
Nr 3  Vecka 4    Årgång 32 Onsdag 25 januari 2023Tel. 0563-616 66 www.veckobladet.se
Fax 0563-109 79 info@veckobladet.se

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

Forts. inne i tidningen

TEMA
Ta hand 
om dig - 
Unna dig

Mitt namn är Miriam Elofs-
son. Jag har nyligen flyttat 
till Hagfors från Karlskoga 
pga kärleken. Jag är sedan 
tidigare Sjuksköterska och 
Keramiker.

Min keramik består mest av ra-
kubrända skulpterade föremål. Jag har 
ställt ut på konstrundan i Karlskoga 
och vårsalongen i Karlskoga flera 
gånger.

Min utbildning som massör har jag 
skaffat mig på massageakademin i 
Örebro. Det har varit en dröm som jag 
har haft sedan länge att bli massör. Jag 

Bengt Pettersson 
Fastighetsmäklare 
070-641 64 88
bengt.pettersson@
maklarhuset.se

Går ni i säljtankar? 
För våra kunders räkning söker vi nu fritidshus och villor.

Just nu planerar vi inför Europas största bomässa i Holland
som går av stapeln i början av april.

Hör av er till oss för en kostnadsfri värdering.

Mäklarhuset Bengt Pettersson
Adress: Kyrkogatan 1, 683 33 Hagfors 

Telefon: 0563-120 00   Telefax: 0563-126 50
www.maklarhuset.se/hagfors

Pär Emilsson 
Fastighetsmäklare 
070-657 39 07
par.emilsson@
maklarhuset.se 

Ny massör i Hagfors
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Kommunfullmäktige i Munkfors
Sammanträdet 31 januari är inställt.

 
Pia Falk (S), ordförande

www.munkfors.se
Tfn: 0563-54 10 00

FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ

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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Melodikrysset v.4 - 28 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. 4 - 28 januari

Veckobladet & Textåbild
har öppet

måndag 8-12
tisdag, onsdag 8-14

torsdag 8-16
fredag 8-14
Välkommen!

Vi gratulerarVi gratulerar

JULIUS WALLIN
Vi vill gratulera vår 
goa kille Julius som 
fyller 3 år den 24/1. 
Grattiskramar från 
lillasyster Adele, 
mamma och pappa. 
Vi älskar dig!

SIGGE JONASSON
Hipp hipp hurra för 
Sigge Jonasson som 
fyller 2 år den 26/1. 
Vi som gratulerar 
lite extra är storasys-
ter Stina, pappa och 
mamma.

Vill skicka en hälsning till de 
som ställde upp och hjälpte mig 
när jag ramlade på juldagen och 
bröt mina handleder. Ni hjälpte 
mig med varma filtar och var hos 
mig tills ambulansen kom. Det 
värmde. Ett stort tack!

Barbro

Tummen upp

Klarälvskyrkan Ekshärad
Lör 28/1 kl 19.00 Hela kyrkan 
sjunger. Servering/gemenskap 
efter samlingen.
Sön 29/1 kl 18.00 Bön i Kyrkan.
Mån 30/1 kl 18.00 Basement.

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, 
barmhärtighetens Fader och all trösts Gud...

2 Kor 1:3

Gräs Missionshus        
Sön 29/1 kl 11.00 Årshögtid.
Mån 30/1 kl 19.00 Stugmöte.

Equmeniakyrkorna och Pingstförsamlingen i Ekshärad

Tis 31/1 Kvinnogruppen samlas.

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 29/1 kl 11.00 Gudstjänst i S:t Olavs kapell B-M Hjärpe.

Titta in på vår hemsida
och se vad vi kan erbjuda

www.veckobladet.se



Vi möts i öppen verksamhet
 Norra Råda församlingshem

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

Kör är hälsa onsdagar kl 17-17.45 (start 1/2)
Credo Jubilo onsdagar kl 18.30 (start 1/2)

 Hagfors församlingshem 
Matteusgruppen tisdagar kl 14.00-16.00 jämna veckor

8/2 kommer Marie Pettersson och  hjälper oss med
röst/kropp/anspänning/avspänning

Hagfors kyrkokör onsdagar kl 18.15 
Frukost med andakt torsdagar kl 10.00-11.00

Sunnemo församlingshem 
Onsdagscafé onsdagar kl 10.00-11.30

  v 4  Sittdans  v 5 Andakt v 6 Rune Eriksson-skivor till kaffet 
 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

Förskola-3:an kl 13.00-15.30 Måndagar ojämna veckor 
4:an-6:an kl 16.00-17.30 Måndagar ojämna veckor 
Ungdomskvällar åk 7-3:an gymn. tis & tors kl 18-22

Klädbytarrummet fredagar kl.10.00-12.00 övervåningen
Välkommen att få och ge kläder. Just nu söker vi vinterkläder! 

Gudstjänster
 

Sön 29/1
Kl 11  Hagfors församlingshem

Mässa med välkomnande av 
pastorsadjunkt Hanna Isaksson.

 Thomas Pfitzinger-Drewes
Musik av Tina Sundbäck, Martin Säfström

 & Tim Nilsson. Ungdomar medverkar
Smörgåstårta efteråt.

Tor 2/2 
Kl 17 Stilla mässa, Hagfors församlingshem

Hanna Isaksson, Tina Sundbäck 
Sön 5/2

Kl 11 Sunnemo församlingshem
Mässa

 Åsa Bergsten & Tina Sundbäck
Kl 16 Hagfors församlingshem

Dansbandsgudstjänst
Lyssna eller ta gärna en svängom!

Musik framförs av Ulf Persson. 
Åsa Bergsten & Tina Sundbäck. Kyrkfika

 
 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

Välkommen till Hagfors Pastorat

Gustava Afton
Tor 9/2 kl 18 

Sång och musik i Gustav Adolfs församlingshem
Thomas Lindberg, Tina Sundbäck,
Åsa Bergsten och Per-Martin Svärd

 

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.  
 

 

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

Gilla oss på Eric 076-1097722 
eric@lokomotivstad.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 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 

Skicka en hälsning på Skicka en hälsning på 
Alla hjärtans dag!Alla hjärtans dag!

Skicka in kupongen tillsammans med en femtio- eller hundralapp (50:- = utan foto, eller 100:- = med foto) 
till Veckobladet, Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors. 
Eller lämna in hos oss på Görsjövägen (bredvid Norab) i Hagfors. 
Eller maila till info@veckobladet.se och betala via Swish.
Senast torsdag den 2 februari!  Publiceras i VB den 8/2 vecka 6.

OBS! Du måste även lämna in/skicka kupongen 
om du väljer att betala via Swish 1230489690
Skriv ej hälsningen i Swishmeddelandet. End. avsändare.

Till:  ............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Från:  ..........................................................................................................................................................................

Insänt av (ej med i tidningen):  .............................................................. ... Tel:  ........................................................

Hälsning med foto 100:-utan foto 50:-

#

Inner Wheels 
sista möte för år 2022 hölls på Råda hotell. Efter en god julmid-
dag kom tomten på besök. Hen hade säcken full med julklappar 
som deltagarna själva inhandlat. Dessa julklappar auktionerades 
ut till de köpsugna deltagarna. Resultatet av auktionen inbringa-
de 5000 kr, pengar som oavkortat går till Inner Wheels olika väl-
görenhetsprojekt. Mötet hade också besök av distriktspresident 
Agneta Svensson, som välkomnade vår nya medlem, Ulla-Britt 
Pedersen med Inner Wheels märkesnål. Kvällens möte avsluta-
des med ett melodikryss.

Från vänster:
Agneta Svensson,
Ulla-Britt Pedersen,
Inger Hedenäs,
Brith Kållberg,
Mona Holmquist

På Facebook vädjades i veckan 
om kläder, filtar och konserver 
till den krigsutsatta befolk-
ningen i Ukraina. I seniorbo-
endet Uvå Strand beslöt man 
att starta en insamling som 
resulterade i mer än tio fyllda 
bananlådor med framförallt 
varma vinterkläder. Allt detta 
skeppas sedan vidare från 
Värmland Hotell i Uddeholm, 
vars innehavare har kontakter 
med de behövande i Ukraina. 
Det är verkligen angeläget att 
hjälpa till säger de boende i se-
niorhuset.

Vinterhjälp till frysande ukrainare från Uvå Strand

En mockapäls kommer säkert väl till 
bruk i de utkylda bostäderna!



Kära läsare!
HAR DU MYCKET SNÖ 
VID DIN POSTLÅDA?

Vänligen SKOTTA
så våra utdelare kan köra bilen intill.

Tack för er hjälp!

Energigemenskaper?
Torsdag 2/2 kl 18.00   By Skymnäs Folkets hus

Vad sa du? Lokala energigemenskaper?
Informationsmöte om lokala energigemenskaper och 

vad det innebär. Servering till självkostnadspris.
För mer info, frågor och anmälan 
kontakta Carina på: 0563-10277 
el via QR-koden.
Välkommen!
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SchulmanSchulman

kommer kommer 
28 januari 28 januari 
kl 13-14.30 kl 13-14.30 
och signerar sin nya bok.och signerar sin nya bok.
                  Välkommen!                  Välkommen!
Hagfors PappershandelHagfors Pappershandel
          Skolgatan 4  0563-101 56          Skolgatan 4  0563-101 56

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

Dalbråtsv. 12 
070-336 33 31  

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

Öppet: 
mån-tors 10-17 

lunch 12.30-13.30

Nu kan du BOKA TID för PROVTAGNING
på laboratorierna vid Hagfors och 
Munkfors vårdcentraler.
Boka via 1177.se eller ring 072-457 66 87

”DROP-IN”  finns som tidigare 
för de som önskar.

För all provtagning krävs remiss.

Nya öppettider från 1:a februari
måndag–fredag  8-12, 13-16

Laboratoriemedicin Värmland
Laboratorier Torsbyområdet Hagfors/Munkfors

!

Traditionellt & nyskapande måleri

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

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

Städ & Fönsterputs
Ett rent nöje!

Hemstäd - Företagsstäd - Flyttstäd 
Fönsterputs - Hushållsnära tjänster  

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

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

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

Secondhand - Återbruk - Loppis
Köpmangatan 10, Hagfors

      Secondhand Återbruk Hagfors



OBS! Annonsstopp: TORSDAGAR kl 16.00 för alla annonser
Görsjövägen 2 C           
683 33  HAGFORS

Telefon 0563-616 66
Fax 0563-109 79

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

Plusgiro 45 70 18-0
Swish 1230489690

”Största” 

annonsbladet i 

Klarälvdalen

UTKOMMER VARJE ONSDAG 
och utges i drygt 13.000 ex. 
till alla hushåll och företag i 

Munkfors- och Hagfors kommuner 
med Ekshärad, Stöllet, Olsäter och 

Lesjöfors.

Alla får den

även de som valt bort reklam!Vi hjälper dig med annonslayouten utan extra kostnad.
Rabatt utgår alltid vid annonsering flera veckor.

Ekshärad

AmbjörbyAmbjörby

Munkfors

Olsäter

LesjöforsLesjöfors
Hagfors

Ekshärad

AmbjörbyAmbjörby

Munkfors

Olsäter

LesjöforsLesjöfors
Hagfors

Forts. från fram   

Ny massör i Hagfors
tycker om att arbeta med 
mina händer. Mina vänner 
och min släkt har jag knå-
dat på sedan jag var i 15 
års åldern. Nu kunde jag 
äntligen förverkliga min 
dröm om att bli massör.

Jag startade mitt företag 
Knåda massage och kera-
mik 2020 och har kombinerat 
det med att vara timanställd 
sjuksköterska i Karlskoga 
kommun. Jag har även arbetat 
som företagsmassör på ett lä-
kemedelsföretag i Karlskoga.

Nu har jag flyttat min verk-
samhet till Hagfors och öpp-
nade min lokal på Uvågåden 
7/12 -22 där jag också säljer 
keramik.

Det ska bli kul att få lära 
känna nya människor och 
hoppas att det finns några som 
vill prova på en djupgående 
och behandlande massage hos 
mig.

Massage är bra för mycket. 
Det sänker blodtrycket, ökar 
immunförsvaret, mjukar upp 
spända muskler, ökar måbra 
hormoner, minskar stress och 
är avslappnande. 

I dessa tider så behöver vi 
ta hand om oss och våra krop-
par för att orka. Det är viktigt 
att unna sig själv en massage 
ibland.

Välkommen!

Veckans 
Jobbmeny

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny 

gå in på 
arbetsformedlingen.se

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.hopp.org Tel: 08-6440359 jour@hopp.org

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



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

Köpmangatan 7  •  0563-102 53
Öppet: måndag-fredag 10-18 (lunch 13-14) lördag 10-13

*Vid 24 månaders delbetalning. Räntefri delbetalning 24 månader gäller vid köp om min. 3 000 kr. Reservation för slutförsäljning. Kampanjen gäller 230124 - 230221

FÅTÖLJ
VECKOR

Upptäck vårt stora utbud 
av fåtöljer med smarta   
 funktioner! 

FÅTÖLJ
VECKOR
Unna dig själv något riktigt 
bekvämt och avkopplande. 

VÄLKOMMEN!

Tillverkad i
SVERIGE

STORT SORTIMENT PÅ NÄTET
www.mobelmastarna.se

Många fåtöljer finns i 
flera tyger och färger

4 990:- 
263:-/mån*

MÄSTARPRIS NAXOS FÅTÖLJ
med elfunktion är den 
perfekta biofåtöljen för 
dig som vill ha komfort att 
mysa i. 90x95 H98 cm.

IRIS FÅTÖLJ
höjer garanterat glädje- 
nivån i rummet. Den 
har en klassisk stil och 
stabil komfort. 79x88 
H98 cm.

6 741:- 
(7 490:-) 336:-/mån*

KAMPANJPRIS

VÄXJÖ FÅTÖLJ
i teddytyg har en 
klassisk design 
i uppdaterad 
kostym. Rund- 
ade former och 
en hög omfam-
nande rygg. 
78x94 H96 cm.

3 562:- 
(4 190:-) 203:-/mån*

KAMPANJPRIS

17 990:- 
804:-/mån*

MÄSTARPRIS

PATRONEN FÅTÖLJ
med pall är otroligt 
smäcker och elegant 
i sin böljande design. 
67x82 H99 cm.

FÅTÖLJ
VECKOR

Upptäck vårt stora utbud 
av fåtöljer med smarta   
 funktioner! 

FÅTÖLJ
VECKOR
Unna dig själv något riktigt 
bekvämt och avkopplande. 

VÄLKOMMEN!

STORT SORTIMENT PÅ NÄTET
www.mobelmastarna.se

Många fåtöljer finns i 
flera tyger och färger

HAMILTON FÅTÖLJ
är en stilren och elegant 
fåtölj med pall. 77x88 H104 
cm.

9 990:- 
(11 995:-) 471:-/mån*

KAMPANJPRIS

2 205:- 
(2 450:-)

KAMPANJPRIS

IRIS FOTPALL
är ett perfekt komplement 
till Iris fåtölj. 57x45 H46 cm.

JAROD FÅTÖLJ
med fotstöd är en tidlös reclinerfåtölj med el- 
funktion. 72x80 H111 cm.

4 995:- 
(9 990:-) 263:-/mån*

KAMPANJPRIS

15 440:- 
(17 155:-) 698:-/mån*

KAMPANJPRIS

CALYPSO FÅTÖLJ
i fårskinn är en  
reclinerfåtölj i 
premiumkvalitet med 
maximal komfort. 
78x84 H104 cm.

EINAR FÅTÖLJ 
med fotpall är en mycket stabil 
fåtölj, där du både kan sitta bekvämt 
upprätt och luta dig tillbaka. 65x68 
H110 cm.

4 990:- 
(5 990:-) 263:-/mån*

KAMPANJPRIS

*Vid 24 månaders delbetalning. Räntefri delbetalning 24 månader gäller vid köp om min. 3 000 kr. Reservation för slutförsäljning. Kampanjen gäller 230124 - 230221

FÅTÖLJ
VECKOR

Upptäck vårt stora utbud 
av fåtöljer med smarta   
 funktioner! 

FÅTÖLJ
VECKOR
Unna dig själv något riktigt 
bekvämt och avkopplande. 

VÄLKOMMEN!

STORT SORTIMENT PÅ NÄTET
www.mobelmastarna.se

Många fåtöljer finns i 
flera tyger och färger

HAMILTON FÅTÖLJ
är en stilren och elegant 
fåtölj med pall. 77x88 H104 
cm.

9 990:- 
(11 995:-) 471:-/mån*

KAMPANJPRIS

2 205:- 
(2 450:-)

KAMPANJPRIS

IRIS FOTPALL
är ett perfekt komplement 
till Iris fåtölj. 57x45 H46 cm.

JAROD FÅTÖLJ
med fotstöd är en tidlös reclinerfåtölj med el- 
funktion. 72x80 H111 cm.

4 995:- 
(9 990:-) 263:-/mån*

KAMPANJPRIS

15 440:- 
(17 155:-) 698:-/mån*

KAMPANJPRIS

CALYPSO FÅTÖLJ
i fårskinn är en  
reclinerfåtölj i 
premiumkvalitet med 
maximal komfort. 
78x84 H104 cm.

EINAR FÅTÖLJ 
med fotpall är en mycket stabil 
fåtölj, där du både kan sitta bekvämt 
upprätt och luta dig tillbaka. 65x68 
H110 cm.

4 990:- 
(5 990:-) 263:-/mån*

KAMPANJPRIS

*Vid 24 månaders delbetalning. Räntefri delbetalning 24 månader gäller vid köp om min. 3 000 kr. Reservation för slutförsäljning. Kampanjen gäller 230124 - 230221
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www.mobelmastarna.se

Många fåtöljer finns i 
flera tyger och färger

4 990:- 
263:-/mån*

MÄSTARPRIS NAXOS FÅTÖLJ
med elfunktion är den 
perfekta biofåtöljen för 
dig som vill ha komfort att 
mysa i. 90x95 H98 cm.

IRIS FÅTÖLJ
höjer garanterat glädje- 
nivån i rummet. Den 
har en klassisk stil och 
stabil komfort. 79x88 
H98 cm.

6 741:- 
(7 490:-) 336:-/mån*

KAMPANJPRIS

VÄXJÖ FÅTÖLJ
i teddytyg har en 
klassisk design 
i uppdaterad 
kostym. Rund- 
ade former och 
en hög omfam-
nande rygg. 
78x94 H96 cm.

3 562:- 
(4 190:-) 203:-/mån*

KAMPANJPRIS

17 990:- 
804:-/mån*

MÄSTARPRIS

PATRONEN FÅTÖLJ
med pall är otroligt 
smäcker och elegant 
i sin böljande design. 
67x82 H99 cm.

Många fåtöljer

finns i flera

tyger och färger

Friskvården i Värmland 
Motionsgrupper i Hagfors våren 2023
Hjärtmotion Här tränar vi framförallt kondition men även rörlighet och 
styrka. Hjärtmotion passar alla som vill hålla hjärtat friskt och starkt. 
Måndagar kl. 10.30-11.30 med start vecka 6 (6/2) 15 tillfällen
Ledare: Frida Svensson. Plats: Styrkan, Petter Fridmans väg 10
Träning i gym Här får du delta om du fått ett FaR och ett tränings-
program av din fysioterapeut. Alla tränar individuellt med sina egna program.
Tisdagar Drop in mellan 10.00-12.00 med start v 6 (7/2) 15 tillfällen
Ledare: Frida Svensson. Plats: Fysioterapimottagningens gym, 
vårdcentralen Hagfors

En aktivitet i veckan kostar 600 kr per termin, två aktiviteter 
kostar 750:-/termin. För dig som har fått ett FaR och varit på 
ett häslosamtal kostar första terminen 350:- för en eller båda 
aktiviteterna. Sedan gäller ordinarie avgift. Anmälan görs till 
hälsokonsulent Frida Svensson via telefon 010-476 47 68 
eller mail: frida.svensson@ihvarmland.se

• Yogamassage
• HotStone
• Ryggmassage
• EcoHudvård. 

Du hittar tider och 
behandlingar via 
www.bokadirekt.seÅterförsäljare av 

CareOfGerd , 
Klockargårdens m.fl
Välkommen !

www.tarahumana.se 0563-40888
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• Yogamassage
• HotStone
• Ryggmassage
• EcoHudvård

Du hittar tider och 
behandlingar via 

www.bokadirekt.seÅterförsäljare av
CareOfGerd,

Klockargårdens mfl.

Välkommen!
www.tarahumana.se

0563-408 88

 ”Om ingenting någonsin skulle förändras, skulle det 
inte finnas några fjärilar.”

”Varje ny dag är en ny möjlighet att förändra ditt liv.” 
Okänd.



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

Värna om din hälsa 
och ditt välmående

Besök oss på sociala medier

Vi finns i Hagfors och Munkfors

Välkommen till

NYHET!
Cirkelträning för tjejer på Pulsen i Hagfors

Torsdagar kl 17.00 med början 9/2
Ledare Maria Eliasson, Fysioterapeut

Besök vår hemsida www.miljohalsan.se 
för mer info och anmälan! Tel 0563-482 60

EENGNGEE FOTHÄLSAFOTHÄLSA
I CENTRUMI CENTRUM

ENGE

ENGE

FOTHÄLSAFOTHÄLSA
I CENTRUMI CENTRUM

FOTHÄLSAFOTHÄLSA
I CENTRUMI CENTRUM

EENGNGEE FOTHÄLSAFOTHÄLSA
I CENTRUMI CENTRUM

Tallåsv. 10B, MUNKFORS

Tel. & SMS 073-820 47 54   Endast tidsbokning

Medicinsk fotvård 
m. liten fotmassage  550:-/60 min 

Öppet för tidsbokning: mån-fre 10.00-19.00

Välkomme
n!

Unna dig 
en fotvård! 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

Hälsoterapeut
Susanne Jormesäter 

Munkerudsvägen 21, Munkfors
Tel. 070-93 500 87

Återförsäljare av Boka tider på
www.harmoni.se

Friskvårds-
leverantör 
via Wellnet

Massage
Ansikts-

behandlingar
Spabehandlingar

Vaxning

FÖNSTERPUTS • STÄDNING
FLYTTSTÄD • FLYTTHJÄLP

Hämtning och transport till återvinning
KAMINFÖRSÄLJNING

Tel. 076-820 30 71
danielbrosius@hotmail.com

Följ 
oss på

Unna 
dig!



Ta hand om dig -Ta hand om dig -Unna dig!Unna dig!
Unna dig en behandling!
Vi erbjuder:
Zonterapi, Regndroppsmassage, 
Healing, Hot stone massage, 
Detox Fotbad, Frigörande andning, 
Meditationer, Seanser m.m.
Välkommen till
Munkerudsvägen 37, Munkfors
Pehr      070-280 95 20
Lennart  070-292 88 14
www.trollsveden.com

ALLA SINNENi iPehr Trollsveden & Lennart AbrahamssonPehr Trollsveden & Lennart Abrahamsson

Vi har
Bukowski-
nallar

Dalavägen 15, HAGFORS  • 073-843 54 12

Ring oss eller gå in på BokaDirekt.se för att boka tid.   Lisa & Elina

Skä
m bort dig själv med ett besök hos oss!

Knåda massage och keramik
Massör Miriam Elofsson

20% på alla 

behandlingar 

i januari

E-passi och Wellnet
Bokadirekt.se • 070-251 01 08

Uvågården, Norrings väg 2, Hagfors

Salong Salong Lugn & RoLugn & Ro

Uvågården, Hagfors • 0768-30 39 79 
VÄLKOMMEN!      Britt-Marie Johansson

Klassisk massage • Medicinsk Laserbehandling
Ansiktsmassage • Öronhåltagning

Lashlift • Ansiktszonterapi
Ekologisk Ansiktsbehandling

Försäljning Rosenseriens Hudvårdsprodukter 

CENTRUMS 
DAMFRISERING

Tidsbeställning 
och Drop-In

Christina Ohlsson
Storgatan 3A, Hagfors

0563-101 70, 076-764 71 13

MB
Salongen

070-225 68 72

Stjärnsnäsvägen 5 
Hagfors

0700170361
Hermelinv. 6 HAGFORS

Innehar behandlings- och ansvarsförsäkring 
via fotterapeuterna.se F-Skattsedel

ELEVBEHANDLING 450 kr
PRO-Medlem = 

Alltid 10% rabatt på behandling
• Hembesök från 550 kr 

Jag hjälper dig med liktornar, nagel/fot-
svamp, vårtor, kartnaglar, hälsprickor mm

Finns att köpa: Stödstrumpor, nagel
olja, avlastningar, fotkrämer, fotsalt m.m.

NYHET! Misstänker du nagelsvamp? 
Boka tid hos mig för provtagning. Pris 

500:- svar inom 7 dagar samt tips och råd!

Välkommen 
på

Medicinsk 
Fotvård

Allting går
och går det inte så går det ändå.



Roll Up Standard

www.ordochrad.se

Roll Up Standard är en enkel och portabel
roll-up. God kvalitet trots det låga priset och
den levereras komplett i en smidig nylonväska.

Mått: B=85 cm H=200 cm

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, Hagfors  •  Tel. 0563-618 99
info@veckobladet.se  •  www.veckobladet.se

Prisex: 

Easy sign
50 x 70 cm

1740:- 
Delux sign
50 x 70 cm

2290:- 

Wind sign 50 x 70 cm 1890:- 

Alla priser 

är exklusive 

moms.

Alla ställ finns även i 
storlek 70 x 100 cm
ring för pris!

NÄR DU BEHÖVER
PRESENTATIONSMATERIAL 

såsom trottoarpratarställ, roll up, beachflagga, 
led-ljus tavlor, plåtskyltar m.m, m.m.

VÄND DIG TILL OSS!

Vi har även Beachflaggor samt 
Skyltar i olika material

Ring för info

Rollup Standard

1295:- 



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

info@styrkan.se 
0563-15090 
www.styrkan.se

Born To Move  Vår barnträning med Sara & Viktoria 
Hos oss har barnen roligt och får uppleva en positiv känsla av 
rörelse och aktivitet, det tror vi leder till fortsatt glädje och lust 
att röra på sig! 

  Nästa kurs: 28 januari - 1 april (10 ggr).
  Plats: Styrkan i Hagfors. 
  Dag och tid: Lördagar
  kl. 10.00-10.45 ålder 4-5 år (det år man fyller 4 år) 
  kl. 11.00-11.45 ålder 6-7 år (det år man fyller 6 år)

BOOSTA DITT 

IMMUNFÖRSVAR MED 

EN DOS TRÄNING

BOOSTA DITT 

IMMUNFÖRSVAR MED 

EN DOS TRÄNING
Nu bjuder vi på Online-träning
och gratis startavgift när du blir
årsmedlem! Värde: 1 170 kr

Fem enkla sätt att hitta glädje i livet
Alla vill vara lyckliga och må bra. Men ofta stirrar vi oss blinda 
på saker som karriär, prylar eller pengar och missar då de små 
sakerna i vardagen som är minst lika viktiga för att vi ska känna 
oss glada. I det här inlägget fokuserar vi därför på att försöka 
hitta glädje i livet och listar fem konkreta tips på vad du själv kan 
göra för att känna dig lite gladare, varje dag.

5. Testa något nytt
Att prova något du inte gjort förut kan vara både roligt och spännande 
när du känner dig trött på livet. När vi testar nya saker väcks barndo-
mens nyfikenhet till liv och vi utmanar våra sinnen. Att lära sig en ny 
sak skapar ofta välmående och kan göra att vi känner oss gladare. Så om 
det finns något du alltid velat lära dig men inte riktigt vågat, ta chansen! 
Det kan vara något så enkelt som att laga en ny maträtt, gå en språkkurs 
online eller kanske lära dig att sticka. Bara fantasin sätter gränser!

Källa: varden.se

1. Sätt på en bra låt
Musik är vetenskapligt bevi-
sat för att ha en positiv inver-
kan på oss människor. Nästan 
alla har nog en favoritlåt de 
gillar att lyssna på för att få 
lite extra energi eller bara bli 
på bättre humör. Det som är 
bra med musik är också att 
du kan lyssna på det i princip 
var du än befinner dig. Om du 
känner dig stressad på morg-
narna eller bara vill stänga 
ute bruset kan du testa att ta på dig hörlurarna och sätta på en bra låt. 
Kanske kan du passa på att lyssna på något du inte brukar lyssna på? 
Naturljud eller klassisk musik sägs till exempel göra dig mer lugn och 
harmonisk, något som också är bra för vårt välbefinnande.

2. Unna dig något
Att unna sig behöver inte innebära att frossa i godis eller bara ligga på 
soffan. Unna dig istället något du inte gjort på länge. Gå på bio, besök 
eller köp hem mat från din favoritrestaurang eller laga en riktigt god 
middag hemma. Att göra saker du inte vanligtvis unnar dig gör också 
att det blir mer speciellt när du väl gör det. Jämför till exempel med 
julafton. Hur kul skulle du tycka att julen var om det var julafton varje 
vecka? Det är ju det faktum att vi bara firar jul en gång per år som gör 
det extra roligt!

3. Logga ut
I vårt moderna samhälle ställs det höga krav på våra prestationer och 
många upplever att kraven har blivit ännu högre i samband med sociala 
mediers framfart. Att ständigt kolla Facebook eller Instagram gör att 
vi hela tiden kan jämföra oss med andra och det perfekta liv som visas 
upp. Det kan i sin tur skapa en stress hos många. Att försöka släppa på 
de här höga kraven kan hjälpa dig att få en mer avslappnad inställning 
till livet och må bättre. För att nå dit kan det vara en god idé att träna 
på att inte vara tillgänglig hela tiden, utan faktiskt logga ut då och då.

4. Rör på dig
Du har hört det förut, men vi säger det igen. Motion är toppen om allt 
känns jobbigt och du vill fylla på med välbehövliga endorfiner och an-
dra glädjeämnen! Träning behöver inte vara så krångligt. Om du inte 
är van – börja lätt! Ta en kort promenad runt kvarteret eller hoppa av 
bussen en hållplats tidigare och gå sista biten hem. Eller varför inte 
utmana kompisarna på en stegräknartävling? I de flesta mobiltelefoner 
finns stegräknare inbyggd, så det är enkelt att bara kolla av var du ligger 
vid dagens slut. Men eftersom fokus här ligger på att ha roligt så är det 
viktigaste ändå att du hittar en träningsform som just du tycker är kul!



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

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

Den här veckan blir det ett välfyllt program på Fasaden med flera 
premiärer och en gratis biofest för alla barn på söndag.
På fredag har Bio Hagfors en förhandsvisning av EXODUS som är 
invigningsfilmen vid årets filmfestival i Göteborg som startar samma 
kväll. Filmen har ordinarie premiär 10 mars, men här finns chansen 
att se en av årets starkaste svenska filmer redan nu på din lokala bio-
graf. Arrangemanget är ett samarrangemang mellan ett antal biogra-
fer runt om i Sverige och Göteborgs Filmfestival.
Senare samma kväll kommer den överbeskyddande dansande dock-
an M3GAN tillbaka till alla som missade en av årets mest omtalade 
skräckfilmer förra veckan.
På lördag kan du se det starka familjedramat THE SON med bl a 
Hugh Jackman, Laura Dern och Anthony Hopkins i ledande roller 
och senare den kvällen blir det premiär för BABYLON med Brad Pitt 
och Margot Robbie i huvudrollerna. Babylon är en episk filmberät-
telse om överdimensionerad ambition och skandalös excess i 1920-ta-
lets Los Angeles. Här får vi följa flera karaktärers uppgång och fall un-

der en era i Hollywood som kännetecknades av ohämmad dekadens 
och lastbarhet, något som man inte sparat på krutet för att återskapa i 
den här lyxiga storfilmen.

Biohelgen i Hagfors rundas av med en gratis film- och aktivitetsdag 
på Fasaden för barn i åldrarna 2-10 år. Dagen är uppdelad i två ålders-
grupper; först 2-5 år och sen för 6-10 år. 
För mer info se annons och FB.

Fullmatad vecka på Bio Hagfors!



Priserna gäller t o m söndag 29/1 -2023. Reservation för ev. slutförsäljning.

VECKANS KLIPP
I HAGFORS

MAX 2 ST/MEDLEM.
FÄRSK FLÄSKYTTERFILÉ
Sverige/Scan. Kyld. Ca 1000 g.

MAX 2 ST/MEDLEM.

FÄRSK 
FLÄSKYTTERFILÉ

69)=�  
MEDLEMSPRIS

ÄPPLE ROYAL GALA
Italien/Coop. Klass 1. 

20k�  
MEDLEMSPRIS

MAX 2 ST/MEDLEM. 
PIZZAKIT
Coop. Kylt. Välj mellan Original 
och Sicillian. 600 g.

15kS
Priset gäller endast 

Shop Express

MEDLEMSPRIS

VECKANS
SHOP EXPRESS-

VARA!

MAX 2 ST/MEDLEM. 
JUICE/MUST
Coop. Kyld. Välj mellan olika sorter. 
1 liter.

1 LITER

MEDLEMSPRIS

10k�  
MORÖTTER I PÅSE
Sverige/Coop. Klass 1. 1 kg.

1 KG MORÖTTER

10k�  

MJUKT BRÖD
Coop. Välj mellan olika sorter. 
525 g. Jfr-pris 38:10/kg.

20k�  
MEDLEMSPRIS

SPORT • SPORTSPORT • SPORT
Bowling

Riksserien resultat omgång 8 Vecka 3
Herrar 6 spelare
Div 1
Pelle Uppsala-Rullan 1 4419-4514
Bästa spelare Rullan 1: Torbjörn Nilsson 
805, Tomas Henriksson 778, Bo Nilsson 
768, Werner Biehl 750, Gunnar Karlsson 
739, Peter Stålberg 674.
Div 7
Östersund VBK-Rullan 2 4385-3829
Bästa spelare Rullan 2: Johnny Ekström 
713, Lars-Erik Persson 675, Ola Sjöberg 
645, Leif Frödin 633, Arne Vallström 608, 
Allan Norberg 555.
Damer 4 spelare
Div 1
BK Rättvik-Rullan Dam 1 2535-2444
Bästa spelare Rullan Dam 1: Elisabeth 
Persson 638, Siw Ejdsell 637, Else 
Emilsson 616, Viveca Jansson 553.
Div 5
Rullan Dam 2-Nordisk BK 2015-2107
Bästa spelare Rullan Dam 2: Birgitt 
Johansson 582, Ulla Lindh 567, Birgitta 
Kullander 538, Ulla Persson 449. 

Skidor
Orsa Skicraft Marathon längdskidor 

Långloppscup Lager 157/XCC Orginals 
Sverige. Fina resultat av Hagfors grabbar!

Söndagen den 15 januari genomfördes 
ett 42 km långlopp uppe på Grönklitt i Orsa. 

Det var den första deltävlingen i lång-
lopps cupen i Sverige. Totalt är det sex del-
tävlingar som körs på olika platser i landet. 

Efter en snöig natt o morgon, så var det 
ett tungt före i spåren på Grönklitt under 
söndagen. Flertalet av de 700 startande i 
loppet hade en tuff dag på skidorna. 

Hagforsgrabbarna Alfred Nilsson o 
Adrian Lundberg hade riktigt fin surf under 
skidorna och presterade riktigt bra med 
topp-placeringar i den tuffa konkurrensen. 
Adrian körde in på en fin fin fjärde plats, 
någon sekund från pallplats, o Alfred var 
strax bakom på en fin fin femte plats. Riktigt 
bra kört av killarna. Ytterligare tre åkare från 
Hagfors kämpade väl i spåret under dagen. 
Resultat: Andreas Svensson Ulricehamn. 
1.47.02. 4:a. Adrian Lundberg Lager 157 
1.47.32. 5:a Alfred Nilsson Filipstads SF 1.47.47. 126:a Isak Åström Råda IK 2.09.30. 
142:a Staffan Thörne Hagfors SF 2.12.50. 407:a Rasmus Bergman Wallin Hagfors 
SF 3.42.26.

Innebandy
Div 2 Herrar 21/1
Arvika IBF-Edebäck IBF 9-5
(3-1, 2-1, 4-3)
Jämn match där Arvika var något vas-
sare i avslutningar och tog vara på 
chanserna. Bästa spelare i Edebäck var 
målvakten William Jern.

Målgörare i Edebäck var Robin Jans-
son 1 mål + 1 assist, Mikael Danielsson 
1 mål + 1 assist, Jacob Nilsson 1 mål, 
Andre Lindgren 2 mål, Sebastian Henrik-
sen 1 assist, David Andersson 2 assist. 
Nästa match är hemma i Ladan.
Div 4 Herrar 22/1 
Edebäck IBF - Karlstad IBK  8-10  
(4-2) (1-3) (3-5)
Stark match av jumbolaget som höll emot 
serieledarna ända till slutet av tredje pe-
rioden då Karlstad gör 8-10 i tom kasse. 

Bäst i Edebäck: Tommie Andersson, 
Jacob Nilsson, Isak Larsson. 

Målgörare i Edebäck var  Tommie 
Andersson 3 mål, Jacob Nilsson 2 mål, 
Jesper Lindberg 1 mål, Fredrik Sjöberg 
1 mål, Gustav Johnsson 1 mål + 1 assist, 
Dennis Nilsson 2 assist, David Haglund 
2 assist, Andre´ Lindgren 1 assist, Noel 
Frank 1 assist, Henrik Tönnsen 1 assist.

Prisutdelning Orsa 
Skicraft Marathon 
med Hagforsgrab-
bar.  4 :a  Adr ian 
Lundberg, 5:a Alfred 
Nilsson.
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Rondellen Hagfors

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

0563-148 71

Bilhallen 
i Hagfors AB

8

Sundell AB

0563-126 00

3

0563-54 02 40

6

0563-616 66

5

0563-615 89

4

0563-141 60

2

0563-109 55

1

0563-140 45

7

9

072-23 24 138

10SETAB
B SPÅNGBERG 

Entreprenad & Transport AB 
Kalle 070-327 65 25
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TEXTÅBILD

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

BEHÖVER DU TRYCKSAKER?
Vi hjälper dig från idé

till färdig produkt!

Ring 0563-616 66
tryck@veckobladet.se  www.veckobladet.se TEXTÅBILD



STORLOPPIS 
i Råda Ordenshus

Lördag 11 februari kl 10.00-14.00
IOGT/NTO har servering      Info/bokning 070-238 73 78 Siwert

UTHYRES
2 rum och kök
2:a våningen 

centralt Ekshärad.
Ledig från 1/3 2023 

eller enligt uppgörelse.
Indianbostäder AB

0706-25 43 71

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

Torsdag 26/1 kl 10.30-15.00 
Rårakor med fläsk 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!

Biljetter finns 
att köpa på 

biohagfors.se och 
på plats 45 min 
innan visning.

EXODUS 
Förhandsvisning

FREDAG 27/1  KL 18.00  
Från 11 år, 102 min, 50:-

M3GAN
FREDAG 27/1  KL 21.00  

Från 15 år, 102 min, 100:-

THE SON
LÖRDAG 28/1  KL 16.00  
Från 15 år, 124 min, 100:-

BABYLON
LÖRDAG 28/1  KL 19.00  
Från 15 år, 189 min, 100:-

BARNDAG PÅ BION
SÖNDAG 29//1  KL 10.00/14.00  

Endast föranmälan till
073-048 42 32

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

Bio Hagfors på Facebook & Instagram!

FASADEN

 LOPPIS
i Höje, Munkfors 

Lördag 28/1
kl 10.00-15.00

King Edward, Snöboll, Asterix, 
Folva, Sava, Amandine, Cherie, 
Gul mandel m.fl. sorter. 5 och 20 
kg förp. Även KRAV-potatis. 
Sv. äpplen, morötter, lök, rödbetor, 
solrosfrö, fodermorötter. Nykokt 
sylt, flera sorter, (60-70% bärhalt). 
Säljes från lastbil. 
LÖRDAG 28/1: 
Lesjöfors värdshus 10.45, Hagfors 
stn 11.45, Uddeholm 12.15, Ekshärad 
mittemot  kyrkan 13.00,  Stöllet OK/Q8 
13.45, Ambjörby Folkets hus 14.30, 
Likenäs macken 15.00.
SÖNDAG 29/1: Munkfors systembol 
9.30, Olsäter skola 10.30.

Ej kort. Nästa tur om 4 veckor.

POTATIS - SYLT - SOLROSFRÖ

FALBYGDENS LANTPRODUKTER  
070-298 39 40 • www.potatisbilarna.se

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
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
********************************************
ÖPPETTIDER DHR, BROSTUGAN
Måndag-Torsdag 8.00-14.00. Fredag 
8.00-11.45. Vi tar emot kondoleanser. 
Välkomna!
Tel. 0563-616 75
********************************************
PRO MUNKFORS Nu är det gott att leva! 
12/2 kl 15.00 kommer Wermlandsoperan 
m Barbro Hörberg och Olle Adolfsson 
program till MFKC. Alla pensionärer 
och övriga intresserade är välkomna. 
Inträde 150:- inkl kaffe och smörgås. 
Anm. Sickan 070-5378658, Lisbeth 072-
3685105 senast 5/2. Medarr: ABF
********************************************
LOVISEBERGS VATTENFÖRENING & 
LOVISEBERGS VÄGSAMFÄLLIGHET
Årsmöte onsdagen den 15 februari kl 
18.00, Gamla skolan Sörby. Välkomna!
********************************************

ÅRSMÖTE LRF ÄLVDAL
Årsmöte med inbjudna politiker, onsda-
gen den 8/2 klockan 19 vid Basteruds 
Bygdegård. Även icke medlemmar väl-
komna. Vi bjuder på fika. Anmälan SMS 
till Olle Göransson 070-5414866 eller 
olle@torfolk.se. Välkommen.
********************************************
PRO SUNNEMO
Ölprovning torsdag 9 februari kl 18.00, 
Sunnemo Folkets hus. OBS: begränsat 
antal, max 25 personer. Kostnad 200 kr. 
Anmälan till Kajsa 070-5686080, först till 
kvarn. Välkomna! Styrelsen.
********************************************
PRO EKSHÄRAD
Öppet hus börjar mån 30/1 14.00-16.00, 
kaffe o fika 30:-. Sy & Teknik börjar tors 
26/1 14.00-16.00. Boule tis 15.00-17.00. 
Luftgevärsskytte fre 27/1 10.00-12.00. 
Styrketräning mån o tors 10.00-12.00. 
Välkomna! Samarr m ABF. Se hemsida: 
www.pro.se/eksharad
********************************************

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
********************************************
UTHYRES: KHF UVÅ STRAND
Lägenhet 3 r.o.k. 69 kvm (+ inglasat 
uterum 10 kvm) ledig inom kort. 
2:a, 56 kvm (+ 10 kvm) tillgänglig nu. 
El 100-150 kWh/mån. Upplysningar o 
visning.
Tel. 076-817 41 69
********************************************

SÄLJES
MOTIONSCYKEL
Abilica Win Bike CL 1500. Obetydligt 
använd, som ny. Lyxig träningsdator och 
display. Cykeln finns i Uddeholm. Pris 
endast 2.000 kr.
Tel. 073-310 32 87 eller 0563-600 45
********************************************
LÄGENHET
1 rum o kök, Rostbrännarevägen 12 E. 
Pris 20.000:-. Hyra 2.402:-
Tel. 070-207 41 71

ÅRSMÖTE
Stora Ullens fiskevårds-
förening håller årsmöte
Tisdag 7/2 2023 kl 18.00

I samlingslokalen 
Geijersholmsvägen 3
Välkomna!       Styrelsen

HALM KÖPES
Gärna rundbalar

Hämtas av mig
Tel. 070-392 53 45 

Lars

Har du gåvan till
Alla hjärtans dag 14/2

Tel. 0563-616 66Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.seinfo@veckobladet.se

AnnonsstoppAnnonsstopp
torsdagtorsdag
kl 16.00kl 16.00
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Vecka 4 HAGFORS KOMMUN, Dalavägen 10, 683 80 Hagfors, e-post: kommun@hagfors.se www.hagfors.se

Värmlandsidrottens Wall of Fame 

Värmlands idrotts-
historiska sällskap visar 
utställningen om idrotts-

•• 
personerna som ar 
invalda i Wall of Fame. 

Utställningen visas på Hagfors bibliotek 
under ordinarie öppettider 23-28 januari. 

ldrottshistoriskt föredrag och 
samtal med Anders Olsson 

Anders Borgström, fd 
förbundskapten i svensk 
friidrott, berättar om Wall 
of fame och samtalar med 
den paralympiske guld-
medaljören Anders Olsson 
från Hagfors. 

Tid och plats: Gröna Aulan, Älvstranden bild-
ningscentrum, torsdag 26 januari kl.13.30-15.00. 

Det är gratis, men boka gärna din plats i förväg genom 
att kontakta biblioteket. Fika serveras i pausen. 

Högsäsong för snö- och 
halkbekämpning 

För att skapa bra framkomlighet för dig som trafikant 
arbetar Hagfors kommun tillsammans med Trafikverket, 
vägföreningar och fastighetsägare. Vi gör vårt bästa för 
att förutspå vädret, snöröja och halkbekämpa i syfte att 
du ska kunna ta dig fram på ett säkert sätt. 

Under vintersäsongen har vi beredskap dygnet runt. Vi bor i 
en till ytan stor kommun med skillnader i väderförhållanden. Vi 
följer detaljerade väderprognoser för att ha de bästa förutsätt-
ningarna att kunna sätta in rätt resurser i rätt tid. 

Vi gör det tillsammans 
Vi snöröjer och halkbekämpar gång- och cykelvägar, gator, 
torg och parkeringsplatser i samarbete med inhyrda entre-
prenörer. Utöver de kommunala vägarna finns många mindre 
enskilda vägar som sköts av privata väghållare. Många större 
vägar sköts också av Trafikverket. 

När kommer plogbilen till mitt område?
De områden som vi prioriterar först är gång- och cykelvägar, 
trottoarer, huvudgator i centrum och platser kring kommunägda 
fastigheter som vård- och omsorgsboenden och skolor. När 
alla prioriterade områden har blivit plogade går vi vidare till 
bostadsområden. Snö från gator och vägar som vi plogat upp 
på gångytor tar vi bort i den mån vi kan, och om det behövs för 
att trafiken ska ta sig fram.

Vilket ansvar har fastighetägaren?
Som fastighetsägare ansvarar du för att skotta och sanda runt 
din fastighet och se till att det är lätt att komma åt brevlådor och 
sopkärl. Utöver det ansvarar du för att snöröja och halkbekämpa 
trottoaren utanför sin fastighet, samt ta bort snö från gatubrun-
nar inom gångytan, så att smältvatten kan rinna undan. Om 
trottoar saknas räknas en meters bredd av gatan som gångyta 
som du som fastighetsägare då ansvarar för. Om det bildas vallar 
efter plogning av din gata ska du se till att det finns öppningar i 
vallen vid till exempel infart till din fastighet. Snö från din fastig-
het får inte läggas upp på gata eller allmän plats.

Kommunfullmäktige ställer in möte
Årets första sammanträde för kommunfullmäktige 
den 30 januari är inställt. Anledningen är att det 
finns för få ärenden att ta beslut om.

- Vi har gemensamt i presidiet beslutat att ställa in det plane-
rade sammanträdet den 30 januari. Antalet ärenden som finns 
på dagordningen är helt enkelt för få till antalet för att det ska 
vara försvarbart att sammankalla fullmäktige, säger kommun-
fullmäktiges ordförande Michael Kjellstrand.

Möte i februari. Nästa gång kommunfullmäktige har  
sammanträde är den 27 februari klockan 18.30.
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