
God fortsättning 

på nya året!

Nr 1  Vecka 2    Årgång 32 Onsdag 11 januari 2023Tel. 0563-616 66 www.veckobladet.se
Fax 0563-109 79 info@veckobladet.se

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

Tulpanens dag 15 januari

Passa på att fira tulpanens 
dag den 15 januari. Unna 
dig själv en bukett härligt 
vårlika tulpaner eller var-
för inte ge bort en bukett?

Mitt i kalla och mörka januari firar vi Tul-
panens Dag. De färgglada och krispiga 
tulpanerna symboliserar ljusets återkomst 
och att våren är i antågande. Tulpanerna är 
fulla av liv och ger oss den energi vi så väl 
behöver! Så ge ett fång med vackra tulpa-
ner i allsköns färger till någon du tycker 
om och som du vill göra glad.

Njut av din tulpanbukett

Tulpaner är lätta att lyckas med och en tul-
panbukett håller sig fin ungefär 7-10 dagar. 
För bästa hållbarhet skär man av ca 1 cm av 
stjälkarna med en vass kniv. Då drar tulpa-
nerna lättare upp vatten. Placera tulpanerna 
i en vas och fyll på med mycket och kallt 
vatten. Låt stjälkarna få stöd av pappret/
plasten som sitter runt tulpanerna under den 
första tiden de suger vatten. De blir då raka 
och fina. Ta sedan bort förpackningen och 
sätt vasen där du vill ha den, gärna ljust men 
helst inte i direkt solljus. Tänk också på att 
placera tulpanerna en bit ifrån färsk frukt 
eftersom tulpanernas åldrande påskyndas av 
den etylengas som frukten avger.

Källa: blomsterlandet.se
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VI SÖKER PERSONAL!

VI SÖKER PERSONAL!

MÅN.-FRE 8-20, LÖR 8-19, SÖN. 9-19

ANNONSEN GÄLLER V2 2022 SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER!

PREMIX MATCENTRUM - STORGATAN 3, 68332 HAGFORS - 0563 20020 

KYCKLINGSverige 

GRILLAD ::stst
VÄLJ MELLAN VARM & KALL 
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ANSÖK IDAG SKICKA DIN CV TILL PROFFS@MATCENTRUM.SE

ANSÖK IDAG SKICKA DIN CV TILL PROFFS@MATCENTRUM.SE
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STYCKPRIS 39,95:-

KYCKLINGBEN

Kronfågel 1000g
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Har ni döpt ert barn, 
gift er eller firar ni 
t ex Guldbröllop?

Dela med er av 
händelsen i Veckobladet!

Skicka en bild och några raders 
text till info@veckobladet.se 

eller Veckobladet, Görsjöv. 2C, 
683 33 Hagfors

Pris 300:-. Betalas kontant eller 
via Swish 1230489690

Plusgiro 45 70 18-0

Dop   Vigsel
Guldbröllop

Dop   Vigsel
Guldbröllop

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

Dela med er 
av händelsen 
i Veckobladet!

Skicka en bild och 
några raders text till 

info@veckobladet.se eller 
Veckobladet, Görsjöv. 2C, 

683 33 Hagfors
Pris 300:-. 

Betalas kontant eller 
via Swish 1230489690

Plusgiro 45 70 18-0
Meddela hur 

ni betalat.
Förskotts-
betalning.

Dop   VigselDop   Vigsel
GuldbröllopGuldbröllop

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

Dela med er av händelsen 
i Veckobladet!

Skicka en bild och några raders text till 
info@veckobladet.se eller Veckobladet,
Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors
Pris 300:-. Betalas kontant eller via Swish 1230489690

Dop   Vigsel   GuldbröllopDop   Vigsel   GuldbröllopDop   Vigsel   GuldbröllopDop   Vigsel   Guldbröllop

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
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Omsorgsfull hjälp vid 
dödsfall.

Även behjälplig med 
begravning i Hagfors 

med omnejd.
www.eksharadsbegravningsbyra.com

DAN 
ISAKSSON

EKSHÄRADS
BEGRAVNINGSBYRÅ

0563-400 66
Klarälvsvägen 19   

JOUR DYGNET RUNT!

FAMILJ

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 15/1 kl 11.00 Mässa S Löwenspets i S:t Olavs kapell.

Klarälvskyrkan Ekshärad
Tis 10/1 Bön i hemgrupper.
Sön 15/1 kl 18.00 Bön i kyrkan.

Och en röst kom från himlen: ”Du är min Son den Älskade. 
I dig har jag min glädje.”

Mark 1:11

Gräs Missionshus        
Sön 15/1 kl 11.00 Gudstjänst med 
Indira Wilson.
Mån 16/1 kl 19.00 Stugmöte.

Equmeniakyrkorna och Pingstförsamlingen i Ekshärad

Till medlemmar i sektion Klarälvdalen
Inbjudan

Du inbjuds härmed till årsmöte 2023 
Sektion Klarälvdalen

Datum: 2023-02-07
Tid: 18.00
Plats: Trygghetsboende Tallåsv. 10 C Munkfors
Ur dagordningen:
 • Ordförande fyllnadsval 1 år

 • 3 ordinarie styrelseledamöter på 2 år

	 •	 4	ersättare	styrelseledamöter	1	år

	 •	 4	ordinarie	ombud	till	Västra	Svealands	
  representantskap

Anmälan görs på telefon 010-442 91 60 (tisdag-torsdag) 
eller via mail klaralvdalen.v-svealand@kommunal.se

Anmäl senast 2023-01-21 eftersom vi bjuder på mat

VÄLKOMNA!

Veckobladet & 
Textåbild
har öppet

måndag 8-12
tisdag, onsdag 8-14

torsdag 8-16
fredag 8-14
Välkommen!

PRIVAT-
ANNONSER

Vigda / Döpta / 
Födda med foto 300:-

Föddaannons utan bild / 
Ej uppvaktning  / Tack  200:-

(Max 30 ord)

Betalning görs kontant eller 
via plusgiro 457018-0

eller Swish 1230489690
Skickas via mail 

info@veckobladet.se
eller till Veckobladet, 

Görsjövägen 2C, 68333 Hagfors

Du är även välkommen in!

AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 



Välkommen till Välkommen till 
Hagfors pastoratHagfors pastorat

Vi möts i öppen verksamhet 
Norra Råda församlingshem

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

Hagfors församlingshem 
Matteusgruppen tisdagar kl 14.00-16.00 jämna veckor

Hagfors kyrkokör onsdagar kl 18.15 (start 18.1.)
Frukost med andakt  torsdagar kl 10.00-11.00

Sunnemo församlingshem 
Onsdagscafé onsdagar kl 10.00-11.30  

v 2 med Markus Porsche, Andakt
v 3 Filmvisning med J-E Palm 

Barn, Unga, Familj - Berggården Hagfors
Småbarnscafé 0-2 år måndagar  kl 9.00-11.30

med babyrytmik ojämna veckor. 
Öppen förskola 0-5 år vuxen/barn onsdagar kl 9.00-11.30

och torsdagar 9.00-11.30
Ungdomskvällar åk 7-3:an gym. tisd. & torsd. kl 18-22

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

Just nu söker vi vinterkläder!
Uppstart barnverksamhet

Berggården Hagfors
måndagar ojämna veckor - start 16.1.

Förskola-3:an kl 13.00-15.30
4:an-6:an kl 16.00-17.30

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

Gudstjänster
Söndag 15/1

kl 11.00 Hagfors församlingshem
Gudstjänst 

Markus Porsche & Tina Sundbäck
kl 16.00 Sunnemo församlingshem 

Gudstjänst 
Markus Porsche & Tina Sundbäck

Söndag 22/1
kl 16.00 Norra Råda församlingshem

 Gudstjänst 
Thomas Pfitzinger-Drewes & Eva Verde

20%20% rabatt 
på annons
under rubriken

Glädje!Nystart!

Boka senast 19/1 kl 16.00
0563-616 66  
info@veckobladet.se

Vecka 4 (25/1) TEMA: 

Ta hand om digTa hand om dig
- Unna dig!- Unna dig!

Dalavägen 15, HAGFORS  • 073-843 54 12

Vi välkomnar ett nytt Vi välkomnar ett nytt 
år med att kunna ge år med att kunna ge 

Dig ett nytt hår!Dig ett nytt hår!
Ring oss eller gå in på BokaDirekt.se för att boka tid.   Lisa & Elina

Vi har nu öppnat upp för fler tider 
hos oss vilket gör att vi har möjlighet 
att ta in både nya och gamla kunder!

Varmt välkommen till oss! 

LAINEZ
EKONOMITJÄNSTER AB

Behöver du hjälp med bokföringen?
Kontakta mig gärna!

Bokföring, löner, årsbokslut 
och deklarationer.

Laine Eriksson 072 222 80 03     info@lainez.se

Traditionellt & nyskapande måleri

Ny- & ommålning  •  Tapetsering  •  Utvändig & invändig målning  •  Villor, lägenheter & övriga lokaler

Ring Rickard! 076-766 82 67
klaralvenmaleri.nu  •  rickard@klaralvenmaleri.nu



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 

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

Programblad
Böcker

Tidningar
Roll up

Trottoarpratare
Fakturor

Kvittenser

Kuvert i alla storlekar
Etiketter

Visitkort
Affischer
Broschyrer
Blanketter

Inbjudningskort
Bordstabletter
Pennor med tryck 

m.m.

Vitt tryck på svart 
papper

Lack som effektfärg 
eller tillägg

Ring Patrik 

för offert!

0563-616 66

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, Hagfors      tryck@veckobladet.se    www.veckobladet.se      



Har du tur kan det bli 
just Du som kund i 

någon av de medverkande 
butikerna som får ditt 

inköp på mellan 
50- 500 kr utan 

kostnad när du handlar. 
Dessutom chans att vinna 

10 000 kr i presentkort som 
gäller hos nedanstående 

deltagande butikerna.

KÖPTROGEN 
MUNKFORS-RANSÄTER  

- NY TÄVLING! 
Du behöver inte spara några kvitton 
Plötsligt kan det hända… 
Chans att VINNA ditt 
inköp i butiken och 
10 000 kr (i presentkort) 

                        
                    
                  Har du tur kan det bli just 
                       Du som kund i någon av de 
                      medverkande butikerna som 
                        får ditt inköp på mellan 50- 
                          500 kr utan kostnad när  
                         du handlar. Dessutom chans  
                     att vinna 10 000 kr i presentkort 
                     som gäller hos nedanstående 
                      deltagande butikerna. 
                                          

Januari, februari, mars, april och maj 
Medverkande butiker: 
Lerins, Mia´s, Blomsterboden, Loppisstationen, OKQ8, 
Hårshopen, RT Foto, Munkfors Trädgårdstjänst, Alla Sinnen, 
Bilelektriska, Lillängens Bil & Däck, Frendo, Seriemagasinet, 
Gummiverkstán Munkfors, Turistbyrån, MECA-LM Bil,  
Harmoni, Söt och Flitig, Amorinen, Bil & Maskin,  
Cappuccino, Lundby Hemslöjd, Yalla Zoo 

Fem månadsvinnare med chans att 
vinna presentkort på 10 000 kr i final. 
Prisutdelning sker på nationaldagen. 

 
      Shoppinggruppen- Handla lokalt i Munkfors 
och Munkfors-Ransäter Näringslivsforum i samverkan 
              Frågor: Ring 0563-54 10 80   

 

KÖPTROGEN 
MUNKFORS-RANSÄTER  

- NY TÄVLING! 
Du behöver inte spara några kvitton 
Plötsligt kan det hända… 
Chans att VINNA ditt 
inköp i butiken och 
10 000 kr (i presentkort) 

                        
                    
                  Har du tur kan det bli just 
                       Du som kund i någon av de 
                      medverkande butikerna som 
                        får ditt inköp på mellan 50- 
                          500 kr utan kostnad när  
                         du handlar. Dessutom chans  
                     att vinna 10 000 kr i presentkort 
                     som gäller hos nedanstående 
                      deltagande butikerna. 
                                          

Januari, februari, mars, april och maj 
Medverkande butiker: 
Lerins, Mia´s, Blomsterboden, Loppisstationen, OKQ8, 
Hårshopen, RT Foto, Munkfors Trädgårdstjänst, Alla Sinnen, 
Bilelektriska, Lillängens Bil & Däck, Frendo, Seriemagasinet, 
Gummiverkstán Munkfors, Turistbyrån, MECA-LM Bil,  
Harmoni, Söt och Flitig, Amorinen, Bil & Maskin,  
Cappuccino, Lundby Hemslöjd, Yalla Zoo 

Fem månadsvinnare med chans att 
vinna presentkort på 10 000 kr i final. 
Prisutdelning sker på nationaldagen. 

 
      Shoppinggruppen- Handla lokalt i Munkfors 
och Munkfors-Ransäter Näringslivsforum i samverkan 
              Frågor: Ring 0563-54 10 80   

 

Shoppinggruppen - Handla lokalt i Munkfors och 
Munkfors-Ransäter Näringslivsforum i samverkan

Frågor: Ring 0563-54 10 80

10.000 kr
            (i presentkort)

VARMT VÄLKOMNA!  MUNKFORS    0563-506 70

Onsdag 11 januariOnsdag 11 januari
startar vårstartar vår

REAREA i butiken i butiken

50%50%
på en hel vägg medpå en hel vägg med

DAMKLÄDERDAMKLÄDER

Dalbråtsv. 12 
070-336 33 31  

• Körkortsfoto 
• Inramningar • Klockor
• Batteribyte klockor
• Fotoramar • Fotoartiklar • Naturfototavlor

Öppet: 
mån-tors 10-17 

lunch 12.30-13.30

Den stora
KNUT-
FESTEN
Fredag 13 januari 
i Munkerud kl 18.00

• Dans kring granen
• Gottpåsar delas ut 
   till alla barn av tomten
• Prisutdelningar
• Musik och sång under kvällen

Priser:
1:a 1.000:-
2:a 700:-
3:e 500:-
EXTRA VINSTER

Festen kan 

ställas in vid 

otjänligt väder

Välkomna!Korv          Gratis glögg!
Arr: Munkeruds Bygdelag.
Övriga företag se vidare 

tackannons

Munkfors
Ransäter
 Munkfors Kommun

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

Veckans 
Jobbmeny

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny 

gå in på 
arbetsformedlingen.se

Kvinnojouren 
Duvkullan

Välkomna till oss!
073-807 16 07, 073-807 22 69



Vi kan dela ut över Veckobladets utgivningsområde, 
Munkfors och Hagfors kommuner med Ekshärad, 

Stöllet, Lesjöfors och Olsäter. 

Har Ni oadresserad reklam, 
föreningsinformation,  

frågeformulär etc. 
som Ni vill ha utdelad?

info@veckobladet.se       www.veckobladet.se
Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors

Ring 0563-616 66 
och tala med Patrik för
 information och priser

Vi kan dela ut över Veckobladets utgivningsområde, Munkfors och Hagfors 
kommuner med Ekshärad, Stöllet, Lesjöfors och Olsäter. 

Har Ni oadresserad reklam, föreningsinformation,  
frågeformulär etc. som Ni vill ha utdelad?

info@veckobladet.se       www.veckobladet.se
Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors

Ring 0563-616 66 
och tala med Patrik för
 information och priser

100x125 205x85

Vi kan dela ut över Veckobladets utgivningsområde, Munkfors och Hagfors 
kommuner med Ekshärad, Stöllet, Lesjöfors och Olsäter. 

Har Ni oadresserad reklam, föreningsinformation,  
frågeformulär etc. som Ni vill ha utdelad?

info@veckobladet.se       www.veckobladet.se
Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors

Ring 0563-616 66 
och tala med Patrik för information och priser

20%20% rabatt 
på annons
under rubriken

Glädje!Nystart!

Boka senast 19/1 kl 16.00
0563-616 66  
info@veckobladet.se

Vecka 4 (25/1) TEMA: 

Ta hand om digTa hand om dig
- Unna dig!- Unna dig!



Utgångspris: 1 600 000:- 

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

www.maklarhuset.se/hagfors

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 med närhet till sjö.  Möjlighet finns 
att förvärva befintlig butik.

Rörbjörkeby - Torsby
Utgångspris:  425 000:- 
Fastighet med renoveringsbehov som 
inrymmer hall, öppet kök, allrum och 
badrum i entréplanet. Övervåning med 
hall, sovrum och en inredningsbar vind.
Fastigheten har en areal på 12.669 kvm 
där merparten är skog och är belägen 
ca 6 km från Torsby centrum med alla 
dess faciliteter.

Sörgårdsvägen - Råda
Utgångspris:  425 000:- 
Välplanerade enplansvilla, belägen vid 
återvändsgata. Villan om fyra rum och 
kök fördelar sig på 107 kvadratmeter. 
Här bor du med gångavstånd till skola 
och mataffär. Luftvärmepump. Carport.

Trädgårdstorpsvägen - Uddeholm   
Utgångspris:  1 650 000:- 
Attraktiv och rymlig suterängvilla, om 6 rok fördelade över 177 kvm. Stora 
sällskapsytor, braskamin, öppen spis, rymligt kök, nyrenoverat badrum med 
härlig golvvärme, bastu. Längsgående balkong i österläge. Bergvärme. Fiber är 
installerat.  Bostaden är belägen på stor hörntomt.

Köpmangatan - Hagfors
Utgångspris:  2 300 000:- 
Centralt belägen hyresfastighet om 
2  st etage-lägenheter 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 för 
avhämtning. Hel källarvåning  med 
förråd, pannrum, cykel-förråd. Egen 
parkering.

Getarevägen - Hagfors
Utgångspris:  750 000:- 
Trevliga och välskött 1-plans villa,  
där entréplanet nyligen  renoverats, 
erbjuder ett rymligt ljust kök,  
stort vardagsrum med utgång till 
takad veranda, två sovrum och 
ett fräscht badrum. Källarplanet 
inrymmer praktiskt garage med bra 
utrymmen, pannrum, matkällare och 
förrådsutrymmen.

Sättersta - Deglunden
Utgångspris:  975 000:- 
Mycket vackert beläget fritidshus 
med sjötomt och med egen badplats. 
Huvudbyggnaden inrymmer kök 
med matplats  och el- samt vedspis. 
Kombinerat allrum /sovrum. Utgång till 
inglasad altan. Gäststuga om två rum 
samt TC. Soldäck som vetter mot sjön.

Näs - Ekshärad
Utgångspris:  690 000:- 
Mycket charmig och lantligt belägna 
villa med en  fantastisk utsikt ut 
över Klarälven och dess omgivning. 
Bostaden som är i 1 1/2 plan, är mycket 
välvårdad och inrymmer 5 rum och 
kök fördelade över 112 kvm. Fiber är 
installerat. En rymlig altan under tak, 
finns i direkt anslutning till entrén

Åkervägen - Hagfors
Utgångspris:  950 000:- 
Familjevilla  med sjöutsikt, om sex rum 
och kök fördelat på 158 kvm. Entréplan 
med funktionellt kök och separat 
matplats, vardagsrum med parkettgolv 
och utgång till inglasad veranda i 
söderläge, två sovrum, badrum med 
duschplats samt entréhall. Övervåning 
med tre sovrum, klädkammare, badrum 
med bakar samt en möblerbar hall. 
Fiber finns installerat.

Mäklarhuset önskar er 
alla en god fortsättning 

på år 2023!
Frampå vårkanten kommer 
vi att delta i Europas största 
bomässa i Holland. Planerar 

du att sälja din fastighet, så är 
detta ett ypperligt tillfälle att 
marknadsföra din fastighet på 

denna bomässa.

Välkommen att kontakta din 
internationella mäklare 

i Värmland



SPORT • SPORT • SPORT • SPORTSPORT • SPORT • SPORT • SPORT

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

INNEBANDY 

VIKING HOCKEYVIKING HOCKEY

Vecka 2: 
Fredag 13/1 kl 19.00 
A-lag Viking HC-Sunne IK
Lördag 14/1 kl 10.00
Hockeyskolan
Lördag 14/1 kl 14.00
J20 Viking HC-Malung
Söndag 15/1 kl 12.00 
Poolspel

Vecka 3: 
Fredag 20/1 kl 19.00 
A-lag Viking HC-Säffle
Lördag 21/1 kl 10.00
Hockeyskolan
Lördag 21/1 kl 14.00
J20 Viking HC-Strömsbro

Välkomna!

Hemmamatcher januari

Söndag 22/1 kl 11.00
U13 Viking HC-Arvika

Vecka 4: 
Lördag 28/1 kl 10.00 
Hockeyskolan
Söndag 29/1 kl 11.00
U13 Viking HC-FBK
Söndag 29/1 kl 15.00
J18 Viking HC-Grums

Vecka 5:
Tisdag 31/1 kl ???
J20 Viking HC-Borlänge

Innebandy
Fredagen den 16/12 spelade Hertzöga 

BK - Edebäck IBF  4-6 (2-1) (1-1) (1-4)
Sista matchen före juluppehållet. 

Tredje raka segern efter en stark 
tredje period. Bäst i Edebäck i kväll var 
målvakten Robert Engström. Målgörare 
var Mikael Danielsson 2mål (straffar), 
Jon Åkerlund, Robin Jansson, Lukas 

Larsson, Filip Gustavsson hade 2 assist. 
Nästa match är i Ladan 13/1-23 20.00 
mot Skattkärr.

Lödagen den 17/12 spelade Edebäck 
IBK U - Munkfors IBK U  7-9 (2-2) (1-5) 
(4-2)

Målgörare var Jesper Lindberg 3, 
Dennis Nilsson 1 + 2 assist, Tommie 
Andersson 1, William Gustavsson 1, 
självmål 1, Anton Rååd 2 assist.

Damer div 1 region 2022/2023
Munkfors IBK - IBK Sala 10-6 
(2-1,3-3,5-2) Skott 35-15 Publik 40

Målskyttar MIBK : Rebecca Söderlund 
2, Kristin Larsson 2, Andrea Karlsson-
Lundberg 2,  Linn Östlund, Elvira Thorén 
Lindholm, Samina Bergwall & Marie 
Westerlund

En minst sagt efterlängtad trepoängare 
säga man väl lugnt säga när Munkfors 
IBK:s damer besegrade gästande Sala 
med 10-6.

Rebecca Söderlund som tillsammans 
med Krist in Larsson och Andrea 
Karlsson-Lundberg låg bakom det mesta 
och tillsammans stod trion för 6 mål och 
5 målgivande passningar. 

- Ja, det var härligt med första 
trepoängaren för säsongen. Inte en dag 
för tidigt säger Munkfors tränare Karin 
Hallberg.

-  Vi gör det vi ska idag, vinner 
matchen, men var lite för svaga i 
försvaret idag. Vi bjuder in Sala lite för 
lätt. -Men vi gör många mål vilket stärker 
oss inför fortsättningen säger Hallberg

- Andrea kommer in i truppen med 
pondus och visar vägen tillsammans 
med Rebecca idag. Jättekul att Emma är 
tillbaka efter den korta mammaledigheten 
också.

Nästa motstånd för Munkfors är 
Dottevik.

Ishockey
Ivan Jakubik återvänder till 
IFK Munkfors

Han smällde in hela 59 poäng på 40 
matcher i IFK Munkfors säsongen 18/19. 
Nu är slovaken Ivan Jakubik klar för en 
återkomst!

- Jag är väldigt glad över att få 
chansen att återvända. Känner mig full 
av energi och redo att bidra, säger den 
27-årige centern.

Ivan Jakubik gjorde stor succé i 
Munkfors säsongen 18/19. 53 (27+26) 
poäng på 30 division 2-matcher följdes 
upp med 6 (4+2) poäng på 10 matcher i 
division 1-kvalet.

Nu är det alltså klart att den 27-årige 
centern återvänder för spel i IFK-tröjan 
under återstoden av denna säsong.

- Jag har väldigt goda minnen från 
min förra sejour i Munkfors. Är väldigt 
glad över att få chansen att återvända. 
Känner mig full av energi och redo att 
bidra, säger han och fortsätter:

- Jag vill hjälpa laget att fortsätta vinna 
matcher. Jag vill bidra i offensiven för att 
vi ska göra fler mål och även jobba hårt 
över hela isen.

Sedan förra IFK-sejouren har 
Ivan Jakubik, som även jobbar som 
skillscoach, spelat i den slovakiska 
tredjeligan och noterats för totalt 103 
(44+59) poäng på 48 matcher i grunderie 
och kval.

Den spelskicklige slovaken har även 
meriter från hemlandets högstaliga där 
han noterats för 5 (4+1) poäng på 50 
matcher. I andraligan har det blivit 6 
(4+2) poäng på 16 matcher.

På juniornivå var han en poängmaskin 
av stora mått med 44 (20+24) poäng på 
75 J18-matcher och hela 144 (71+73) 
poäng på 128 J20-matcher.



Kära läsare!
HAR DU MYCKET SNÖ 
VID DIN POSTLÅDA?

Vänligen SKOTTA
så våra utdelare kan köra bilen intill.

Tack för er hjälp!

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

Nu söker vi

virkesköpare
Läs mer om tjänsten på fiskarheden.se/lediga-jobb. 

Hör av dig till råvaruchef Per Limberg om du har frågor. 
per.limberg@fiskarheden.se, 0280-59 30 10

JANUARI – LÅT DET NYA ÅRET 
BLI ETT GRÖNARE ÅR

Trädgård och uteplats ligger i vintervila. Inomhus laddar 
vi för mängder av nyheter med härliga vårblommor och 

fräscha gröna växter som är lättskötta.

DAGS FÖR NYSTART!
I trädgården

Mata fåglarna
Även om trädgård och uteplats ligger i vila är det full fart på de fåglar 
som valt att övervintra här i Norden. Hjälp dem med näringsrika och 
feta nötter så klarar de kölden bättre.
Ta bort snö
På de platser det faller mycket snö kan man lätta på snötyngden från 
buskar och häckar så grenarna inte knäcks.
Täck vintergröna buskar
När vårsolen tittar fram är det bra att täcka vintergröna buskar med 
säckväv eller vinterväv så de inte torrfryser och blir bruna. Låt täck-
ningen sitta kvar till marken har tinat helt.
Starta igång vårsäsongen med att välja fröer
Utforska årets frösortiment i våra butiker, kom och låt dig inspireras, 
botanisera och planera inför vårens odlingar och projekt. Det är snart 
dags att börja med vårsådden.

Växter i början på året
Vårlökar
Tjuvstarta våren inomhus med vårlökar i kruka. Pärlhyacint och 
kungsängsliljor är några av de sorter som kommer först. Plantera gär-
na ihop flera i en vid skål eller kruka och dekorera med mossar eller 
småsten. Det ger ett imponerande arrangemang som sprider glädje 
både till vardag och fest.
Primula
Primula sprider en vårig och fräsch doft runt omkring sig, flera styck-
en i en vid kruka ger en maffig effekt med hög färgintensitet. Primu-
lan håller längre i lite lägre temperaturer och passar därför även i ett 
frostfritt uterum.
Hortensia
Önskar du en mjukare känsla i ditt fönster eller på bordet är hortensia 
en storblommig favorit, färgerna går i blått, rosa, vitt och lila. Horten-
sian blommar länge, bara den får rikligt med vatten regelbundet, och 
kan även planteras ute i större kruka när sommaren kommer.
Tulpaner
Redan i januari kan vi förnimma känslan av vår under soliga dagar, 
tulpanen förstärker den och sprider glädje med sitt enkla och färg-
glada uttryck. En mixad bukett tillsammans med en grön kvist ger 
en lite vildare känsla medan exempelvis vita eller mörkt lila är mer 
stilrena. Tulpaner är också fina att sätta en och en i mindre vaser i 
grupp eller enskilt där platsen är begränsad som i badrummet eller 
på sängbordet.

Källa: plantagen.se



Bio Hagfors kör igång en ny 
säsong på Fasaden!

Efter en intensiv avslutning på 2022 är bion på Fasaden igång 
med en ny säsong som ser riktigt spännande ut. Efter drygt två 
år med pandemi har filmbolagen fyllt 2023 med storfilmer för 
alla smaker och åldrar. Först ut är Guy Ritchies nya film OPERA-
TION FORTUNE : RUSE DE GUERRE med bl a Jason Statham 
och Hugh Grant. Dagen efter kommer barnfilmen KNORR och 
senare den eftermiddagen är det premiär för A MAN CALLED 
OTTO med Tom Hanks i huvudrollen. Otto är en helt ny ameri-
kansk version av ”En Man Som Heter Ove” som gjorde stor succé 
på Bio Hagfors i slutet av 2015. Förhandssnacket säger att vi kan 
se fram emot 2 riktigt trevliga timmar i biosalongen.

Bion meddelar också att det efter några månader med problem 
med uppvärmningen i huset nu är riktigt varmt och behagligt i 
salongen.

Vi gratulerarVi gratulerar

GABRIEL
Torsdag den 5 januari 
fyllde han 14 år! Ett 
rungande stort grattis 
i efterskott från hela 
släkten!

KIAN
Den 6 januari fyllde 
vår guldklimp Kian 
1 år!  Hoppas du 
hade en jättebra dag 
med massa paket! 
Många pussar och 
kramar från mamma 
och pappa, Kid och 
Alma! 

CLARA ENVIK
Stort grattis till Clara 
som fyller 1 år den 12 
januari! Hoppas du 
får en rolig dag med 
många paket och god 
tårta. Grattiskramar 
från storebror Malte, 
mamma och pappa.

Köp dina ramar 
hos oss!

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

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
EKSHÄRADSBYGDENS KVINNOR
Knutfest på Ekshärads Hembg torsd 
12/1 kl 19.00. Kom utklädd eller som 
du är. Varmkorv + bröd, kaffe o tårta. 
Underhållning. Pris till bästa Knutkärring. 
Entré: Medtag ett hemligt paket med 
värde minst 50 kr. Alla medlemmar 
välkomna! Styrelsen.
********************************************
SÖRBY IK ÅRSMÖTE
Sörbyvallen Sörby, söndagen den 29/1 
klockan 17.00. Välkommen!
********************************************
PRO MUNKFORS
Måndag 16 januari kl 14.00 börjar 
sången. Gamla som nya sångare och 
musiker hälsas välkomna. Medarr: ABF.
********************************************
FÖRLÄNGD ANMÄLN.TID Konstresa 
t.Stockh 4-5/3 m Jönssons Buss. Boende, 
del i dubbelr. Guidad visn. Liljevalchs. 
Kostn. buss, hotell, Liljevalchs 1795:- 
Enkelr.tillägg +745:. För info/anm. kont. 
researr.Ch. Axelsson senast 31/1. ch-
th@hotmail.com eller 070-2332294 efter 
17.00. Välkommen! Konstför. Kreativitet
********************************************

PRO RÅDA välkomnar Värmlands-
operan till Råda  Ordenshus 21/1 kl 
14.00. De framför Hela Famnen Full 
Av Solsken. Alla är välkomna, inte bara 
PRO-are. Biljettpris 100 kr. I pausen 
serveras kaffe o smörgås. Anm senast 
16 jan till Inga-Lill 072-7442068, Majvor 
070-3931021. Välk. till en trevlig efterm.
********************************************
EKSHÄRADSBYGDENS KVINNOR
Vin- o kulturresa till Österrike försommar 
2023 (v 22 o 9 dgr framåt). Med Hjerpe 
Buss och reseledn. av B-A Nilsson. 
Besök hos vinproducenter o kulturuppl., 
några dgr i Wien bl.a. Intr. kan göra intr.
anm. snarast till B. Klementsson 073-
0213909. Även icke medl. i mån av plats.

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
DHR BROSTUGAN
Samlingslokalen uthyres. Privat 600:-, 
föreningar 400:-.
Tel. 0563-616 75
********************************************
LOKALER OCH PARK UTHYRES!
För fester, sammanträden, konferenser, 
kurser, försäljning, teater etc. Sunnemo 
Folkets Hus och Park
Tel. 070-230 76 62 Eva-Lena
********************************************
UTHYRES: LÄGENHET
på 45 kvadratmeter, nyrenoverad hyres 
ut på Brostugan. Vatten, renhållning och 
el ingår. Möjlighet till motorvärmaruttag 
finns. 5.000:-/mån.
Tel. 0563-616 75 för info
********************************************
UTHYRES: NYRENOVERAT HUS
3 rum å kök. Nyrenoverat badrum m 
dusch. Nya möbler, bara att flytta in, 
garage under huset. Allt detta finns i 
Tutemo Sunnemo. Bilder kan ses på 
Blocket. Vid intresse ring Dirk
Tel. 070-267 23 81
********************************************
ÖNSKAS HYRA: FÖRRÅD
Minst 20 m2 i Munkfors eller Ransäter, 
varmförråd.
Tel. 070-529 29 33
********************************************

SÄLJES
DUBBELSÄNG
Ikea Sultan Skymning 160x200, resår 
med gråa sidor, 4 svarta metallben. 
Bäddmadrass Wellpur. Pris: 2.000:-.
Tel. 076-768 01 33
********************************************



Rikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

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

Gilla oss på 

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

Skydda ditt hem mot 
de kalla vinter-
månaderna med våra 
underhållsfria fönster.
Lantligt, retro 
eller modernt 
PVC-3 glasfönster.ster.
Tel. 072-546 27 85
Mail: 
info@swedishhouseinvest.eu

UTHYRES
2 rum och kök
2:a våningen 

centralt Ekshärad.
Ledig från 1/3 2023 

eller enligt uppgörelse.
Indianbostäder AB

0706-25 43 71

Gilla oss på Eric 076-1097722 
eric@lokomotivstad.se
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Melodikrysset v.2 - 14 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:...............................................................................................................................................

Melodikrysset v 2 - 14 januari

NORRA VÄRMLAND

ABF Norra Värmland

STUDIECIRKLAR PÅ GÅNG:
Vill du lära dig mer 
och praktisera QI-GONG?
Start 20 januari, 10 tillfällen. Kostnad 750 kr.

Är du intresserad av att LÄRA DIG SY 
eller utveckla dina kunskaper?
Start 7 februari, 10 tillfällen. Kostnad 950 kr.

Vid anmälan och eventuella frågor, kontakta oss på 0563-142 52 
ida.saker@abf.se • abf.se/norravarmland
Följ oss gärna på våra sociala medier samt besök vår 
hemsida där vi uppdaterar mer om vad vi har på gång 
och tar gärna emot tips och idéer.

Torsdag 12/1 kl 10.30-15.00 
Baconlindad köttfärs-

limpa 100:- 
Alternativ: Pannbiff 

 ––   HÄMTLÅDOR 90:-   ––
Beställ gärna matlådor från kl 9.00
Betalning görs kontant el. m swish

CAFÉ O LOPPIS ÖPPET 
VARDAGAR 10.30-15.30

Tel. 0563-257 55   Välkomna!

Motion
Älvstranden, start v. 3

Måndag 17.45-18.45 Motion
Tisdag 18.00-19.00 Motion, Råda
Tisdag 19.00-20.00 
Torsdag 18.00-19.00 Styrka/kond
Priser:
Ett pass/vecka: 350:-/termin
Flera pass/vecka: 450:-/termin
Prova en vecka gratis!

Barngymnastik/Bamsegympa
Älvstranden, start v. 3

Måndag 17.00-18.00 f. 2019-2020
Måndag 18.00-19.00 f. 2017-2018

Barngrupperna fulla vt 2023

Gott om utrymme och 
rengjorda redskap.

Kontaktpersoner:
Motion: Elisabet 070-537 86 38
Barn: Caroline Wold 070-255 06 54

Fortlöpande information i 
våra Facebook-grupper.

Barngymnastik/Bamsegympa
Älvstranden, start v.3

Kontaktpersoner: 
Motion: Elisabet 070-537 86 38
Barn: Caroliine Wold 070- 2550654

Måndag 17:45-18.45 Motion 
Tisdag 18.00-19.00 Motion Råda 
Tisdag 19.00-20.00
Torsdag 18.00-19.00 Styrka/kond.
Priser:
Ett pass/vecka: 350kr/termin
Flera pass/vecka: 450kr/termin

Prova en vecka gratis!

Motion
Älvstranden, start v.3

Fortlöpande information i våra 
Facebook-grupper

Måndag 17.00-18.00 f. 2019 och 2020
Måndag 18.00-19.00 f. 2017 och 2018

Barngrupperna fulla vt 23

Gott om utrymme 
och rengjorda 
redskap

På lämpligt ställe 
ska det stå:

Majas Restaurang

Stubbängsv. 1, 684 92 MUNKFORS      majasmunkfors.se       Gilla oss på

DAGENS RÄTT  80:-
Fisk & ris

Hawawshi
Köttbullar & mos, lingon

Spagetti & köttfärs
Couscous

inkl. dricka isbergssallad, 
gurka, tomat, lök, och kaffe

Öppettider:
Mån-tors 10-20

Fre-lör 10-22
Sön 10-20

Pensionärs- 
rabatter

Beställ online
072-939 84 01

Biljetter finns 
att köpa på 

biohagfors.se och 
på plats 45 min 
innan visning.

OPERATION FORTUNE: 
RUSE DE GUERRE 

FREDAG 13/1  KL 20.00  
Från 15 år, 114 min, 100:-

KNORR
LÖRDAG 14/1  KL 13.00  
Barntillåten, 72 min, 80:-

A MAN CALLED OTTO
Den amerikanska versionen av 

”En man som heter Ove”
LÖRDAG 14/1  KL 16.00  
Från 11 år, 126 min, 100:-

AVATAR: THE WAY OF WATER
LÖRDAG 14/1  KL 19.00  
Från 11 år, 192 min, 100:-

Kommande filmer:
M3GAN (20.1)

BABYLON (28.1)
MAGIC MIKE’S LAST DANCE 

(10.2)

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

Bio Hagfors på Facebook & Instagram!

FASADEN

AA-MÖTEN 
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00



HAGFORS KOMMUN informerar

Vecka 2 HAGFORS KOMMUN, Dalavägen 10, 683 80 Hagfors, e-post: kommun@hagfors.se www.hagfors.se

Avgifterna för VA och 
avfall höjs 2023 

Kostnaderna för drivmedel, el och personal ökade 
under 2022. Därför höjs från den 1 januari 2023 
avgifterna med cirka 5 procent för vatten och sop-
hämtning i Hagfors kommun.   
- Vår prognos är att liknande höjningar behöver 
göras en gång om året i tre år för att vi ska kunna få 
balans på våra intäkter och utgifter, säger biträdande  
samhällsbyggnadschef Emil Florell.

Vatten och avlopp
Ökade kostnader för el, personal och drivmedel medför att 
kommunens VA-taxa behöver justeras. Från och med 2023 görs 
en höjning med 5 procent för mätaravgifter och förbrukningsav-
gifter. För en normalvilla innebär det en ökning med 400 kronor 
på årsbasis. För ett flerfamiljshus blir skillnaden cirka 3000 kronor 
per år. Noterbart är att även efter höjningen så ligger Hagfors 
kommun under medel- och medianvärde för VA-avgifter jämfört 
med övriga värmländska kommuner.    
Avfall
Även för avfallsverksamheten har kostnaderna ökat. Därför sker en 
höjning med cirka 5 procent. Ökningen fördelas på fasta avgif-
ter och hämtningsavgifter. Även på återvinningscentralerna höjs 
avgiften med cirka 5 procent. Den avgift som företag och andra 
verksamheter betalar när de lämnar sorterat avfall vid våra ÅVC:er 
höjs från 50 kronor till 60 kronor per tillfälle. För ett normalabonne-
mang ökar kostnaden från 2000 kronor till 2100 kronor per år. Även 
när det gäller avgiften för renhållning ligger i Hagfors kommun fort-
farande under medel- och medianvärde för Värmlands kommuner.  
Den nya VA-taxan och rehållningstaxan finns att läsa i sin helhet på 
hagfors.se

En dag för släktforskning
Släktforskningens dag firas den tredje lördagen i januari varje 

år. Den 21 januari kommer Värmlands släktforskningsförening 

till Hagfors bibliotek, klockan 11.00-14.00. De visar lokala 

historiska kartor och man får hjälp med att släktforska.

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING 
Förslag till detaljplan utvidgning av skolområdet 
ÄBC Norra Gärdet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-12-05 att inleda gransk-
ning av förslag till detaljplan för utvidgning av skolområdet 
ÄBC norra Gärdet (Spettet 3, Hackan 1, Niten 2, Hagfors 
2:43 samt delar av Hagfors 2:166, 2:5, Bulten 2 och Tången 
2). Beslutet vann laga kraft 2022-12-28. Planen upprättas 
med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900. 

Syftet är att möjliggöra utvidgning av skolområdet ÄBC för 
att bygga ett teknikhus med ändamålsenliga undervisningslo-
kaler och skapa ett skolområde som samlar elever och lärare. 
Samtidigt kommer trafikflödet förbättras då en cirkulations-
plats kan anläggas som ersätter befintlig korsning Monica 
Zetterlunds väg-Dalavägen-Petter Fridmans väg.

Samråd hölls i juni 2021. Samrådsredogörelse har upprät-
tats. Planförslaget har bearbetats till granskningshandlingar 
daterade 2022-11-16. Genomförandet av planen antas inte 
medföra betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbe-
skrivning behöver inte tas fram. Planförslaget bedöms vara 
förenligt med Ditt Värmland kulturmiljöprogram, översikts-
planen, fördjupad översiktsplan för Hagfors stad och flera 
målsättningar i Hagforsstrategin. 

Granskningstid
Granskning pågår 2023-01-10 – 2023-02-03.
Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:
• Stadshuset i Hagfors, Dalavägen 10
• Hagfors kommuns webb: www.hagfors.se

Har du synpunkter?
De sakägare som berörs av planens genomförande kan 
framföra sina skriftliga synpunkter på postadress Hagfors 
kommun, 683 80 Hagfors eller e-post kommun@hagfors.se.  
Synpunkterna ska vara Hagfors kommun tillhanda senast 
2023-02-03. Du som inte framfört din synpunkt i tid, kan 
förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Upplysningar lämnas av planeringsarkitekt Hagfors kom-
mun 0563-185 00 (växel). 

Hämta gratis sand
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 kom-
munen där vi har sandlådor utplacerade. Glöm inte att 
ta med en hink eller liknande att ha sanden i.

TA DET FÖRSIKTIGT I VINTER!
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