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ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

”Största”

annonsbladet i

Klarälvdalen

Forts. inne i tidningen

Anders Olsson från Hagfors valdes in i 
Värmlandsidrottens Wall of Fame 
i oktober 2022.
Foto: Lennart Fernqvist

Wall of Fame-utställning till Hagfors
17 personer har hittills valts in 
i Värmlandsidrottens Wall of 
Fame. 
Sista veckan i januari kommer en 
utställning om dessa välmerite-
rade värmlänningar till  Hagfors 
bibliotek och Anders Borgström 
kommer att presentera både 
idrottarna och projektet.

2018 tyckte Värmlands idrottshistoriska 
sällskap(Vis) att det var hög tid för land-
skapet att  hylla de aktiva och ledare som 
betytt allra mest för utvecklingen allt sedan 
den moderna idrotten  kom till Värmland 
i början av 1900-talet. Vis tillsatte en pro-
jektgrupp med styrelseledamoten Janåke  
Halth, friidrottens förre förbundskapten 
Anders Borgström samt Joakim Strand 

och Håkan Kamp, som  varit sportchefer 
på Värmlands Folkblad respektive Nya 
Wermlands-Tidningen. Efter många mö-
ten,  där gruppen bland annat tog fram en 
lista på cirka 150 tänkbara kandidater, kom 
man överens om  vilka kriterier som ska 
gälla för att kunna bli invald. Projektgrup-
pen blev även jury, som sedermera kom-
pletterades med tre personer.

Att det blev Wall of Fame och inte Hall 
of Fame beror på att Värmland ännu inte 
har något  idrottsmuseum. Wall of Fame 
består istället av en rörlig skärmutställning 
plus bilder och filmer.  Utställningen har 

www.skogsmaklarna.com info@skogsmaklarna.com                 0563-419 00
Flera fastigheter finns. Titta på vår hemsida.

FASTIGHET TILL SALU
Västanberg Hagan, 
Ekshärad
Gård med två bostadshus, 
ek.byggnader i varierande 
skick. Ca 34 ha virkesförråd 
2778 m3sk och jakt i Hamra 
VVO.
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Med reservation för ändringar.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors
Församlingsexp. 054-87 55 00

GÄLLER TORS 19 JAN - ONS 25 JAN
MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM
SÖN 11.00 GUDSTJÄNST. Kyrkvärdsdag. 
Karin Wibom. Lotta Czaika Okkonen. 
MÅN 11.00 SITTGYMPA
TIS 9.30 MÔRACAFÉ. Ingvar och 
Kicki Gräsberg berättar om pilgrims-
vandring i Spanien.
ONS 12.00 SOPPLUNCH

DEJE FÖRSAMLINGSHEM
TORS 10.00 STICKGRUPP, FÖR-
MIDDAGSKAFFE OCH SITTGYMPA.

FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM
TISD 9.30 FRUKOSTKLUBBEN. 
Danz-Anderz spelar och sjunger
ONSD 14.00 ÖPPEN MÖTESPLATS  
15.00 MINDRA 18.30 YINYOGA 
19.45 MEDITATION

En spalt 47mm
Två spalt 95mm / 100mm

Vecka 3 47x95 mm

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

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 22/1 kl 11.00 Gudstjänst i kyrkan, L-P Hjärpe.

Säg till de modfällda: ”Var frimodiga och frukta inte!”
Jes. 35:4

Blinkenbergskyrkan Hagfors
Tors 19/1 kl 18.00 Torsdagsträff 
med Billy Blomkvist. Fika, sång 
och bön. Välkomna!

Gräs Missionshus        
Mån 23/1 kl 19.00 Stugmöte.

Equmeniakyrkorna och Pingstförsamlingen i Ekshärad

PG 115273-5
Swish 123 568 2794
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Norra Råda Missionsförsamlings

MINNESFOND 
önskar alla 

God fortsättning på det nya året.

Vi tackar för 
gåvor under 2022.

Behöver du en kondoleans?
 Hör av dig till:

Maggie Westlund
070-683 54 83 

Ida Nyström 070-282 04 48

Vi gratulerarVi gratulerar

LENDON ELFSTEN
Vi vill fira vår goding 
Lendon Elfsten som 
fyller 8 år den 18 ja-
nuari. Vi som grattar 
är mamma och pappa 
och storebror Jean.

VALTER LUNDSTRÖM
Vårt älskade barn-
barn Valter Lund-
ström i Munkfors 
fyller 3 år den 20 ja-
nuari. Vi som grattar 
är farmor och farfar, 
mormor och morfar 
och gammelfarmor.

Sön 22 jan kl 11.00
Gudstjänst 

Mats Nordlund &
Caroline Björnlund

Sång och musik!
Välkommen till oss eller följ oss 

via länken som finns på
www.kyrktorget.se/hoje.missionskyrka

Servering!
Välkommen!

Vi gratulerarVi gratulerar

LENDON ELFSTEN
Vi vill fira vår goding 
Lendon Elfsten som 
fyller 8 år den 18 ja-
nuari. Vi som grattar 
är mamma och pappa 
och storebror Jean.

VALTER LUNDSTRÖM
Vårt älskade barn-
barn Valter Lund-
ström i Munkfors 
fyller 3 år den 20 ja-
nuari. Vi som grattar 
är farmor och farfar, 
mormor och morfar 
och gammelfarmor.

Vi gratulerarVi gratulerar

LENDON ELFSTEN
Vi vill fira vår goding 
Lendon Elfsten som 
fyller 8 år den 18 ja-
nuari. Vi som grattar 
är mamma och pappa 
och storebror Jean.

VALTER LUNDSTRÖM
Vårt älskade barn-
barn Valter Lund-
ström i Munkfors 
fyller 3 år den 20 ja-
nuari. Vi som grattar 
är farmor och farfar, 
mormor och morfar 
och gammelfarmor.

Veckobladet & Textåbild
har öppet

måndag 8-12
tisdag, onsdag 8-14

torsdag 8-16
fredag 8-14
Välkommen!

AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 

AA-MÖTEN 
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 

Tisdagar 10-12
070-645 65 20 (Kristina)
www.lp-verksamheten.se

www.ikviking.se

FAMILJ

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Nu startar
Föräldra-/barngrupp! (0-4 år)

Tisdag 24 januari träffas vi igen på
Församlingshemmet i Ekshärad

Öppet mellan 9.30-11.30
Vi leker, läser sagor, sjunger och fika ingår.
Ingen föranmälan och det kostar ingenting, 

bara att droppa in!
OBS även pappor är 

förstås varmt välkomna
/Conny Söderström



Kyrkogatan 2, HAGFORS   0563-101 93

Välkommen 
önskar Kerstin och Lena

REAREA

Kihlberg Antik AB
0709-32 00 02     www.kihlbergantik.se

20 kr guld .......................4280 kr
10 kr guld .......................2140 kr 
5 kr guld .........................1070 kr
50 kr 1975 - 76 .................135 kr
10 kr 1972  .........................82 kr
5 kr före 1972  ....................39 kr
2 kr före 1942  ....................64 kr 
2 kr före 1968  ....................30 kr  
1 kr före 1942  ....................32 kr 
1 kr före 1968  ....................15 kr
50 öre före 1962 .................10 kr
25 öre före 1962 ...................5 kr 
10 öre före 1962 ...................3 kr

Guldsmycken ........................ 485 kr/g finguld
Silverbestick (ejNS) ........................3900 kr/kg
Silvertackor ...................................5900 kr/kg 
Herrfickur 14/18k ......................3100/5700 kr
Armbandsur h. 14/18k ..............1400/3100 kr
Sedlar, Plåtmynt/Riksdaler, Tandguld, 
Medaljer, Utländska mynt, Silversmycken

Över 30 år i branschen.
Priserna gäller fr.o.m. 10 jan 2023. Reservation för prisändringar.

Guld, Silver, Mynt 
KÖPES

Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors
Tisdag 24/1 kl. 14.30-16.00

100%
ÅTERVINNING
Allt vi  köper in återvinns 

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

Vi lämnar 20% rabatt på annons 

vecka 4 (25/1) under rubriken till vårt 
                 TEMA: 

Glädje!
Nystart!

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

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

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

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

 

Vi har nu infört Seniorrabatt! 
5% rabatt på ett helt köp till dig som fyllt 65 år 
och har ICA-kort. Kan utnyttjas varje torsdag!

109:-BRÖDKASSE
Ord. pris 175:00

Idas 
Räksemla
6900 

En ostfralla fylld med 
vår egen skagenröra

OLW Ost-
krokar 
Maxi Bag 450 g 3250

Ord. pris 37:50

Vi har 
magott 35:-

Boka 17/1-20/1
Hämtas ons 25/1

Endast torsdag

WANJAS WANJAS 
LEKSAKER ABLEKSAKER AB
Köpmang. 2, HAGFORS • 0563-103 63

Våra öppettider under
Fr o m 23/1 - 27/2

Tisd-fred 10-18Tisd-fred 10-18 (Lunch 13-14)    (Lunch 13-14)   Lörd 10-13Lörd 10-13
Vamt välkomna!

januari - februari



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 

Marit Kapla 
besöker Ekshärad

Författaren Marit Kapla besöker Kyrkhedens 
bibliotek och berättar om sin nya bok Kärlek 
på svenska. 

Det var 2019 som Marit Kapla skrev boken 
Osebol som blev hyllad av kritiker och boken 
ledde till att författaren tilldelades Augustpri-
set för årets svenska skönlitterära bok. Boken 
har också blivit översatt till flertalet språk och 
även där fått strålande recensioner. 

Nu återkommer Marit Kapla med en ny bok 
som heter Kärlek på svenska. I boken berättar 
en rad människor i olika åldrar och med olika 
bakgrund öppenhjärtigt om kärleken i sina liv. 
De bor allihop i Sverige, från Ystad i söder till 
Karesuando i norr. 

Deras unika erfarenheter och formuleringar 
är kärnan i en drabbande skildring av kärle-
kens villkor i vår tid.

Se annons på Hagfors kommuns informa-
tionssida i denna tidning.

Foto: Cato Lein

Wermlands Operan 
kommer till Hagfors!

I slutet av februari kommer Werm-
lands Operan på besök till Hotell Mo-
nica i Hagfors, se kommande annons.

Temat är ”NU ÄR DET GOTT ATT 
LEVA” och bygger på musik av Olle 
Adolphsson och Barbro Hörberg.

Vi kommer få njuta av mycket fin 
musik, som framförs av bl a Christer 
och Cecilie Nerfont. En mycket fin ar-
tistlista.

Detta är ett mycket positivt initiativ av 
Wermlands Operan, då man åker runt 
i länet med olika kulturarrangemang. 
Allt för att göra det möjligt för fler 
människor att ta del av bra underhåll-
ning .Ta chansen att komma o ta del 
av ett bra arrangemang.  Ring Roffe.

Man behöver inte vara medlem i 
PRO för att bevista arrangemanget.
Arrangör är PRO/Hagfors.

Roffe

PINK Friends 
underhöll på SPF Ransäter- 
Munkfors första möte 2023

Vi i SPF Munkfors har haft vårt första må-
nadsmöte för året, måndag den 9 januari i 
församlingshemmet, Munkfors. Då besöktes 
vi av den rosa sångduon PINK Friends- Birgitta 
Svensson och Maj-Britt Ahlquist. De bjöd på 
en blandning av sång och musik och vi fick 
lösa en ordfläta med hjälp av kända låttexter. 
En lättsam trevlig stämning, där alla som ville 
kunde sjunga med.

Det serverades risgrynsgröt och skinksmör-
gås, vilket genom åren har kommit att bli en 
tradition. Kaffe med en god kaka avslutade 
kalaset. 

Till månadens lotteri skänktes en vinst i 
form av en bok som handlade om Juhoila, en 
Finngård i Norra Värmland. Vi tackar givaren 
och säger grattis till vinnaren av den fina bo-
ken.

”Ack Värmland du sköna” avslutade som all-
tid kvällen.   

Styrelsen/Gunnel

E N  H Y L L N I N G  T I L L
B A R B R O  H Ö R B E R G  &  O L L E  A D O L P H S O N 
M E D  C H R I S T E R  &  C E C I L I E  N E R F O N T  O C H  V Ä N N E R

NU ÄR DET 
GOTT ATT LEVA

HOTELL MONICA HAGFORS
FREDAGEN DEN 24 FEBRUARI KL. 17.00

ANMÄLAN OCH BILJETTER: Rolf 0709–19 51 64
 ARRANGÖR: PRO Hagfors. Välkomna!



svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

För dig som vill handarbeta och umgås. 
Stickgrupp torsd kl. 10.00 Deje
VT23: Vecka 3-20

Handarbeta

Avnjut en sopplunch i trevlig gemenskap.
Onsd kl. 12.00 Munkfors
VT23: Vecka 4-20

Sopplunch
Här träffas vi för att umgås över en fika. 
Torsd kl. 10.00-12.00 Deje
VT23: Vecka 3-20

Förmiddagskaffe

Andligt forum för tankar kring religion, 
andlighet och teologi.
Onsd kl. 15 Forshaga
VT23: Vecka 4-20

Mindra
Vi mjukar upp och förebygger stela muskler. 
Månd kl. 11 Munkfors (OBS! Ny dag/tid)
Torsd kl. 10 Deje
VT23: Vecka 3-20

Sittgympa

Församlingens körer startar upp under våren. 
Vänligen se hemsidan för information om 
respektive kör. 
svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors/korer

Sjung i kör!

Vi lyssnar inåt med olika metoder.
Yinyoga onsd kl. 18.30 Forshaga
Meditation onsd kl. 19.45 Forshaga
VT23: Vecka 4-20

Hjärtats väg

Underhållning, gemenskap och frukost! 
Se hemsidan eller predikotur för program. 
Frukostklubben tisd 9.30 Forshaga
Möracafé tisd kl. 9.30 Munkfors
VT23: Vecka 3-20

Frukostdags!

Mötesplatser för vuxna, barn & unga
Välkomna till vårens verksamheter! Vi erbjuder varje vecka aktiviteter för alla åldrar. Vi 
träffas i respektive församlingshem om inget annat anges. Ingen anmälan och kostnadsfritt 
att delta! För mer information se hemsidan eller kontakta församlingsexp. 054-87 55 00.

Häng med oss! För dig i årskurs 7 och uppåt.
Torsd 18.00-20.00 Munkfors
VT23: Vecka 3-20

Ungdomsgrupp
Öppen eftermiddagsverksamhet för alla åldrar! 
Onsd 14.00–16.00 Forshaga
VT23: Vecka 3-20

För alla

För de yngre barnen tillsammans med vuxna. 
Månd 10.00-12.00 Forshaga, Munkfors 
VT23: Vecka 3-20 

Öppna förskolan

Nu kan du få veckans predikotur 
via sms eller e-post! 
Anmäl dig till tjänsten via hemsidan. 
svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors/predikotur 

Vi kommer inte att sluta med predikoturer i 
Veckobladet och ForshagaDejeBladet. 

Vill du få 
predikoturen 
i din mobil?



Vilken fantastisk dag när vi tomtade runt i kommunen!
Vilken glädje och så roligt vi hade! Tänk att få 
se så många glada människor på en och sam-
ma dag. 
PRO-tomtarna i Ekshärad blev sjuka allihop. 
Vad gör man? Kallar in nya tomtar. I Hagfors 
kunde vi ju inte åka Z-tåget p.g.a. kyla. Vad 
gör man? Ringer Ann-Sofie Ronacher på kom-
munen. Hon pusslade ihop det och två bussar 
fanns till vårt förfogande. Råda IK - 18° kallt, 
men det kom i alla fall tomtar med på traktor-
kärra med julgran på, tillika hästen Cubus med 
ett otroligt vackert ekipage! Sunnemo hade va-
nan inne efter alla år av trevligt samarbete!
Sammanlagt 30 tomtar var igång, även hitresta 
från annan ort. Dans kring granen på torget. 
Överraskade med besök på Stadshuset och i tre 
affärer. Musik, julklappar, bullar och kakor på 
alla boenden.
Tack vare alla engagerade kunde detta bli möj-
ligt.
Vi ses igen nästa år!

Tomteverkstan´



Livet är fullt av händelser, en del är bra andra är 
mindre bra. Gemensamt är dock att de flesta hän-
delser är hanterbara. Men så kommer ett besked 
som man inte vill ha. Jag får ett samtal där man 
säger till mig att Peter har gått bort. Ok! Men han 
kommer väl tillbaka. 
Nej! Peter är död, han kommer inte tillbaka. Det är 
nu jag förstår att det som inte får vara sant, faktiskt 
är det. Jag kommer aldrig mer att få telefonsamtal 
från honom där han börjar ”Hej det är Peter jag 
hoppas att jag inte stör men jag skulle bara stämma 
av en sak med dig” Då visste jag att den närmaste 
timmen skulle tillbringas med den snällaste och 
mest ödmjuka person jag lärt känna och jag kan 
berätta att Peter ringde ofta och länge.
Jag vill ge en liten bakgrund till varför just jag skriver det här till 
minne av Peter. De senaste tjugo åren har jag fungerat som sportchef 
i HIF Uddeholm och på så sätt fått vara med om att jobba med det 
som var ett medelmåttigt A-Lag i div3 till att nå kval till SSL. Till 
detta kan läggas att föreningen haft/har en fantastisk ungdomsverk-
samhet och har fostrat ett antal landslagsspelare m.m. Man kan utan 
att tveka säga att det här var mitt livsverk. Men allt har ett slut, så 
också detta. Min största fundering var då om någon kommer att ta 
över den roll jag haft under så många år.
Det var då Peter som funnits med i ”periferin” i sportgruppen klev in 
som sportchef. Man brukar prata om människor som bara tänker på 
andra och glömmer sig själv. Att säga att Peter var en sådan person 
är en underdrift. Det spelade ingen roll vad som hände kring honom 

Den 21:a januari 14.00 kommer HIF Uddeholm att spela 
hemma mot Lindome IBK. 

Denna match kommer att tillägnas Peter och alla intäkter 
från kiosk och entré kommer att skänkas till Suicide Zero, 

som också kommer att vara på plats under matchen. 

och om man frågade hur han mådde så svarade 
han alltid ”När jag får hålla på med innebandyn 
mår jag bra” och sen var det slutsnackat om hans 
egen hälsa. Jag vet hur otroligt hårt Peter slet med 
både jobb och innebandyn, många människor 
skulle ha dukat under av hälften. Jag vet inte hur 
många gånger jag hört honom säga ”det är lugnt, 
det är på gång, nu vänder det m.m”. Han var all-
tid lika positiv och såg alltid framåt och jag hörde 
aldrig att han utryckte sig negativt om någon. HIF 
Uddeholm var helt enkelt hans liv. Han jobbade 
med alla sysslor i föreningen. Det enda jag kan 
komma på som han inte gjorde var att spela i laget. 
Men det är ju en ”tjejklubb” så det fick han ju inte. 
HIF Uddeholm, Hagfors, Världen har förlorat en 

fantastisk man och saknaden är outgrundlig. 
Jag får citera det mitt barnbarn sa när gammelmorfar gick bort: 
”Han ligger på ett moln och tittar ned på oss”.  Jag tror Peter gör det 
också.
Vi hade så mycket mer att prata om Peter ...

// HG Lundquist/Fd sportchef i HIF Uddeholm 

Vi hade så mycket mer att prata om ...

Forts. från fram   

Wall of Fame...
turnerat runt i många av Värm-

lands 18 kommuner och nu är 
det alltså Hagfors tur.  Ofta har 
utställningen kompletterats med 
en muntlig presentation och i 
Hagfors bibliotek kommer  An-
ders Borgström att vara program-
ledare (se annons på Hagfors 
kommuns informationssida i 
denna  tidning). Klart är också att 
den förste hagforsaren i Wall of 
Fame, simmaren och multispor-
taren  Anders Olsson, kommer att 
medverka. 

I oktober 2019 valdes de tio 
första namnen in i Värmlandsi-
drottens Wall of Fame under 
högtidliga  men avspända former 
på residenset och Stadshotellet 
i Karlstad. De invalda har num-
rerats, men det  är inte fråga om 
någon inbördes ranking, utan helt 
enkelt åldersordning. Dessutom 
har WoF-juryn  varit mån om 
att ha en spridning då det gäller 
tidsepoker, idrotter, geografi, kön 
samt ledare och  aktiva.

Meningen var att ytterligare en 
handfull personer skulle ha valts 
in hösten 2021, men pandemin 
kom  emellan. Istället blev det 
sju nya i Wall of Fame i oktober 
2022. Nästa inval är planerat till 
hösten  2024. 

-Det är ingen brist på kandi-
dater. Värmland har varit och är 
fortfarande ett starkt idrottsdi-
strikt och  det finns redan gott och 
väl hundra personer som uppfyl-
ler de ganska tuffa kriterierna för 
inval,  meddelar Wall of Fame-
gruppen. 

Lokala utställningsvärdar i 
Hagfors är biblioteket samt Vis 
kommunrepresentanter Thryggve  
Engström och Alf Lundberg. 

-Kul att få hit utställningen och 
den borde kunna locka en hel del 
besökare. Idrottsintresset i  Hag-
forsområdet har alltid varit stort. 
Förhoppningsvis får vi även en 
del nya medlemmar i sällskapet 
säger Alf Lundberg och Thrygg-
ve Engström, som också beröm-
mer samarbetet med Hagfors bib-
liotek. 

FAKTA 

Invalda i Värmlands-
idrottens Wall of Fame 

Första selektionen 2019 
1) Sven Låftman (1887-1977) 
- pionjär/ledare. 
2) Olle Åhlund (1920-1996) - fotboll. 
3) Nisse Nilsson (1936-2017) 
- ishockey. 
4) Toini Gustafsson-Rönnlund (1938) 
- skidor. 
5) Jonny Nilsson (1943-2022) 
- skridsko. 
6) Bengt Ramström (1954) - bandy. 
7) Agneta Andersson (1961) - kanot. 
8) Kicki Johansson (1962) - basket. 
9) Stefan Holm (1976) - friidrott. 
10) Anna Lindberg (1981) – simhopp. 

Andra selektionen 2022 
11) Arvid Andersson (1919-2011) 
– tyngdlyftning. 
12) Ulf Sterner (1941) – ishockey. 
13) Solveig Egman Andersson (1942) 
-gymnastik. 
14) Sven-Göran Eriksson (1948) 
– ledare/fotboll. 
15) Elisabeth Högström (1951) 
– curling. 
16) Anders Olsson (1965) – simning/
parasport. 
17) Kenny Bräck (1966) - bilracing.

Vill du ha bra
utskrifter?

Vi har pappret!
Kopierings
papper 80 g

Utmärkt till kopiatorer, 
data-skrivare

A4 hålat/ohålat A3 ohålat

Kopieringspapper 500 ark
(minsta för-
packning 500 st)  Pris: 55:-
Vid köp av kartong
med 2.500 ark 

Pris: 250:- 

inkl. moms

 Pris: 50:- per förp. inkl. moms

Välkommen till Görsjövägen 2C       
Tel. 0563-616 66

TEXTÅBILD



20%20% rabatt 
på annons
under rubriken

Glädje!Nystart!

Boka senast 19/1 
kl 16.00

Vecka 4 (25/1) TEMA: 

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

0563-616 66  
info@veckobladet.se

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



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

FYND & FÖRENINGSNYTTFYND & FÖRENINGSNYTT

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

OBS! Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa 
samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning 

eller service,  ej heller försäljning av djur!

FÖRENINGSNYTT

KÖPES
KALLE ANKA-TIDNINGAR
2014-2022 köpes för 20 kr styck.
Tel. 070-394 49 83

PRO MUNKFORS
Vi börjar gymnastiken onsdag 18 januari 
kl 10.00 på Träningscenter. Gamla som 
nya gymnaster är välkomna.
********************************************
PRO MUNKFORS
Vinprovning onsdag 25 januari kl 14.00. 
Anm. senast 19 januari. OBS! Begrän-
sat antal, högst 12. Kostnad 100-150:-. 
Ring 070-6610836 eller 070-8551492. 
Välkomna hälsar styrelsen. Medarr: ABF.
********************************************
PRO DANS I EKSHÄRAD
Ekshärads Hembygdsgård till Wallan-
ders orkester. Söndag 29 jan kl 17.00-
21.00. OBS dag! Inträde 140 kr, kaffe 
och smörgås ingår. Alla PRO-föreningar 
är välkomna! Medlemskontroll. Samarr 
med ABF. PRO Ekshärad
********************************************
IK VIKING IDROTTSALLIANS
Årsmöte tisdag 31/1 kl 18.00 i Klubb-
stugan.
********************************************

SPF HAGFORS-UDDEHOLM
Årsmöte den 14 feb kl 14.00 på Uvå 
Strand. Kaffe & semla, lotteri. Anmälan 
till Monica Fröding 070-2205171 eller 
Gunvor Preisler 070-6722470.
********************************************
PARAFFINBADET STARTAR
onsdag 18/1 kl 14.00-16.00. Vi doppar 
händerna i varmt paraffin och tränar upp 
rörligheten. Efteråt fikar vi tillsammans. 
Välkomna till Reumatikerföreningen!
********************************************
BUGGKURS 
Stensdalens Ordenshus tisdagar kl 
19.00-21.00. Välkomna! Logen E.G. 
Geijer.
********************************************
PRO HAGFORS MEDLEMSMÖTE
26 januari kl 14.00 på Hotell Monica. 
Underhållning av ett gäng från Malung 
”Alias Smith & Jones”. Kaffe o smörgås 
60:-. Välkomna!
********************************************

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
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
********************************************

PRO LESJÖFORS
Styrelsen har beslutat att vi pausar vår 
verksamhet fram till årsmötet 22 februari. 
Orsaken är ju förstås elpriserna. Dyrt att 
värma stora lokaler. Vi återkommer om 
årsmötet. Styrelsen

AFFISCHER i alla storlekar
FOLDRAR  A4 A5

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

100x60

Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

ANNONSSTOPP
TORSDAG KL 16.00

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

VISITKORT
SKYLTAR

47x115

Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

ANNONSSTOPP
TORSDAG KL 16.00

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

FOLDRAR
KUVERT

47x108

PROGRAMBLAD
BÖCKER med fyrkantsrygg

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Lars-Ove 
är en av 

våra 
trogna

utdelare

På den högra bilden fattas fem detaljer.

Ringa in felen, klipp ur och posta den rätta lösningen till 
VECKOBLADET, Görsjövägen 2C, 683 33 HAGFORS.
Märk kuvertet ”Finn Fem Fel”. Lösningen skall vara 
oss tillhanda senast torsdag 26 januari 2023.

Namn: . ....................................................................................

Adress:  ...................................................................................

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

Två vinnare erhåller varsitt presentkort, värde 100 kr, som 
gäller i hela Hagfors kommun.     LYCKA TILL!      
Vinnarna presenteras i VB nr 4, vecka 5.

"

Kvinnojouren 
Duvkullan

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

En norrman skulle hoppa ut 
från ett flygplan då hans kamrat 
hejdade honom.
- Tokstolle, du måste använda 

fallskärm!
- Måste jag?
- Ja, det regnar ju!

Historiedags! *** ***
- Svara i telefon!
- Men det ringer ju inte?
- Du behöver väl inte alltid vänta 
till sista sekunden!

Champagne gör kvinnan ämabel 
och mannen kapabel.

Okänd
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INNEBANDY
Damer   AllsvenskanUDDEHOLM UDDEHOLM

Uddeholm Arena
Lördag 21/1 kl 14.00

Hagfors IF Uddeholm - Lindome IBK

Entré 100 kr, pensionär 80 kr, ungdom under 16 år fri entré.

Matchsponsorer: Samarbetspartners:

Vi ses!

Söndag 22/1 kl 14.00
Hagfors IF Uddeholm - IBK Göteborg

Alla intäkter går 

till Suicide Zero
PETERS
MATCH

Bowling
Pensionärsbowling BK Rull-
lan
VÄRMLANDSSERIEN – 2022/23
Resultat omgång 10
Division 1:
Monitor 1-Rullan 1  15-5
Bästa spelare i Rullan 1: Tomas Hen-
riksson 845, Torbjörn Nilsson 763, Bo 
Nilsson 747, Werner Biehl 642
Säffleklotet 1 – Rullan 2   12-8
Bästa spelare i Rullan 2: Peter Stålberg 
758, Ola Sjöberg 754, Johnny Ekström 
689, Leif Frödin 657
Division 2:
Rullan 3 - Kavaljererna 1  12-8
Bästa spelare i Rullan 3: Gunnar Karls-
son 703, Else Emilsson 638, Elisabeth 
Persson 635, Allan Norberg 622.

Fotboll
Kamratföreningar inleder 
samarbete

IFK Munkfors och IFK Sunne Fotboll 
inleder sammarbete, vilket kommer att 
gynna de två kamratföreningarna då 
det öppnar upp för fler alternativ inte 
minst för spelaren individuellt, men även 
såklart för lagen i helhet. 

– Vi tror och hoppas att båda fören-
ingarna har mycket att vinna på det här, 
säger IFK Sunnes Conny Johansson till 
NWT-sporten när nyheten uppdagades 
på tisdagen.

IFK Munkfors och IFK Sunne är 
båda två klubbar som ingår i samma 
kamratförening som idag har närmare 
200 medlemsklubbar i Sverige och ett 
tiotal även i Finland. 2017 tilldelades 
även IFK Munkfors ”Årets IFK- förening” 
och är sedan IFK Centralorganisationen 

inrättade utmärkelsen 1986 enda värm-
ländska klubb som tilldelats titeln. Dom 
två klubbarna på varsin sida ”hôjda” har 
alltid gått sina egna vägar, men nu sker 
alltså ett trendbrott och man går som sagt 
var in i ett unikt sammarbete. 

En av punkterna i samarbetsavtalet 
är att klubbarna kommer kunna låna 
spelare av varandra, IFK Munkfors 
som huserar i division 5 kan via detta 
nu låna in tre utespelare ( som startade 
på bänken i senaste Sunnematchen, + 
en målvakt ) För Sunne´s del betyder 
avtalet inga begränsningar formellt utan 
kan plocka in hur många spelare man 
vill från Munkfors vilket är gynsamt i 
båda riktningar. 

- Vi i Sunne kan ta in hur många 
munkforsingar som helst, men det skulle 
inte fungera i praktiken då dessa spelare 
måste stå över en match när de ska gå 
tillbaka. Det här måste balanseras väl, 
säger Conny Johansson.

Och fortsätter: – Men det finns fyra-
fem unga spelare i Munkfors som skulle 

kunna gynnas 
av att få testa 
på spel i fyran 
påpekar Conny 
Johansson ti l l 
NWT 

....som även 
säger at t  det 
även finns pla-
ner på att förläg-
ga gemensam-
ma träningar till 
Munkfors Arena 
vilket han tror 

kommer gynna Sunnespelarna då Sun-
netränaren anser att det är en betydligt 
bättre konstgräsplan i Munkfors 

– Det är dessutom lite knapert med 
spelare i Klarälvdalen och den här lös-
ningen öppnar nya möjligheter.

Thomas Seth, Munkforsfotbollens 
starke man, är också positiv.

– I första hand ska vi försöka stå på 
egna ben, men den här typen av utbyte 
ser vi bara som positivt. Vi har ingen 
jättebred trupp så kommer det ett par 
avstängningar och några skador har vi 
inte så mycket att plocka av. Då är det 
perfekt att kunna låna in spelare från 
Sunne, säger Seth.

IFK + IFK är nu sant och ett bevis 
på att föreningarna tar frågan på stort 

allvar. Ett agerande som lär gynna den 
värmländska klubbfotbollen överlag då 
det ena alltid ger det andra .

Innebandy
Div 2 Herrar  13/1
Edebäck IBF - Skattkärrs IK   4-13 
(1-4) (0-7) (3-2)

Match mot topplaget Skattkärr hemma 
i Ladan. Matchen var jämn i 17 minuter 
1-2 sedan gör Skattkärr två snabba mål 
till 1-4, andra perioden blev katastrofal för 
hemmalaget när sju mål för upp gästerna 
till 1-11. Sista perioden vann Edebäck 
med 3-2 till slutresultatet 4-13. Hemma-
laget gjorde sin sämsta match och räckte 
inte till. Målgörare var Mattias Persson 
1 mål, Andre´ Lindgren 1 mål, Lukas 
Larsson 1 mål och Robin Jansson 1 mål, 
David Andersson 2 assist, Jon Åkerlund 
1 assist, Henrik Tönnsen 1 assist.
Div 4 Herrar  14/1
IFK Heden - Edebäck IBF  8-7  
(4-3) (4-3) (0-1)

Bra match av Edebäck, målgörare 
var Albin Rååd 3 mål- 2 assist, Andre´ 
Lindgren 2 mål-2 assist, Pontus Du Puy 
1 mål, Mohammed Attar 1 mål, David 
Haglund 1 assist, Tommie Andersson 
1 assist, William Gustavsson 1 assist.

Munkfors tog hand om 
bonuspoängen i Brogårds-
hallen       
Div 4 östra herr 2022/2023
Kristinehamns IBF-
Munkfors IBK 8-9 e.f 
(1-3, 2-1, 5-4, 0-1)
Målskyttar Munkfors : Marcus Svensson 
3, Marcus Persson 2, Pontus Persson 2, 
Linus Söderström & Emil Jansson

Munkfors fortsätter plocka poäng i 
fyran, och under fredagskvällen inkasse-
rades ytterligare två när laget besegrade 
Kristinehamn i en match som krävde för-
längning för att skilja lagen åt. Kvällens 
vinst blev Munkfors sjätte raka vilket gör 
att man inte förlorat sedan 28 oktober i 
fjol ( Karlstads IBK vann då med 4-5  i 
Munkfors Arena)

Det skulle visa sig bli en jämn tillställ-
ning mellan hemmalaget Kristinehamn 
och gästande Munkfors IBK när lagen 
drabbade samman i Brogårdshallen i 
Kristinehamn. En match som ger oss 17 
mål, och efter periodsiffrorna 1-3, 2-1, 
5-4, 0-1 ger slutresultatet 8-9.e.f  

”Stor segerorganisatör tillika match-
hjälte för Munkfors blev Marcus Svens-
son som efter endast 38 sekunders spel 
av förlängningen avgör matchen, och 
med sin tredje fullträff för kvällen ser till 
att MIBK tar hand om bonuspoängen i 
lagets 6:e raka ”

-En jämn och tuff match vilket vi redan 
visste på förhand att det skulle bli. - Stark 
1a period som vi vinner med 3-1 men där 
vi i den andra perioden och dess första 
hälft tyvärr drar på oss utvisningar som 
dom tar tillvara på vilket ger utdelning. - 
Vi tar hem varsin period där den tredje 
perioden blir ett ställningskrig och vi kan 
sedan dra det längsta strået i efterföl-
jande förl. säger Munkfors lagledare Per 
Gustavsson. -Överlag en stark laginsats 
men vill plussa lite för ”Mappe” som dels 
gör tre mål och avgör tillställning avslutar 
en nöjd Gustavsson

Kristinehamn tar sig an Heden i nästa 
match, Munkfors möter Hultsberg U 
hemma.
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Melodikrysset v.3 - 21 jan 2023

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. 3 - 21 januari



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

Torsdag 19/1 kl 10.30-15.00 
Fläskytterfilé m stekt 

potatis, svampsås 
alt. gräddsås 100:-  

 ––   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!
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DANS kl 20-24
Kommande:

21/1 Matz Rogers
18/2 Fernandoz
  4/3 Jive
18/3 Sandins
  1/4 Bob Stevens
15/4  Wickströmz
29/4 Engdahls
13/5 Holidays

Skoga 
BDGF

Biljetter finns 
att köpa på 

biohagfors.se och 
på plats 45 min 
innan visning.

M3GAN 
FREDAG 20/1  KL 20.00  

Från 15 år, 102 min, 100:-

A MAN CALLED OTTO
LÖRDAG 21/1  KL 16.00  
Från 11 år, 126 min, 100:-

Kommande filmer:
BABYLON (28.1)
THE SON (28.1)

THE FABELMANS (4.2)
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

KNALLAR! Dags för 13:de
FINNMARKNADEN 25/3

Anmälan till: Sten-Åke 070-207 64 36
Kurt-Lennart 072-039 43 32

Vi drar igång vårens buggkurs 
som vanligt. Den är som alltid 
lika populär. Tänk att något kan 
bli bara fördelar, för det första så 
träffar ni alla glada kompisar och 
vänner som alltid har humor, som 
gör kvällen till den bästa. Bra är 
också att ni bygger på konditio-

Stensdalen Ordenshus 
Dansens Mecka!

De mest produktiva hjärnorna inom skräcken 
ger genren ett helt nytt ansikte i succéfilmen 
M3GAN som hyllats av både publik och kritiker 
efter världspremiären i början av januari. James 
Wan, filmskaparen bakom bland annat Saw, Insi-
dious och The Conjuring, har slagit sig ihop med 
producenten av Halloweenfilmerna och skapat 
den dansande dödliga robotdockan som blivit ett 
TikTok-fenomen.

M3GAN är ett under av artificiell intelligens, 
en verklighetstrogen docka programmerad att 
vara ett barns bästa följeslagare och en förälders 
främsta allierade. Designad av ett leksaksföre-
tags robottekniker kan M3GAN lyssna, se och 
lära sig medan hon blir vän, lärare, lekkamrat 
och beskyddare till barnet hon är knuten till. En 
god tanke från början, men snart tar dockan sitt 
uppdrag som beskyddare av 8-åriga Cady på lite 
väl stort allvar.

TikTok-fenomenet M3GAN 
intar Bio Hagfors på fredag!

nen. Det här med välbefinnade 
kommer liksom smygande och 
livet blir mycket bättre. En kaf-
fepaus är alltid välkommen, där 
veckans händelser diskuteras lite 
socialt.

Varmt Välkomna!
Logen E.G.Geijer  Sigge

Vill man se en något vänligare karaktär på bioduken så återkommer A 
MAN CALLED OTTO på lördag eftermiddag. Tom Hanks spelar Otto, 
en vresig pensionär som håller ett vakande öga på alla de grannar som 
inte följer hans ordningsregler. Bakom fasaden finns en ensam änkling 
som sörjer sin döda hustru. Intrigen är den samma som i ”En Man Som 
Heter Ove” med Rolf Lassgård i huvudrollen, men den här gången ut-
spelar sig handlingen i USA.

I slutet av januari blir det en gratis biodag för alla barn på Fasaden. 
Mer information kommer i nästa veckas tidning!

REALTIDS-
AUKTION

Söndag 22/1
med start 

kl 17.00 på nätet
Man kan endast 
buda på nätet.

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

Anders med personal!

0563-409 93 • 070-340 00 22

 LOPPIS
i Höje, Munkfors 

Lördag 21/1
kl 10.00-15.00

Anm. Inga-Lill 072-744 20 68
Catarina 070-654 49 36

Alla är välkomna till en trevlig eftermiddag!

Värmlandsoperan 
kommer till

Råda Ordenshus
Lördag 21/1 

kl 14.00
Biljettpris 100 kr
I pausen serveras 
kaffe och smörgås

Du kan också läsa tidningen på nätet
www.veckobladet.se

Majas Restaurang

majasmunkfors.se       Gilla oss på

DAGENS 
RÄTT  90:-

Pensionärspris 80:-
(Även 

hamburgertallrik)

Öppet: Sön-tors 10-20
Fre-lör 10-22

Stubbängsv. 1, 684 92 MUNKFORS      072-939 84 01

Rabatt 
50:-

Gäller vid köp för minst 300:-
KLIPP UR OCH TA 
MED ANNONSEN

#



HAGFORS KOMMUN informerar

Vecka 3 HAGFORS KOMMUN, Dalavägen 10, 683 80 Hagfors, e-post: kommun@hagfors.se www.hagfors.se

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!

MARIT KAPLA
FÖRFATTARBESÖK
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Måndag 30 januari kl.18.00
Kyrkhedens bibliotek

Det är gratis men begränsat antal platser! 
Boka din plats genom att kontakta biblioteket!

biblioteket@edu.hagfors.se, 0563-187 70, @hagforskulturochbibliotek

Augustprisvinnaren Marit Kapla som skrev ”Osebol” 
berättar om sin nya bok ”Kärlek på svenska” där en 
rad människor i olika åldrar och med olika bakgrund 
öppenhjärtigt berättar om kärleken i sina liv.

Tips för smidigare sop-
hämtningen i vintertid 

När det råder vinterväglag, snö och halka är det 
en utmaning för våra sopkörare att ta sig fram och 
tömma ditt sopkärl på ett smidigt sätt. Som fastig-
hetsägare och/eller väghållare är det ditt ansvar att 
ordna så att vägen är framkomlig och sopkärlet är 
lättåtkomligt. Här får du tips på hur du underlättar 
för våra sopkörare. 

Skotta och sanda runt kärlen  
Vi har inte möjlighet att tömma kärl som står i, ovanpå eller 
bakom snövallar. Skotta så att det är fritt runt omkring kärlen. 
Vid behov sanda runt kärlen - det är särskilt viktigt om dina kärl 
står i en backe. 

Dragväg måste vara skottad och sandad
Se till att den väg som chauffören måste dra dina sopkärl är 
skottad och halkfri. Tänk även på att skotta bort snö framför 
trösklar till soprum så att det är lätt att öppna dörrarna och dra 
ut kärlen.

Ta bort snö från kärlen
Borsta bort snön på locken när du ställer ut kärlen för upphämtning.

Kolla att matavfallspåsarna inte frusit fast
Ta för vana att alltid ruska på kärlet och ta loss fastfrusna påsar 
när du lägger i en påse i kärlet. Inför tömning - se till de påsar 
som ligger i är lösa. Når du dem inte kan du använda ett kvast-
skaft eller en liknande för att få loss påsarna.

För att vägen ska kunna plogas
Undvik att placera kärlen på trottoarer eller direkt på vägen 
eftersom det hindrar snöröjning och utgör ett hinder i trafiken. 
Ställ gärna kärlen jämsides med eller, om möjligt, på din infart 
en liten bit in från vägkanten.

Tack på förhand - din sopkörare!

Idrottstjärnor tar plats på bibliotek
Vecka 4 blir det stjärnglans på Hagfors bibliotek. Då 
presenteras Värmlands 17 största idrottsstjärnor i 
utställningen Wall of fame.

Idrottsvärmland Wall of fame finns att beskåda 23-28 januari på 
Hagfors bibliotek under ordinarie öppettider.  
 
Torsdag 26 januari klockan 13.30 är Anders Borgström, tidiga-
re svenska förbundskapten i friidrott, på plats och berättar om 
utställningen samt snackar idrott med simmaren Anders Olsson 
från Hagfors. Förboka gärna din plats på bibliotek@edu.hagfors.se, 
0563-187 70. Det är fritt inträde och vi bjuder på fika. 
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