDLEMSPRIS

  � -
� � rit
J

MAX 2 ST/HUSHÅLL.
BLANDFÄRS
Sverige/Coop. Kyld. 50/50 nöt/fläsk. 
800 g. Jfr-pris 74:88/kg.

MAX 2 ST/MEDLEM.
SKIVAD LAX
Coop. Kyld. Välj mellan kallrökt 
och gravad. 150 g.Jfr-pris 
199:33/kg. Latin: Salmo salar.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

BLANDFÄRS
800 G

59)=�  

SKIVAD LAX

29)=�  
MEDLEMSPRIS

MAX 2 ST/MEDLEM.
SVENSKT SMÖR
Sverige/Arla. Välj mellan olika sorter. Gäller 
ej laktosfritt eller ekologiskt. 500 g. 
Jfr-pris 79:80/kg.

199:33/kg. Latin: Salmo salar.

SMÖR 500 G

39)=�  
MEDLEMSPRIS

3 FÖR

30k
MEDLEMSPRIS

JULAFTON 8-13, JULDAGEN, 
ANNANDAG JUL 9-21 

E�  må� e t� l 
j�  r� t!

Vå	  eg�  � läg¸-
n� g�  av Lök-, 

S   -, Dröm-, och 
Fa� rit� � .



Nu var det 
KUL igen!

Från Häggården till Skogvak-
taren med danslåtar vi minns. 
Billyz orkester med Aina 10 
år, sjöng 2 jullåtar kompad av 
orkestern.

Aina bjöd även upp Sven, 
en riktig dansör, still going 
strong, som fortfarande åker 
runt på dans som han gjort 
i alla år och fortfarande gör. 
Att bugga med Aina var ingen 
konst.

Hur roligt som helst med så 
mycket publik av boende och 
vi andra utifrån. PROs outslit-
liga damer, guld värda, skötte 
fikat som sponsrades av en bu-
tik i Hagfors.

Billyz orkester är fantastiska 
som musiker i att bjuda på sig 
själva! En passande blandning 
av låtar som passade ändamå-
let Dansbandslåtar vi minns.

Hoppas vi ses igen på nästa 
ställe 2023.

Kram till er alla gm Sigrid



Nyhet hos oss!
Vi erbjuder nu tjänster för Kylanläggningar och värmepumpssystem.

Hos oss gäller fast pris på service, installation och byte.

Våra samarbetspartners är Panasonic & Toshiba 
och arbetet utförs av våra kyltekniker Jaimy och Emil.

jaimy.debuysscher@berggrensel.se      076-102 05 01
emil.eriksson@berggrensel.se               076-142 99 01

 
Nyhet hos oss på Berggrens El!  
 
Vi erbjuder nu tjänster för Kylanläggningar och värmepumpssystem. 
Hos oss gäller fast pris på service, installation och byte.  
 
Våra samarbetspartners är Panasonic & Toshiba och arbetet utförs av våra kyltekniker Jaimy & Emil.  
 

 

 
Nyhet hos oss på Berggrens El!  
 
Vi erbjuder nu tjänster för Kylanläggningar och värmepumpssystem. 
Hos oss gäller fast pris på service, installation och byte.  
 
Våra samarbetspartners är Panasonic & Toshiba och arbetet utförs av våra kyltekniker Jaimy & Emil.  
 

 

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

God
Jul

och Gott Nytt år!

Vi önskar dig en fin julhelg.

fiskarheden.se



Rudolf, en frusen renpojk,
hade en rätt märklig nos,
som lyste upp mörka natten
lika röd liksom en ros.

För nosen så blev han retad
hela tiden natt som dag
av alla andra renar,
ja usch, va mycke’ 
dumt dom sa!

Men så, en dimmig julafton
kom jultomtens förslag:
“Rudolf, kan du vara snäll,
att lysa upp min väg i kväll?”

Sen dess är vår renpojk älskad
och renarna som detta såg,
sjunger nu Rudolfs lovsång:
“Din mule kommer vi ihåg!”
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Melodikrysset v.51 - 24 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:...............................................................................................................................................

1 2 3 4 5

6

7

8 9

10 11

12 13 14 15

16

Melodikrysset v.52 - 31 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:...............................................................................................................................................
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Melodikrysset v.1 - 7 januari

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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Melodikrysset v.51 - 24 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:...............................................................................................................................................
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Melodikrysset v.51 - 24 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:...............................................................................................................................................
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Melodikrysset v.51 - 24 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. 1 - 7 januari

Melodikrysset v. 51 - 24 dec. Melodikrysset v. 52 - 31 dec.

Rudolf, en frusen renpojk 
av Axel Lindeberg



Kända ansikten,  
nytt varumärke!
Nu har vi startat upp HusmanHagberg i 

Hagfors. Ett varumärke med en kvalitativ 
mäklartjänst och med äkta intresse för 

nöjda kunder. Har du frågor kring bostads-
marknaden eller ska du sälja din bostad?  
Kontakta oss så berättar vi mer om hur du 

kan göra en bra bostadsaffär. 

Välkomna in till oss på  
Köpmangatan 6 i Hagfors eller 
kontakta oss på 0563-230 55.

Istället för att skicka ut julkort
skänker vi pengar till 

LIONS CANCERFORSKNINGSFOND

TEXTÅBILD
Patrik, Ingrid,

Annika & Anneli

Stort tack 
till alla våra trogna annonsörer & kunder

för det gångna året.

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi alla våra läsare, annonsörer, kunder och vänner



HAGFORS KOMMUN informerar HAGFORS KOMMUN informerar

Det har bland annat byggts en ny entré till Hagfors  
bibliotek. Köket på Älvstranden Bildningscentrum 
(ÄBC) har byggts ut. Vi har byggt upp ett lärcentrum 
på ÄBC för distansstudier. Arbetet med innehållet och 
byggnaden för det nya teknikhuset i anslutning till 
ÄBC har fortgått. Ombyggnaden av förskolan i Råda 
och utbyggnaden av skolan för årskurs 4-6 pågår. 

Det har skett inflyttning i Fasaden av fritidsgård/
kultur och bio. En satsning som verkligen ger dessa 
verksamheter en möjlighet att hitta olika synergieffekter 
i varandra men som också ger verksamheterna helt 
andra förutsättningar att utvecklas.

Fler flyttar hit
Vi ser fortsatt en väldigt positiv trend när det gäller 
inflyttning till vår kommun. Under året har det blivit 
cirka 50 fler elever i våra skolor genom inflyttning till 
vår kommun. Tjänstepersoner som varit anställda i vår 
kommun mellan 20-30 år säger att de inte varit med 
om den här situationen under alla år man jobbat i 
kommunen. 

Vi kan konstatera att det pågår och kommer att ske 
mycket inom vår kommun de kommande åren. Men 
med mörka moln på himmelen behöver vi som politiker 
vara ännu mer aktiva. Vi måste ta det ansvar som krävs 
och prioritera och leda i den situation som råder. 

Jag vill önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år.

Vecka 51

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

Vi är på upploppet av 2022. Jag  
vill summera det år som snart är 
slut och även försöka se framåt. 
Det är tufft såväl i vår kommun 
som i omvärlden. Men jag är  
säker på att vi kommer att klara  
av de utmaningar vi står inför.   

År 2022 har präglats av ett val, 
Coronapandemin som fortfarande 
finns där och en enormt osäker om-
värld med kriget i Ukraina. Vilket 

gjort den ekonomiska situationen ansträngd för många 
människor, företag men även kommuner och regioner. 

Jag är oerhört orolig
Vi ser en skyhög inflation, stigande priser på det mesta 
och framförallt när det gäller energipriser. Jag är bok-
stavligen oerhört orolig över den här situationen och 
hur människor och företag ska klara av den här situa-
tionen. Hur ska människor ha råd att betala elräkning-
arna? Hur ska företagen fortsatt klara av en lönsamhet 
så det inte leder till konkurser och stora uppsägningar 
– vilket leder till att människor får ännu svårare att 
klara av de ökade kostnaderna. Det kommer att ställas 
enorma krav på samhället för att försöka klara av situ-
ationen så bra det går efter rådande situation. Jag är 
säker på att vi kommer klara av även denna situation. 

Många investeringar
Vi har haft ett år som i övrigt fortsatt präglats av väl-
digt många olika investeringar. Några investeringar 
som färdigställts men också sådana som börjat växa 
fram men som fortfarande inte är helt färdigställda. 

Vi närmar oss jul och nyårshelgen

Vi önskar God jul & Gott nytt år! 

Fredag 23 december
0900 – 1130 med klubba 

Tisdag 27  december
0900 – 1130 utan klubba
1200 – 1530 med klubba 

Onsdag 28 december
0900 – 1130 med klubba
1200 – 1530 utan klubba

Torsdag 29 december
0900 – 1130 utan klubba 
1200 – 1530 med klubba 

Fredag 30 december
0900 – 1130 utan klubba

ÖVRIGA TIDER
För tider på vardagar efter klockan 16.00 samt 
lördag och söndag, se Viking HCs webbplats:
laget.se/vikinghc

HAGFORSVALLEN
Har du frågor om när Hagforsvallen är ledig,  
kontakta fastighetsskötaren på telefon nedan. 

HAR DU FRÅGOR?
Ring till fastighetsskötare Valhall, 070-312 41 38. 

Istider för allmänheten 
JULLOVET 2022/2023 PÅ VALHALL

Måndag 2 januari
0900 – 1130 med klubba 
1200 – 1530 utan klubba
 
Tisdag 3 januari
0900 – 1130 utan klubba
1200 – 1530 med klubba 
Onsdag 4 januari
0900 – 1130 med klubba
1200 – 1530 utan klubba

Torsdag j Januari
0900 – 1130 utan klubba 
1200 – 1530 med klubba

Hagfors kommun och Hagfors Räddningstjänst hoppas såklart att du väljer 
att fira in det nya året utan raketer. Vi värnar om våra fyrbenta vänner och 
människor som av olika anledningar mår dåligt i samband med höga smällar 
från raketer och fyrverkerier. 

Om du ändå vill skjuta raketer så kan du göra det på anvisad plats och tid. 
För övriga platser och tider krävs tillstånd av polismyndigheten.
Observera att det alltid krävs tillstånd vid användande av fyrverkerier med 
styrpinne eller smällare. 

Allt fler väljer bort fyrverkerier på nyårsafton, men för många 
är det fortfarande en tradition att antingen beskåda eller själv 
tända raketer på nyårsafton.

FYRVERKERIER PÅ NYÅRSAFTON

Jens Fischer, 
Kommunstyrelsens ordförande

Här kan du skjuta raketer 
på nyårsafton mellan kl. 2300 - 0100

HAGFORS
•  Grusplanen vid ÄBC
•  Grusade parkeringen närmast  
 folkracebanan utanför Valhall
•  Värmullsåsen, parkeringsytor och 
    grusytor runt Åråsgården

EKSHÄRAD
•  Grusparkeringen vid Höökborgen

JULTIDER PÅ 
HAGFORS STADSHUS

0563-185 00  |  hagfors.se   |  visithagfors.se

God jul och gott nytt år önskar 
Hagfors kommun!

Under jul och nyår 2022/2023  
har vi följande öppettider 

FREDAG  23/12  8.00-12.00

MÅNDAG  26/12  STÄNGT

TISDAG  27/12  8.00-12.00, 13.00-16.00

ONSDAG  28/12  8.00-12.00, 13.00-16.00

TORSDAG  29/12  8.00-12.00, 13.00-16.00

FREDAG  30/12  08.00-12.00

MÅNDAG  2/1  8.00-12.00, 13.00-16.00

TISDAG  3/1  8.00-12.00, 13.00-16.00

ONSDAG  4/1  8.00-12.00, 13.00-16.00

TORSDAG  5/1  8.00-12.00

FREDAG 6/1 STÄNGT

Öppettider jul och nyår på 
våra återvinningscentraler
ÅVC Hagfors (alltid stängd söndagar)

Lördag 24 december julafton Stängt
Måndag 26 december annandag jul Stängt
Lördag 31 december nyårsafton Stängt
Fredag 6 januari trettondagen Stängt

ÅVC Ekshärad (alltid stängd fredag och lördag)

Söndag 25 december juldagen Stängt
Måndag 26 december annandag jul Stängt 
Söndag 1 januari nyårsdagen Stängt

Din sophämtning under jul   
och nyår 
Under jul- och nyårshelgen är det inga ändringar 
vad gäller sophämtningen. Den 26 december 
är en röd dag men avfall hämtas som en vanlig 
måndag. Trettondagen 6 januari körs också som 
en vanlig fredag. Kom ihåg att kärlet ska ställas ut 
senast klockan 06.00 på hämtningsdagen och  
låt kärlet stå framme tills det är tömt. 
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