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Tidningen som ligger 

kvar på bordet 
hela veckan!

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

Forts. inne i tidningen

Det innebär att om du hittar en  
likadan produkt, till ett lägre pris  
någon annanstans, matchar  
vi det priset.

Hos oss ska du känna dig säker på  
att du får bästa pris. Fråga oss om 
prisgarantin så berättar vi om  
garantins villkor.

NU ERBJUDER  
VI PRISGARANTI  
PÅ TAPETER

TAPE
TERPR ISG

ARAN
T I

GÖRSJÖVÄGEN 2, HAGFORS
Tel 0563-54 02 40  www.colorama.se
Öppet: mån-fre 07.00-18.00, lör 10.00-14.00

DAGS ATT MÖTA VÅREN
VI HJÄLPER DIG KOMMA IGÅNG
Vattenburen olja för årlig behandling av tryck-
impregnerat trä. Gör terrassen fräsch och vatten-
avvisande. Skyddar mot uttorkning och sprickor.

*Gäller 8/5–13/5 2018. Lokala avvikelser kan förekomma. 

ALCRO 
TRÄOLJA

KÖP 4 L
BETALA 
 FÖR 3*

Det innebär att om du hittar en  
likadan produkt, till ett lägre pris  
någon annanstans, matchar  
vi det priset.

Hos oss ska du känna dig säker på  
att du får bästa pris. Fråga oss om 
prisgarantin så berättar vi om  
garantins villkor.

NU ERBJUDER  
VI PRISGARANTI  
PÅ TAPETER

TAPE
TERPR ISG

ARAN
T I

Kundklubbserbjudande:

20% rabatt på 
vår egna Coloramafärg

Gäller 

t o m 

10/2

Det var som sagt aldrig en långsiktig 
plan det här med klubben, men per-
sonkemin och det faktum att motor-
cyklar är en hobby som man aldrig blir 
för gammal för, har gjort att de nu lite 
äldre ynglingarna fortsatt att umgås 

”Med bensin i tanken och luft i däcken – Sundbäcken 50 år” - 
nu på Monica Zetterlundmuseet

1972 startade ett gäng ynglingar upp sina 125-kubikare och 
klubben som fem decennier senare via sina motorcyklar och ar-
rangemang blivit lite av ett begrepp i svensk mc-historia. Nu 
visar vi historien om klubben och om hojfesten ”Bike & Beach 
Party” på Monica Zetterlundmuseet. Två månader till att börja 
med och den startar nu på lördag.

”Vi trodde väl aldrig att det skulle bli såhär, att klubben 
skulle bli så gammal som 50 år - men all den tid som vi har 
roligt så fortsätter vi”, säger Sven Glans en av grundarna av 
motorcykelklubben Sundbäckens MC.

och fixa och trixa med sina tvåhjuliga 
fordon.

”En chopper i sig är en motsägel-
sefull produkt, ett fordon sammansatt 
av vitt skilda delar som egentligen 



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
Tors 2/2 kl 11.00 11-kaffe i församlingshemmet.
Sön 5/2 kl 11.00 Gudstjänst i S:t Olav kapell P Svensson.

Sön 5 febr kl 11.00
Gudstjänst 

Roland Jansson
Sång och musik!

Välkommen till oss eller följ oss 
via länken som finns på

www.kyrktorget.se/hoje.missionskyrka

Servering!
Välkommen!

Varmt 
välkommen!

11-kaffe den 2/2
i Ekshärads församlingshem!

Tord Sölvesson 
inleder säsongen med 

uttrycksfulla dragspelstoner.

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
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

Klarälvskyrkan Ekshärad
Sön 5/2 kl 11.00 Vad säger bibeln, 
Indira Wilson leder samtal och 
bön.
Mån 6/2 kl 18.00-20.00 Öppen 
kyrka. Fri samvaro-trivsel-kvälls-
andakt.
Tis 7/2 Bön i hemgrupper.

Av Jesu Kristi fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Joh. 1:16

Blinkenbergskyrkan Hagfors
Tors 2/2 kl 18.00 Torsdagsträff 
med Billy Blomkvist. Fika, sång 
och bön. Välkomna!

Gräs Missionshus        
Sön 5/2 kl 18.00 Gudstjänst med 
Indira Wilson.
Mån 6/2 kl 19.00 Stugmöte.

Equmeniakyrkorna och Pingstförsamlingen i Ekshärad

Har du gåvan till
Alla hjärtans dag 14/2

AnnonsstoppAnnonsstopp
torsdagtorsdag
kl 16.00kl 16.00

Veckobladet & 
Textåbild
har öppet

måndag 8-12
tisdag, onsdag 8-14

torsdag 8-16
fredag 8-14

Välkommen!

FORSHAGA-MUNKFORS 
FÖRSAMLING

på kyndelsmässodagen 
med Munkfors-Ransäter 

kyrkokör
Söndag 5 februari

kl 18.00
Munkfors kyrka

Välkommen!

Musikgudstjänst

FORSHAGA-MUNKFORS 
FÖRSAMLING

Gäller tors 2/2 - ons 8/2
MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM
Mån 11.00 Sittgympa.
Tis 9.30 Möracafé: Dan 
Nilsson om Ford 32.
Ons 12.00 Sopplunch
MUNKFORS KYRKA
Sön 18.00 Musikgudstjänst 
P Mathisen. Munkfors-
Ransäters kyrkokör.
RANSÄTERS KYRKA
Mån 19.00 Veckomässa.
ÖVRE ULLERUDS KYRKA
Tors 18.00 Allsångskväll 
med fika.
DEJE FÖRSAMLINGSHEM
Tors 10.00 Stickgrupp, 
förmiddagskaffe.
Sön 11.00 Ljusgudstjänst, 
L Czaika Okkonen. Barn- 
och juniorkörer. Invigning 
av lekkyrka. Fika.
FORSHAGA KYRKA
Sön 11.00 Mässa, 
K Wibom.
FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM
Tis 9.30 Frukostklubben: 
Uffe Persson spelar dans-
musik.
Ons 14.00 Öppen mötes-
plats.
15.00 Mindra 18.30 Yin-
yoga 19.45 Meditation.
Med reservation för änd-
ringar. www.svenskakyr-
kan.se/forshaga-munkfors
Församlingsexp.
054-87 55 00



SLUTREASLUTREA  upp till   upp till 70%70%
Kyrkogatan 2

HAGFORS
0563-101 93

Harboevägen 1 
HAGFORS 
0563-145 20

Välkommen in Välkommen in 
och fynda!och fynda!

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

072-706 87 78072-706 87 78
Älvdalsv. 17, 683 93 Råda

Trädgårdsarbeten
Röjsågsarbeten

Hushållsnära tjänster

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

LEKKYRKA
Projekt 2022 

Lekkyrkorna är nu klara och redo att lekas med! 
Under 2022 har ett projekt pågått i vår församling som handlar 
om att bygga upp lekkyrkor, dvs miniatyrer av kyrkobyggnader 
som kan inbjuda barn i alla åldrar att utforska och leka med dess 
innehåll. Varmt välkomna på invigning! 

Söndag 5/2 kl.11.00 i Deje församlingshem (Kulturhuset)
Gudstjänst med invigning av lekkyrkan. Vi bjuder på korv och bröd efter 
gudstjänsten. Medverkande: Lotta Czaika Okkonen, Lena Höglund, 
Knatte-, Barn- och Juniorkörerna under ledning av Birgitta Andersson.

Söndag 12/2 kl. 11.00 i Ransäters kyrka
Gudstjänst med invigning av lekkyrkan samt dopängelutdelning. 
Medverkande: Kajs-Mari Engström, Ingbritt Blom, Maria Bengtsson, 
Jonas Wärja.

Onsdag 15/2 kl. 14.00 i Forshaga församlingshem
Himlakul med invigning av lekkyrkan samt dopängelutdelning. I sam-
band med Öppen mötesplats - pyssel, fika och gemenskap för alla åldrar.
Medverkande: Lotta Czaika Okkonen, Lena Höglund, Ingbritt Blom, 
Helena Andersson. 

Söndag 19/2 kl. 11.00 i Munkfors kyrka
Gudstjänst med invigning av lekkyrkan. 
Medverkande: Lotta Czaika Okkonen, Lena Höglund, Helena Andersson.

Invigning av

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

 

Förhandsboka på
Facebook fr. tisdag 
31/1 - fredag 3/2

Hämta onsdag 8/2

Coca Cola
30-pack 

1391390000
+ pant

Blomjord 
15 liter 3500

Grillade
kyckling-
klubbor
1500

st

Från torsdag 2/2:

Sista 
veckan 

till detta 
billiga 
pris!

REALTIDS-
AUKTION

Söndag 5/2
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

ÖPPET HUS
Med anledning av 

min 80-årsdag har jag
ÖPPET HUS 

på församlingshemmet 
i Ekshärad

Lördag den 11/2 kl 16-19
Anmälan tas tacksamt emot 
senast onsdag den 8/2 till 

Miriam Hedström, 
tel. 070-200 19 92.

Urban Persson, Ekshärad

*** ***
- Doktorn, kan man bli med 

barn av Hoffmanns droppar?
- Bara om er partner heter 

Hoffman.

*** ***
Polisen Frost talar i telefon en 

vinterdag:
- Hallå, det är Frost i Rossön.
- Ja, de e de i Backe också.

*** ***
- Mormor, du är ju inte halt!
- Nä, varför skulle jag vara 

det?
- Pappa sa att du var vrickad.



19 konstnärer ställer ut sin konst. 
Konstnärerna kommer från Hagfors, 
Kristinehamn, Sunne och Torsby kom-
mun. Nyskriven poesi, poesiböcker, 
virkat, stickat, reliefer, lerskulpturer, 
”skrotskulpturer” och målningar i oli-
ka tekniker kommer att visas upp och 
försäljas om köpare finns. I samarbete 
med Studieförbundet Vuxenskolan för 
vi besöksstatistik. Den är till nytta för 
konstföreningens och för Vuxenskolans 
verksamhet och samarbete. Alla får läg-
ga en lapp med sitt namn och telefon-
nummer i en låda och vara med på ett 
gratislotteri med dragning när utställ-
ningen avslutas. Under vernissagen blir 
det underhållning med Ulf Persson. Vi 
bjuder på cider och pinnar.
Deltagande konstnärer är Linnea Lind-
berg, Monica Fredberg, Lena Mobakk, 
Jennifer Olsson, Annika Carlsson, Ulla 
Asplund, Karl-Axel Johansson, Tereze 
Andrén, Annelie Morling Ejnermark, 
Ingrid Andersson, Margita Bååth, Mar-
got Lövstrand, Birgitte Melgaard Poul-
sen, Kirsten Gullberg, Carina Lind-
ström, Ellinor Henriksson, Yvonne 
Berglund, Marion Bergsjö och Kerstin 
Falk. Det kommer bli en spännande 
och trevlig utställning. VÄLKOMMEN! 
Konstföreningen Kreativitet.
Se annons i dagens Veckoblad.

Medlemsutställning i Entréhallen Hagfors Stadshus

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 



Succén  är äntligen tillbaka! Munkfors-Ransäters 
Näringslivsforum vill bjuda in dig, ditt företag eller 
förening till årets upplaga av mässan som numera går 
under namnet Munkforsandan. Tillsammans visar vi upp 
det lokala näringslivet, entreprenörskapet och det rika 
kultur- och föreningslivet som bor här. 

Monterplats inomhus 
2x2 meter, 700 kronor (inklusive moms).

Du kan även boka dubbelplatser.
Monterplats utomhus 

För platser utomhus gäller priser enligt 
överenskommelse. 

Hör av dig så hittar vi bästa platsen för dig!
Behöver du eluttag?

Meddela hur många eluttag du behöver
i samband med bokning.

MUNKFORS FÖRENINGS- OCH KONFERENSCENTER

LÖRDAG 6 MAJ    ·    12.00-16.00

Monterplats inomhus 
2x2 meter, 900 kronor (exklusive moms).
Du kan även boka dubbelplatser.
Monterplats utomhus 
För platser utomhus 
gäller priser enligt överenskommelse. 
Hör av dig så hittar vi bästa platsen för dig!
Behöver du eluttag?
Meddela hur många eluttag du behöver
i samband med bokning.

Visa upp dig! 

Företag Förening

Munkfors
Ransäter
 Näringslivsforum

Boka redan idag! 
Birgitta Svensson, Turism- och näringslivschef 
0563-54 10 80, birgitta.svensson@munkfors.se

FRIDA
BOISEN

På scen

En av 
Sveriges 

populäraste 
föreläsare!

Nu finns Hallbibliotek 
på din förskola!

Munkfors
Ransäter
 Munkfors Kommun

Kika här:

På alla förskoleavdelningar i Munkfors kommun 
finns det bokpåsar med nya böcker, information 
om språkutveckling och fler boktips, som du som 
vårdnadshavare får låna hem.

Att läsa tillsammans ger barnet stora fördelar 
under hela uppväxten och senare i livet!

1 2 3 4 5

6

7

8

9

10 11 12

13

14

Melodikrysset v.5 - 4 feb 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:...............................................................................................................................................
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Melodikrysset v.5 - 4 feb 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. 5 - 4 februari



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:-

#

Forts. från fram   

”Med bensin i tanken...
inte hör ihop men ändå samman-
fogas till en väl fungerande en-
het. I garaget är man lite av en 
Dr Frankenstein som bygger en 
unik skapelse av dessa delar och 
får dem att fungera tillsammans.  
Det är lite samma sak med en hoj-
klubb, den utgörs av en samling 
individer som - trots ursprungliga 
olikheter - tillsammans bildar en 
väl fungerande enhet” säger Ur-
ban Östlund som med sina 17 år i 
klubben är att anses som rookie i 
antal tjänsteår.

Under Sundbäckens 50 år har 
det hunnit avverkas 3 olika klubb-
kåkar varav det första var ett torp 
i utkanten av Hagälven som gav 
klubben sitt namn. Lokal num-
mer två innebar att man hade po-
lisen som närmaste granne under 
några år medans nuvarande lokal 
införskaffades 1994.
Hur sammanfattar och visar man 
då femtio år av motorcykelåkan-
de, festfixande och klubbliv på en 
utställning?
”Det går naturligtvis inte att få 
med allt för det har hänt så mycket 
genom åren. Några saker får helt 
enkelt inte plats och vissa händel-
ser kanske inte är riktigt rumsre-
na att offentliggöras”, skrattar de 
båda, ”men vi ska komprimera in 
allt vi kan i lokalerna.”

En kort sammanfattning av 
historien ger vid handen att det 
har färdats på mc i stora delar av 
Skandinavien, det har körts kors 
och tvärs på vägarna på kontinen-
ten och gjorts erövringståg på de 
Brittiska öarna liksom flera resor 

i USA.   Ryggmärket har synts 
både här och där i världen alltså, 
men det som gjort namnet Sund-
bäckens MC mest känt är den 
mc-träff de själva arrangerade 
mellan åren 1983-2003.

”Bike & Beach Party blev en 
institution nästan för hojåkarna, 
det var dit alla skulle på som-
marens hojresor. Vi blev kända 
och igenkända (och är så än idag 
faktiskt) av hela Sveriges hojfolk.  
Det kom människor från alla håll 
och kanter. Varje år så gästades 
träffen nere vid Åsanlands bad-
plats av folk från hela Norden, 
från spridda delar av Europa och 
ett år så gästades vi till och med 
av en kille från Texas, USA” 
vet Per-Arne Jonsson att berätta.
Som mest samlades drygt 3000 
gäster på partyt, inte illa för ett 
evenemang som första året bara 
fick tillgång till halva badplatsen, 
andra halvan skulle allmänheten 
ha tillgång till.

Utställningen på Monica Z-
museet ska försöka ge en bild av 
klubbens historia likväl vad det 
innebär att vara del av en sådan.  
Sundbäckens har alltid strävat 
efter oberoende och därför inte 
ryggat tillbaka för att finansiera 
sitt egna via olika publika evene-
mang.  

Det har varit allt från ung-
domsdisco i Parkserveringen via 
vuxenfester på Magazinet och 
det världsberömda Bike & Beach 
Partyt.
Utställningar av egna hojar i 
Stadshuset i slutet på 70-talet vi-

sade vad de jeansklädda yngling-
arna åstadkommit i sina garage, 
och i modern tid har lite av det 
återkommit i form av samarrang-
emanget med Järngrisen MC i 
Munkfors, den subkulturella Mo-
torcycle Inferno-utställningen.

Efter femtio år på vägarna och 
som arrangör av diverse evene-
mang är det nu dags för Sund-
bäckens att för första gången visa 
sin historia på ett museum.
”Hmm, visst vi är inte purunga 

längre, men är vi verkligen mu-
seala reliker?” hörs en röst fun-
dera när klubben förbereder  sig 
för utställningen och alla skrattar 
högt åt reflektionen.

Nej, så länge det finns bränsle 
kvar i tanken och luft i däcken så 
fortsätter Sundbäckens MC att 
åka hit och dit och umgås med 
nya och gamla vänner i mc-värl-
den, den värld man aldrig blir för 
gammal att vara en del av.



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

VIKING HOCKEYVIKING HOCKEY

Vecka 5: 
Lördag 4/2 kl 13.00
U16 Viking HC-Kils AIK

Vecka 6: 
Tisdag 7/2 kl 19.00
A-lag Viking HC-Sunne IK
Söndag 12/2 kl 15.00
J18 Viking HC-Hammarö

HEMMAMATCHER FEBRUARI

Vecka 7: 
Lördag 18/2 kl 14.00 
J20 Viking HC-Grums
Söndag 19/2 kl 11.00
U13 Viking HC-Munkfors

Vecka 8: 
Söndag 26/2 kl 15.00
J18 Viking HC-Kristinehamn

Tre Kronors HOCKEYSKOLA  Lördagar 10.00-11.15

PLAY OFF-MATCH
Viking HC-Sunne IK
Tisdag 7/2 kl 19.00 

Välkomna!

Vi gratulerarVi gratulerar

SAMUEL
1/2 fyller vår fina 
pojke 6 år. Grattis på 
födelsedagen vår äls-
kade Samuel. Kramar 
från mamma, pappa 
och Melvin, mormor, 
morfar och hundarna 
Chase och Cash. Vi 
älskar dig Y

VALDEMAR SÄKER BROSELL
Hipp hipp hurra för 
vår goa Valdemar på 
sin första födelsedag 
den 5 februari. Hop-
pas att du får en top-
pendag med massa 
skratt, paket och god 
tårta. Vi älskar dig! 
Grattiskramar och pussar från mamma, 
pappa, Levi & Nicco.

ALVAR ULLMAN
Grattis Alvar på din 
12-årsdag den 6:e 
februari. Hela släk-
ten skickar en stor 
grattiskram till dig 
och önskar dig en fin 
födelsedag. Grattis 
önskar farmor och 
farfar.

SIGNE BACKLUND
Vår solstråle Signe 
fyller 8 år den 3/2. 
Grattis på din dag. 
Kramar från mormor 
och morfar.

ESTER KJELLVANG
Vi vill gratulera top-
pentjejen Ester Kjell-
vang som fyller 14 år 
den 5/2. Grattis på 
födelsedagen önskar 
G-mormor Solveig, 
mormor,  morfa r, 
moster Lina o Jim-
mie, Hilma, Arvid och Signe, morbror 
Linus o Felicia samt alla fyrbenta 
pälsklingar.

ARVID
Vi vill gratulera vår 
älskade lilla Arvid 
på 2-årsdagen den 
2/2. Grattiskramar 
önskar farmor, farfar, 
fastrarna Felizia & 
Emilia, farbror Lucas 
& Ellen, gammel-
mormor/morfar, gammelfarmor/farfar, 
Albert. Arvid vill oxå passa på å gratta 
världens bästa pappa EMIL som fyller 
20 år den 21/2. Hipp hipp hurra!

GUSTAV BERGMAN
Grattis vår älskade 
Gustav som fyller 
2 år den 3 februari! 
Hurra, hurra önskar 
mamma, pappa, vov-
ven Wilma och kossa 
mu Y

Ishockey
Hej läsare 

En liten presentation om uppstarten av 
Vikings damlag Sköldmörna .

Min dotter Leia Brosius kom till mig 
och berättade att hon och några tjejer på 
gymnasiet var intresserade av att börja 
träna hockey och frågade om jag kunde 
hjälpa dem med det . Jag svarade såklart 
ja på det. Jag  bad henne att skriva en 
lista på de som ville vara med. Hon fick 
ihop 23 namn på en förmiddag. Så jag 
kontaktade ordföranden i Viking och be-
rättade för honom att det var 23 st tjejer 
som ville starta ett damlag. Han tyckte 
det lät jätte kul och spännande. Och fick 
sedan direkt med en pappa som ville 
vara med att hjälpa till som tränare . Så 
nu är vi två tränare och en materialför-
valtare. Vi vill tacka Viking som ger oss 
denna chans klubben är så behjälpliga 
mot våra damer (Sköldmöarna)

Tränare Niklas Norberg, Daniel Bro-
sius och Materialförvaltare Robert 
Thunström.

Med denna text så vill vi även säga 
att vi varmt välkomnar alla tjejer/damer i 
regionen till Viking HC Dam.

Skidor
Lördag 21 januari.
Långloppscupen skidor 

Lager 157/XCC originals Sverige del-
tävling nr, Moraloppet 42 km
 Start i Evertsberg och mål vid Hemus 
skidstadion i Mora. Riktigt kyligt och kallt 
under loppet, -14 grader, men finfina 
förhållanden i spåret ner till Mora.

Även denna helgen presterade Hag-
forsgrabbarna Alfred Nilsson och Adrian 
Lundberg riktigt kanonfina topplaceringar 
bland 850 startande. Alfred spurtade in 
på en hedrande 3:e plats en sekund före 
Adrian, som kom på 4:e plats. Grabbarna 
var endast 20 och 21 sek från segraren i 
loppet. Det var ett riktigt starkt startfält i 
elitledet, flera åkare som haft landslags-
dressen i tidigare tävlingar deltog. Grattis 
grabbar till riktigt fina resultat.
1) Andreas Svensson, Ulricehamn 
1.37.42. 2) Gustaf Berglund, Mora 
1.37.51. 3) Alfred Nilsson, Filipstads 
SF 1.38.02. 4) Adrian Lundberg, SK 
Bore 1.56.46. 462) Erik Hedin, Råda IK 
2.29.59. 535) Rasmus Bergman Wallin, 
Hagfors SF 2.40.38.

Innebandy
Div 2 Herrar Lördag 28/1
Edebäck IBF-
Skoghalls IBK Utveckling 4-4
(1-2, 2-1, 1-1)
Bra match med högt tempo och stundtals 
hårda tag. Edebäck gjorde en av sina 

bästa matcher, var nära att vinna med ett 
friläge i slutet av sista perioden, matchen 
gick till förlängning men inga mål blev 
gjorda. Alla i hemmalaget spelade bra 
med ett plus för målvakten William Jern 
och Mattias Persson, Gustav Johnsson 
blev upplockad från U-laget och gjorde 
sin första A-lagsmatch. Målgörare: Robin 
Jansson 3 mål, Jacob Nilsson, Mikael 
Davidsson 2 assist, Mattias Persson 1 
assist och Albin Jonasson 1 assist.

Bowling
Pensionärsbowling BK Rull-
lan
Värmlandsserien 2022/23
Resultat omgång 12
Division 1:
Rullan-Säffleklotet 1 16-4
Bästa  spelare Rullan 1: Torbjörn Nilsson 
933, Bo Nilsson 848, Tomas Henriksson 
819, Werner Biehl 809.
Rullan 2-KPB 1 4-16
Bästa  spelare Rullan 2: Gunnar Karlsson 
689, Ola Sjöberg 625, L-E Persson 619, 
Johnny Ekström 554.
Division 2:
Säffleklotet 2-Rullan 3 10-10
Bästa spelare Rullan 3: Else EMilsson 
658, Elisabeth Persson 634, Allan Nor-
berg 604, Krister Söderström 599.

Bandy
Vikings Bandytjejer gjorde succé på sitt första poolspel 
någonsin!

Viking Bandy har denna säsong startat upp bandy för tjejer vid sidan om konst-
åkningen. Pga väder och många förkylningar i vinter så har de inte kunnat träna så 
mycket tillsammans som de hade velat. 

I lördags åkte Viking bandys tjejlag ändå till nya Tingvalla ishall i Karlstad på 
poolspel. Detta var första matcherna någonsin för tjejerna i Viking så många var 
väldigt nervösa. 

Ledarna packar upp bananer och kexchoklad till alla som planerat. Däremot visar 
det sig att de har glömt ALLA ben- och armbågsskydd hemma i Hagfors. Panik! Som 
tur är ställer arrangören Västerstrand upp på ett fantastiskt sätt och fixar skydd till 
ALLA spelare. Så med den starten blev vi inte direkt lugnare! 

Trots de förutsättningarna går tjejerna in och spelar jättebra! De spelar tre matcher 
som resulterade i två oavgjorda matcher och en uddamålsförlust. 

Resultaten: Viking-Vänersborg F10 (3-3) Viking- Vänersborg F12 (3-3) och Väster-
strand-Viking (2-1)

Ledarna var mycket 
nöjda med alla tjejers 
insats under dagen. Alla 
vågade verkligen ta för 
sig och de växte för varje 
match de spelade!

Laget bestod av mål-
vakten Alessea Sköld 
samt utespelarna Molly 
Pettersson, Rosa o 
Karla Ekelund, Astrid 
Igelström samt Tilde 
Bergström

Ett stort grattis till Vi-
kings duktiga tjejer!



Kära läsare!
HAR DU MYCKET SNÖ 
VID DIN POSTLÅDA?

Vänligen SKOTTA
så våra utdelare kan köra bilen intill.

Tack för er hjälp!

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

Visafton i Råda Ordenshus
”Med ögon känsliga för grönt” och Trubbel”
är några av de visor vi får lyssna till och njuta av när välkända 
och mycket uppskattade Cecilie och Christer Nerfont samt vän-
ner från Wermland Opera ger en konsert i Råda Ordenshus. Det 
är en hyllning till Barbro Hörberg och Olle Adolphson också 
mycket uppskattade. 
Detta är ett av alla kulturarrangemang för både barn och vuxna 
vi kommer att anordna under året både för att erbjuda bra kul-
tur och finansiera barnverksamheten och vår lokal. Samlingslo-
kalerna är en viktig del av samhällets infrastruktur. 
I pausen som vanligt kaffe och smörgås och lotteri. 
Annons på annan plats i tidningen
 

På fredag kan alla som älskar sci-fi och skräck 
pricka in 20:00 i kalendern då Bio Hagfors visar 
den senaste filmen från M. Night Shyamalan, 
som fick sitt genombrott med klassiker som 
”Sjätte Sinnet”, ”Unbreakable” och ”Signs”. Den 
här gången heter filmen KNOCK AT THE CA-
BIN och den handlar om en familj som är på 
semester i en avlägsen stuga. De tas som gisslan 
av fyra beväpnade främlingar som kräver att fa-
miljen gör ett otänkbart val för att avvärja den 
kommande apokalypsen. Här är det upplagt för 
en garanterad twist på slutet.

Lite lugnare blir det på lördagsmatinén som 
den här veckan är MUMIER PÅ ÄVENTYR 
där vi får träffa Thut, Nefer, Sekhem och hus-
djurskrokodilen Croc. De tre mumievännerna 
får lämna sin gamla mumiestad och klättra 
upp till människornas värld för att infiltrera 
nutidens London och försöka hitta en stulen 
ring som ska med hem igen. Tillsammans får 
de tre mumierna och krokodilen vara med om 
ett äventyr de sent ska glömma. Alla mumierna 
pratar konstigt nog svenska, men det brukar 
gillas av den yngsta publiken.

På lördag eftermiddag blir det efterlängtad pre-
miär för en av det senaste årets mest hyllade 
filmer, den sjufaldigt Oscarsnominerade THE 
FABELMANS. Filmen är regisserad av Steven 
Spielberg som har en meritlista som är så lång 
och gedigen att det nästan är omöjligt att välja 
ut några filmer från den. Handlingen i THE 
FABELMANS är inspirerad av Spielbergs egen 
uppväxt och han har skrivit manuset tillsam-
mans med den Pulitzerpris-belönade manusförfattaren Tony Kushner. 
Här får vi se ett djupt personligt porträtt om familjehemligheter och 
filmens kraft att hjälpa oss att se sanningen om varandra och oss själ-
va. Det här är ren filmmagi från en mästare i högform som ni inte ska 
missa!

Skräck, mumier och filmmagi 
på Fasaden den här veckan
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Byggnadsmåleri inne och ute med traditionella material 
och tekniker. Vackra och hållbara ytor; linoljefärg, 

limfärg, slamfärg och tempera.
• Kulturmiljö såväl som nybyggnation.
• Fönsterrenovering, även med munblåsta glas.
• Pappspänning och reparation av pappspända tak 
   och väggar
• Färgtillverkning med äkta pigment.
• Konsultation och stöd i eget måleri.
Kontakta för förfrågan! 
Telefon: 073 816 04 75   Mail: eva@ekmaleri.se
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F-skatt
Rotavdrag

Erlandergården i Ransäter
SÖKER NY FÖRESTÅNDARE

Nytt upplägg gäller för 2023 - gå
in på hemsidan och läs mer!

erlandergarden.se

Firman Engström Kulturmåleri startade 2021. Det är den enda 
firman i Hagfors inom kulturmåleri. Kulturmåleri är traditionellt/
hållbart måleri, med historiska material och tekniker, t.ex. lin-
olja, limfärg, äkta pigment, pappspänning, förgyllning mm.

- Jag har alltid hållit på med måleri och hantverk, men inte 
tänkt tanken på professionellt måleri förrän 2020. Pandemin 
kom och livet förändrades. Jag arbetade på förlossningen i Karl-
stad. När vi inte fick semestrar beviljade, sa jag upp mig utan att 
ha en plan på vad jag skulle göra. Jag slängde in en sen anmälan 
till en yrkeshögskola i kulturmåleri i Mariestad. 

- Jag kom in som reserv i sista minuten!  Det var snabba ryck! 
Tur att jag inte hann bli nervös, eller börja tvivla på min förmåga. 
Jag – barnmorska, 54 år gammal.

Det är tekniker som alla målare behärskade förr, speciellt före 
världskrigen.

- Den historiska för-
ankringen är skön. 
Senast förra veck-
an rev jag världens 
äldsta pigment som 
heter kimrök. Det är 
sot. Hur många tusen 
år är det inte sedan 
grottmålningar ska-
pades? Jag gjorde en 
kulör som var vanlig i 
jugendstil (början av 
1900-tal). Kimrök är 
ett bångstyrigt pig-
ment, ett kärt besvär, 
för kulören blir myck-
et vacker.

- Slow-cooking har 
ju länge funnits som 

begrepp. Detta är slow-painting! 
Uppdragen har hittills handlat om pappspända tak, limfärg, ta-

petsering, fönsterrenovering, fasader och färgsättning. Det har 
också blivit en del brytning av kulörer i äggoljetempera och lin-
olja. Samarbete med andra firmor är en förutsättning. På senare 
tid har det blivit rådgivning/konsultation när privatpersoner må-
lar själva hemma. 

- Det är ju inte bara att ta en pensel och måla, det är ju en del 
teknik och kunskap med de traditionella materialen. Det är ro-
ligt när privatpersoner är medvetna om material och vill få det 
bra gjort. 

- Min vision är att all nybyggnation målas med traditionella 
material. Vi måste släppa det här med plast(akryl) i färg på bygg-
nationer. Vi själva, miljön och byggnationer skulle må mycket 
bättre av det.

Ny firma, gamla metoder

Samarbete med Älfgärdet Restaurering & Byggnadsvård (Forshaga) och 
Hantverket Måleri & Byggnadsvård i Arvika AB. Limfärgsmålning av ett papp-
spänt tak i ett 1700-tals hus strax före jul.

Har du gåvan tillHar du gåvan till
Alla hjärtans dag 14/2Alla hjärtans dag 14/2

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

Annonsstopp
Annonsstopp

torsdagtorsdag
kl 16.00kl 16.00



Samlingsutställning
i Entréhallen, 

Hagfors Stadshus
2 februari - 17 mars

Vernissage lör. 4/2 kl 10-14
Uffe underhåller oss kl 12.00 

med ”En musikalisk blandning”
Gratis besökslotteri.

Välkommen att se utställningen 
må-fr 9-12, 13-15. 

Lö-sö stängt.

Konst- föreningen

Konstföreningen

Gräs Bygdegårdsförening

ÅRSMÖTE
i Bygdegården

Fredag 3 febr kl 19.00
Sedvanliga

årsmötesförhandlingar
Föreningen bjuder på 

smörgåstårta mm
Välkomna!     Gräs bgf

Alfons 
busiga upptåg!

BESTERMAN PRESENTERAR STOLT

Barnteater som bygger på böckerna av 
Gunilla Bergström

LÖR 1 APRIL 14.00
HOTELL MONICA, HAGFORS
BILJETTER: BESTERMAN.NU TEL: 054-19 00 80

Du kan även boka på hemsidan 

SPA Pärnu 9 dagar 

26/2, 26/3, 9/4, 23/4, 
7/5, 21/5, 4/6

18 behandlingar
18 måltider i Pärnu       

Fr. 5995:- - 7095:- /p
i tvåbäddshytt. 

Tillägg för singel
Pass erfodras

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
DANS
Klintgården Gåsborn lördag 11/2 kl 
17.00-21.00. REMIX orkester, Gåsborns 
Hembygdsgård.
Tel. 072-720 02 46
********************************************
RESA TILL STOCKHOLM Konstför. 
Kreativitet åker till Stockholm 4-5/3. Vi vill 
ha fler medresenärer. Kostn. t.o.r. 800 kr/
pers. Bussen utgår fr Sunne, över Torsby, 
Eksh., Uddeh., Molkom till Stockh. Hemr. 
söndag em. Info/bokn: Christina Axels-
son, 070-2332294 e 17.00 eller mail 
Ch-Th@hotmail.com snarast.
********************************************
SPF RANSÄTER-MUNKFORS
Årsmöte måndag 6 februari kl 17.00 i 
Församlingshemmet Munkfors. Sedvan-
liga årsmötesförhandlingar med parenta-
tion. Besök av chefen för Hemtjänsten 
Pernilla Bodström, Munkfors kommun. 
Vi bjuder på semla å kaffe. Välkomna!/
Styrelsen. Samarr. Vuxenskolan
********************************************

PRO EKSHÄRAD
Medlemsträffen 6/2 är inställd!
Se hemsida: www.pro.se/eksharad
********************************************
LAKENE BYGDEGÅRDSFÖRENING
Årsmöte 19/2 kl 14.00 på Sörby skola. 
Välkommen!

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
********************************************
LOKALER OCH PARK UTHYRES!
För fester, sammanträden, konferenser, 
kurser, försäljning, teater etc. Sunnemo 
Folkets Hus och Park
Tel. 070-230 76 62 Eva-Lena
********************************************

DHR BROSTUGAN
Samlingslokalen uthyres. Privat 600:-, 
föreningar 400:-.
Tel. 0563-616 75
********************************************
UTHYRES: EKSHÄRAD
3:a med balkong, 81 m2, 3:e våningen 
Grinnemovägen 2 A.
Tel. 070-518 04 89 Eric
********************************************
UTHYRES: EKSHÄRAD
1:a, 45,2 m2, 3:e våningen Grinnemo-
vägen 2 B.
Tel. 070-518 04 89 Eric
********************************************
UTHYRES: MUNKFORS 2:a 66 m2, 
tillgång till uteplats o veranda. Lugnt 
område m mycket natur, nära centr. Ej 
stora bet.anmärkn. el. rökare inomhus. 
5295 kr/mån. Värme, varmv. o sopor 
ingår. End. hushållsel tillkommer. Första-
handskontr. Ring för info, visn. el. bilder. 
Tel. 0733-10 01 08
********************************************

bjuder in till EXTRA 

ÅRSMÖTE
Måndag 20/2 kl 18.30
i Cafeterian på Valhall.

På agendan: Val av valberedning.
Välkomna!  Styrelsen

BUSJÖNS FVOF
ÅRSMÖTE

Onsdag 15/2 kl 18.00
Basteruds skola

Varmt välkomna!
Styrelsen

Vinnare 
FINN FEM FEL
Vi har haft dragning och 
vinnarna erhåller varsitt 
presentkort värde 100 kr 
som gäller i hela Hagfors 
kommun.
Carina Hansson, Hagfors
Stig Jonsson, Munkfors
Grattis önskar VB-red.        
Vi skickar ut vinsterna.

Kolla in www.veckobladet.se och se vårt utbud



Vernissage lördag 4/2 10-14
”Med bensin i tanken och luft i däcken – Sundbäcken 50 år”

Se även en ny utställning ”Carl-Johan Bergmans skidkarriär”
Lördag fri entré till hela museet 

-----
Söndag 5/2 extraöppet 10-14

Därefter torsdagar och fredagar 10-17, lördagar 10-14
Välkommen!

Museet 
öppnar igen!

0563-151 20 info@monicazetterlundmuseet.se

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.  
 

 

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

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!

Hotell Monica Hagfors
Fredag 24 februari

kl 17.00
Anmälan senast 15 februari

till Rolf 070-919 51 64
Pris: PRO-medlem 100:- 

Icke medlem 150:-
Möjlighet finns att äta på Hotellet.

Välkomna! Arr: PRO Hagfors

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

RÅDA ORDENSHUS
TORSDAG 9 FEBRUARI KL. 19.00
INTRÄDE: 200 kr inkl. kaffe och smörgås

 FÖRKÖP: 070–665 51 38

RÅDA ORDENSHUS
Tors 9 feb kl 19.00

Intr. 200:- inkl kaffe och smörgås
Förköp 070-665 51 38

Råda

Torsdag 2/2 kl 10.30-15.00 
Stekt strömming 
med mos 100:-
Alternativ finns  

 ––   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.

KNOCK AT THE CABIN 
FREDAG 3/2  KL 20.00  

Från 15 år, 100 min, 100:-

MUMIER PÅ ÄVENTYR
LÖRDAG 4/2  KL 13.00  

Barntillåten, 88 min, 80:-

THE FABELMANS
LÖRDAG 4/2  KL 16.00  

Från 11 år, 151 min, 100:-

Specialvisning
HOLY SPIDER

ONSDAG 8/2  KL 19.00  
Från 15 år, 118 min, 80:-

Kommande filmer:
Magic Mike’s Last Dance (10.2)

Asterix & Obelix (11.2)
Ant-Man & the Wasp:
Quantumania (15.2)

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

Bio Hagfors på Facebook & Instagram!

FASADEN

HOCKEYBUSSEN TILL FBK
14/2  Malmö
18/2  Oskarshamn
21/2  Timrå
25/2  Örebro
28/2  Linköping
7/3  Luleå

Buss fr Ekshärad, 
Hagfors, Munkfors

www.jonssonsbuss.se

SHOPPING ULLARED
22/4, 27/10
Buss fr Ekshärad via 
Hagfors-Munkfors

Loppis!Säsongs-
premiär!Matbingo

i Gustavsfors Bygdegård 

Lördag 4 februari 14.00
Vi bjuder på kaffe med dopp.

Välkomna!  Gustavsfors Bygdegårdsförening

BOKA BORD på ELV
sälj era prylar
4-5/2 kl 10-16
Klarälvsvägen 35 Ekshärad
070-358 17 00

SKIDANS 
DAG

Lördag 11/2 anordnar vi 
Skidans dag kl 10.00-15.00
Gratis skidåkning!
Vi bjuder på korv och bröd!
Hoppas vi ses vid Ekshärads skidstadion

BRIDGE 
 Pröva på bridge
tisdag 7 februari kl 18-20 

i Hagfors BK:s lokal 
Köpmang. 9 (in på gården)

Ingen kostnad, 
inga förkunskaper krävs.

Ingen anmälan.    Välkomna!



HAGFORS KOMMUN informerar

Vecka 5 HAGFORS KOMMUN, Dalavägen 10, 683 80 Hagfors, e-post: kommun@hagfors.se www.hagfors.se

Vill du sommarjobba inom 
Individ och omsorg?
Vi söker sommarvikarier inom hemtjänst, äldre-
boende, korttidsenhet, gruppboende, service- 
boende, boendestöd och personlig assistans.

Du som har fyllt 18 år har möjlighet till vikariat som 
undersköterska, personlig assistent, vårdare eller 
vårdbiträde. Även du som fyller 18 år under juni eller 
juli 2023 kan söka vikariat del av sommarperioden.

Det är meriterande om du har vårdutbildning eller 
erfarenhet inom området. Vill du ha mer informa-
tion ring 0563-185 55. 

Välkommen med din ansökan senast 30 april 2023.

Har du rätt till bostadstillägg 
från Pensionsmyndigheten?
Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv 
hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella till-
gångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg 
prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

De vanligaste skälen till avslag på ansökan om bostadstillägg är att du har både 
bostad och fritidshus, bor tillsammans med någon eller har över 19 000 kronor i 
inkomst efter skatt. 

Hela den totala ekonomin tas med i beräkningen. Gör därför en beräkning på 
pensionsmyndigheten.se innan du ansöker. Har du inte möjlighet att göra det 
via webben kan du ringa Pensionsmyndighetens kundservice 0771–776 776 och 
få hjälp med din beräkning. 

Du eller behörig anhörig kan ansöka 
Du ansöker enklast och snabbast direkt på Pensionsmyndighetens webbplats. Där 
kan du även välja att ladda ned en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten 
kan också beställas via Pensionsmyndighetens kundservice telefon 0771-776 776.

Det är viktigt att ansökan fylls i korrekt och komplett för ett snabbare beslut. Är 
du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som 
anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på Pensions-
myndighetens webbplats www.pensionsmyndigheten.se.

INDIVID OCH OMSORG

Ansök på hagfors.se/jobbahososs

Hämta  
gratis sand
Om du vill halk- 
bekämpa utanför 
ditt eget hus kan  
du hämta sand  
gratis i någon av 
våra sandlådor. 

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