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Tidningen som ligger 

kvar på bordet 
hela veckan!

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

Forts. inne i tidningen

Berättelsen börjar i Eng-
land 1819 med ett olyck-
ligt vådaskott.
Llewellyn Lloyd växte upp i en 
brittisk adelsfamilj. Hans farfar 
startade Lloyd´s Bank of Eng-
land. Framtiden var utstakad för 
den unge Llewellyn, men han 
lockades inte av bankvärlden 
utan mer av jakt och zoologisk 
forskning. Under en tjuvjakt 
1819 upptäcktes han av en skogs-
vaktare. När denne skulle gripa 
Lloyd gick ett skott av och skogs-
vaktaren föll död ner. Kanske var 
det en olyckshändelse, men likväl 
hade Llewellyn dödat en tjänste-
man. Vanligtvis skulle detta på 
den tiden straffas med döden. 

Filmpremiär för “Mina drömmars Afrika” i Hagfors

Från inspelningen av filmerna ”Mina drömmars Afrika

Men för Llewellyn som kom 
från en mycket förmögen familj 
fanns alternativ. En större summa 
pengar till änkan och höga böter, 
men det var inte allt. Händelsen 
gjorde att Llewellyn tvingades 
lämna England. Ingen vet om han 
hade ett val, vilken del av världen 
som väntade.

Men Llewellyn skickades till 
Norra Råda i Värmland. Detta 
blev ett paradis för den unge 
jaktintresserade aristokraten från 
England. I den värmländska stor-
skogen fanns en fauna, ett storvilt 
som den jaktintresserade Llewel-
lyn endast kunde drömma om 
hemma i England. Där hade han 
jagat fågel och småvilt som räv, 

Vi delar ut din DIREKTREKLAM!
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Kontakta Patrik för mer information
0563-616 66 

TEXTÅBILD
I HAGFORS AB

Med utdelning i Veckobladets utgivningsområde når du 13.000 hushåll och företag
över Munkfors- och Hagfors kommuner med Ekshärad,  Stöllet, Olsäter och Lesjöfors.



Med reservation för ändringar.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors
Församlingsexp. 054-87 55 00

GÄLLER TORS 9 FEB - ONS 15 FEB
MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM
MÅN 11.00 SITTGYMPA
TIS 9.30 MÔRACAFÉ. Uffe Persson 
spelar dansmusik.
ONS 12.00 SOPPLUNCH

RANSÄTERS KYRKA
SÖN 11.00 GUDSTJÄNST MED 
INVIGNING AV LEKKYRKAN SAMT 
DOPÄNGELUTDELNING. Kajs-Mari 
Engström, Ingbritt Blom, Maria 
Bengtsson, Jonas Wärja.
MÅN 19.00 VECKOMÄSSA.

DEJE FÖRSAMLINGSHEM
TORS 10.00 STICKGRUPP, 
FÖRMIDDAGSKAFFE & SITTGYMPA.

FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM
SÖN 11.00 GUDSTJÄNST. P Mathisen. 
Forshaga kyrkokör.
TIS 9.30 FRUKOSTKLUBBEN. 
Kulturfordon då och nu med Dan 
Nilsson. 
ONS 14.00 HIMLAKUL MED 
INVIGNING AV LEKKYRKAN SAMT 
DOPÄNGELUTDELNING. I SAMBAND 
MED ÖPPEN MÖTESPLATS. Lotta 
Czaika Okkonen, Lena Höglund, 
Ingbritt Blom, Helena Andersson.  
15.00 MINDRA 18.30 YINYOGA 
19.45 MEDITATION

En spalt 47mm
Två spalt 95mm / 100mm

Vecka 6 47x140 mm
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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

Omsorgsfull hjälp vid 
dödsfall.

Även behjälplig med 
begravning i Hagfors 

med omnejd.
www.eksharadsbegravningsbyra.com

DAN 
ISAKSSON

EKSHÄRADS
BEGRAVNINGSBYRÅ

0563-400 66
Klarälvsvägen 19   

JOUR DYGNET RUNT!

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 12/2 kl 11.00 Mässa i S:t Olavs kapell, L-P Hjärpe.
Ons 15/2 kl 14.00 Syföreningen träffas i församlingshemmet.
Tors 16/2 kl 11.00 11-kaffe i församlingshemmet.

Klarälvskyrkan Ekshärad
Sön 12/2 kl 18.00 Bön i kyrkan.
Mån 13/2 kl 18.00 Basement.
Tis 14/2 Kvinnogruppen samlas.

forts.

... jag glömmer det som ligger bakom och 
sträcker mig mot det som ligger framför ...

Fil 3:13

Gräs Missionshus        
Mån 13/2 kl 19.00 Stugmöte.

Equmeniakyrkorna och Pingstförsamlingen i Ekshärad

Ons 15/2 kl 19.00 MIK-möte i 
Gräs Missionshus Sunnemo.

Vi gratulerarVi gratulerar

LOVISA WARG
Vi vill gratulera Lo-
visa Warg som fyller 
9 år den 8 februari. 
Grattiskramar från 
hela släkten. Hurra, 
hurra för Lovisa på 
hennes dag. En grat-
tishälsning också till 
Linnéa.

MATILDA BERGLUND
Grattis på 1-årsda-
gen den 10/2 Matilda 
Berglund önskar hela 
släkten. 

HOLLY ÅKERLUNDH
Vi vill skicka grattis-
hälsningar till Holly 
Åkerlundh, som fyl-
ler 10 år den 10/2. 
Hoppas du får en fin 
dag. Hälsningar från 
farmor och farfar.

ELIAZ EDVARDSSON
Vi vill gratulera vår 
fina Eliaz Edvards-
son från Sunnemo 
som fyller 12 år den 
14 februari. Hoppas 
du får en fin dag. Vi 
älskar dig! Puss & 
kram från mamma, 
pappa & Elsa, mor-
mor, farmor & farfar.

SUNNEMO 
och RÅDA

FÖRSAMLINGS 
BLOMSTERFOND

tackar för gåvor 
under 2022

Kontaktperson är Ruth Köhler 
tel. 076-829 34 81
Gåvor mottages på 

Sunnemo församlinghem 
onsdagar kl 12-13

Ekshärads 
Hembygdsförening

inbjuder till
MEDLEMSMÖTE

Ons 22/2 kl 18.30
Hembygdsgården Ekshärad

Ärende: Föreningens 
framtid och utveckling

Vi bjuder på fika
Styrelsen

Vi gratulerarVi gratulerar

LOVISA WARG
Vi vill gratulera Lo-
visa Warg som fyller 
9 år den 8 februari. 
Grattiskramar från 
hela släkten. Hurra, 
hurra för Lovisa på 
hennes dag. En grat-
tishälsning också till 
Linnéa.

MATILDA BERGLUND
Grattis på 1-årsda-
gen den 10/2 Matilda 
Berglund önskar hela 
släkten. 

HOLLY ÅKERLUNDH
Vi vill skicka grattis-
hälsningar till Holly 
Åkerlundh, som fyl-
ler 10 år den 10/2. 
Hoppas du får en fin 
dag. Hälsningar från 
farmor och farfar.

ELIAZ EDVARDSSON
Vi vill gratulera vår 
fina Eliaz Edvards-
son från Sunnemo 
som fyller 12 år den 
14 februari. Hoppas 
du får en fin dag. Vi 
älskar dig! Puss & 
kram från mamma, 
pappa & Elsa, mor-
mor, farmor & farfar.

Veckobladet & 
Textåbild
har öppet

måndag 8-12
tisdag, onsdag 8-14

torsdag 8-16
fredag 8-14

Välkommen!

Bröllop i år?Bröllop i år?
Vi fixar
• inbjudningskort
• menyer
• tackkort
• minnesalbum
• förstoring
• canvastavla
m.m.

Från idé till färdig produkt!
Välkommen in!

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



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
8/2 kommer Marie Pettersson och hjälper oss med

röst/kropp/anspänning/avspänning
Credo Jubilo onsdagar kl 18.30 

 Hagfors församlingshem 
Matteusgruppen tisdagar kl 14.00-16.00 jämna veckor (Start 7/2)

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 6 Rune "Skivor till kaffet" v 7 Sånger från Musikbanken v 8 Sittdans
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 12/2
Kl 11  Hagfors församlingshem

Mässa
Markus Porsche & Eva Verde. Kyrkfika

Kl 16 N:a Råda församlingshem
Dansbandsgudstjänst

Ulf Persson spelar och sjunger
Vi får lyssna, dansa och njuta av fina låtar

Markus Porsche & Eva Verde
 

Sön 19/2
Kl 11 Hagfors församlingshem

Mässa
Hanna Isaksson & Eva Verde

Kl 16 Sunnemo församlingshem
Ekumenisk Gudstjänst

Hanna Isaksson & Eva Verde 
Sång: Anette Johansson 

 
 

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 9/2 kl 18
Sång och musik i Gustav Adolfs församlingshem

Thomas Lindberg, Tina Sundbäck
Åsa Bergsten och Per-Martin Svärd

Kommande
Musikquiz med Soul to soul

Ons 1/3 kl 18 N:a Råda församlingshem
 

Traditionellt & nyskapande måleri

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

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

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

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

 

Full fart på Åhströms denna vecka

Endast torsdag 9/2
Åhströms egen
Semledag
Semlor  
Ord. pris 17:-
(Boka gärna)
Seniorrabatt-Dagag

29:9:-

Endast fredag 10/2
Åhströms egen
Alla Hjärtans dag
Italienskinspirerad med lufttorkad 
skinka, salami m.m.

189:-

Onsdag 8/2
Utlämning av bokadeade

Coca Cola Boxarxar

/st12:-
Ord. pris 41.70

Boka
Kärleksfat
för 2 personer

Endast lördag 11/211/2
Noblesse
Hjärtan



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

1 2 3

4 5 6

7 8

9

10 11

12 13

Melodikrysset v.6 - 11 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. 6 - 11 feb 2023 Fullmatad vecka på Fasaden!
Onsdag kväll arrangerar Bio Hagfors tillsammans med 
föreningen Kvinnor krokar arm och Tri-Art en speci-
alvisning av filmen HOLY SPIDER i solidaritet med 
kvinnorna i Iran. HOLY SPIDER belönades med 5 
PLUS i Aftonbladet och vi kan bara hålla med om att 
Ali Abbasis starka thriller om en familjefar som mördar 
prostituerade kvinnor är en oförglömlig filmupplevelse. 
Holy Spider är baserad på den verkliga ”Spider Killer” 
som brutalt mördade 16 kvinnor mellan 2000 och 2001, och filmen 
är en hård anklagelse mot ett samhälle där grov orättvisa är en del av 
vardagen.

På fredag kväll är det premiär för den tredje filmen 
om dansaren Magic Mike, den musikspäckade komedin 
MAGIC MIKE’S LAST DANCE. Vi ser återigen Chan-
ning Tatum i rollen som Mike, Salma Hayek har den 
kvinnliga huvudrollen och Steven Soderbergh återvän-
der som regissör. Missa inte en perfekt fredagsfilm!

På lördag blir det matiné för hela fa-
miljen med självaste Zlatan Ibrahimovic 
i en av rollerna i ASTERIX & OBELIX 
: I DRAKENS RIKE, den senaste filmen 
om de oskiljaktiga hjältarna med super-
krafter.

Lite senare på lördagen kan vi se 
bland annat Peter Haber och Suzanne 
Reuter i fina EN DAG KOMMER ALLT DET HÄR BLI DITT som är 
en verklighetsbaserad berättelse om livet på landsbygden, familjetrage-
dier, komplicerade relationer och ett arv som ingen vill ha.

Nästa vecka ser vi fram emot Marvelfilmen ANT 
MAN AND THE WASP : QUANTUMANIA som vi vi-
sar på Fasaden samma dag som den har världspremiär,

Kära läsare!
HAR DU MYCKET 

SNÖ VID DIN 
POSTLÅDA?

Vänligen 
SKOTTA

så våra utdelare kan köra bilen intill.
Tack för er hjälp!



Inbjudan till 
rekryteringsträff!
Vi söker vikarier inom vård, omsorg och skola.

Välkomna att träffa våra chefer, få hjälp att söka jobb via vår 
rekryteringstjänst samt medverka i tävlingar och vinn priser!

Dag: Torsdag 16 februari
Tid: 15.00-19.00 
Var: Arbetsförmedlingens gamla lokaler,
Smedsgatan 16, Munkfors

Bli en av oss!

Ingen föranmälan krävs

Dalbråtsv. 12 
070-336 33 31  

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

Öppet: 
mån-tors 10-17 

lunch 12.30-13.30

Ransäter-Munkfors Centerkrets
Plats: Församlingshemmet i Ransäter

Tid: Söndag 12 februari kl. 15.00
16.00 bjuder vi in allmänheten till öppet möte om 

uppdatering av kommunenes översiktsplan. 
Se separat annons. 

Vi bjuder på smörgåstårta, tårta 
och kaffe/te/dricka.

Medlemmar och sympatisörer 
hälsas varmt välkomna!

ÅRSMÖTE
Plats: Församlingshemmet i Ransäter

Tid: Söndag 12 februari kl. 16.00
Vi bjuder på fika.

En översiktsplan innehåller bland annat:
I stora drag hur användningen av kommunens mark- och 

vattenområden bör se ut.
Hur vi kan utveckla samt bevara bebyggelsen i framtiden.

Väger olika intressen mot varandra som exempevis 
naturvård, boendeområden, industriområden, trafik och 

kulturminnesvård.
Det finns mer att läsa om detta på 

Munkfors kommuns hemsida.
Kom och lämna synpunkter på detta.

MÖTE
Välkommen till offentligt

angående uppdatering av 
Munkfors kommuns översiktplan

Ransäter-Munkfors Centerkrets

Annonsstopp torsdagar kl 16.00    info@veckobladet.se   0563-616 66   Välkommen med din annons!



forts. från fram   

Filmpremiär...
harar och annat. När han kom till 
Värmland mötte han björn, varg, 
lo, och ibland älg i en som Lle-
wellyn beskrev mycket exotisk 
miljö. Llewellyn blev snart en 
känd storviltsjägare och organi-
serade stora björnskall.

För den brittiska publiken skrev 
han flera böcker om den svenska 
faunan, geografin, folklivet och 
sitt äventyrsfyllda liv. Även om 
Llewellyn ofta sågs som en ex-
centrisk storviltjägare var bilden i 
forskarvärlden en annan. Genom 
omfattande publikationer blev 
han en internationell zoolog värd 
att ta på allvar och citerades flitigt 
av bl.a. Charles Darwin.

Förutom sitt stora jaktintresse 
hade han också ett gott öga för 
kvinnor. Trots att Llewellyn blev 
far till minst sju-åtta barn med 
nästan lika många kvinnor för-
blev han ogift livet ut. Men Lle-
wellyn var ändå en ansvarsfull 
man och tog ekonomiskt ansvar 
för alla barnen. År 1831 flyttade 
han till Vänersborg med sin då 
fyraårige son Karl Johan Anders-
son, men som Llewellyn kallade 
Charles John. Karl Johans mam-
ma var en piga i Norra Råda, med 
namn Brita Cajsa Andersdotter, 
en kvinna som Llewellyn levt 
tillsammans med under flera år. 
Charles John visade snart samma 
intresse för jakt och zoologi som 
sin far. År 1850 när Charles John 
var 23 år gammal lämnade han 
Sverige. Han ville ge sig iväg för 
att upptäcka en för honom okänd 
del av världen, hans drömmars 
Afrika. 

Charles Johns drivkraft var 
att göra zoologisk och geogra-
fisk forskning och till Europa 
hemföra tidigare okända djurar-
ter och kartlägga områden vilka 
tidigare varit ”vita fläckar” på 
kartorna. Och precis som sin far 
Llewellyn, som jagat i Sverige 
och legat under rasande björnar 
i Värmlandsskogarna… så skul-
le Charles John ta sig till södra 
Afrika och där uppleva sitt livs 
historia, göra långa dramatiska 
upptäcktsfärder genom bränn-
heta öknar, till den malariatyngda 
Okavangofloden eller ligga där 
under en rasande elefant. Far och 
son, två naturälskare men i var 
sin del av världen. Charles John 
blev under sitt korta liv en vik-
tig person både som handelsman 
och politiker. Som förste europé 

kartlade Charles John stora delar 
av sydvästra Afrikas geografi och 
fauna.

År 1865 lämnade den 19-årige 
slaktarsonen Axel Eriksson Vä-
nersborg. Han hade inspirerats av 
Llewellyn Lloyds berättelser om 
Afrika. Även Axel hade en dröm 
om att komma till Afrika. Väl 
i Afrika blev Axel assistent till 
Charles John och fick följa med 
på längre expeditioner ut i vild-
marken. Deras livsöden fylldes 
av äventyr, motgångar och trage-
dier. Redan 1867 avled Charles 
John av sjukdomar och allehanda 
skador. Den då endast 21-årige 
Axel tvingas ensam begrava sin 
vän ute i ödemarken. Men Axel 
stannade kvar i Afrika och fort-
satte Charles Johns arbete med 
zoologisk och geografisk forsk-
ning. Axel blev med tiden en 
stor handelsman i södra Afrika. 
Många män reste till södra Afri-
ka för att jobba i Axel Erikssons 
handelsbolag. De flesta deltog i 
jakter på bl.a. elefant, eftersom 
elfenben var mycket värdefullt 
och skeppades i stora lass till Eu-
ropa. Tillbaka till Afrika kom mo-
derna vapen som Axel sålde till 
jägare eller lokala ledare. Efter 
Axels död 1901 stannade många 
svenskar kvar i södra Afrika, det 
blev en svensk koloni runt sta-
den Omaruru i centrala Namibia. 
Ända fram till 1930-talet levde 
fortfarande svenska språket kvar 
i området.   

Llewellyn Lloyd överlevde 
sin son med nästan 10 år men 
avled den 17 februari 1876. De 
sista månaderna beklagade han 
sig över hur svårt han hade det 
men att det ändå måste vara intet 
mot vad sonen Charles John fått 
utstå. Berättelsen om Llewellyn, 
Charles John och Axel är en re-
lativt okänd historia i Sverige, 
men en värdefull historisk pus-
selbit som vi vill levandegöra. En 
dokumentärfilm om denna dra-
matiska historia kring svenskarna 
i 1800-talets Afrika kommer att 
få betydelse såväl i Sverige som 
i sydvästra Afrika.

Vad lever kvar av historien 
idag? I filmen besöker vi Char-
les Johns ättling i Johannesburg, 
Sydafrika. Här finns dagböckerna 
och föremål i en slottsliknande 
byggnad mitt i storstaden Johan-
nesburg. Phillip Anderson visar 
runt och berättar gärna om sin 
farfars far Charles John Anders-
son. Men det finns också många 
andra familjer i Sydafrika, Na-
mibia och Angola som bär på fortsättning längre fram i tidningen



Alla hjärtans dag Alla hjärtans dag 
hälsningarhälsningar

till min älska-
de Jan Larsson. 
Du är bäst och 
du är mycket 
snäll. Idag har 
vi varit gifta i 
15 år och jag 
älskar dig mer 

och mer för varje dag. May we 
be happy and enjoy Valentines 
Day. To everybody Kha

Din papegoja Nog Kaew 

till alla mina nära och kära.
Anny Gustavsson

till alla nära och kära.
Asta Jansson

Stora kramar till våra finaste 
hjärtan Margareth och Mats. 
Tack för att ni finns och allt ni 
gör för oss!

Henrik, Nils, Stina, Oscar 
och Therése

till Henrik, jag älskar dig!
Din Therése

till världens bästa farfar/gam-
melfarfar Tore Nilsson i Ekshä-
rad som fyller 93 år på Alla hjär-
tans dag. Vi älskar dig!

Ellenor med familj

till Gunnar Bergqvist i Geijers-
holm. Världens bästa och goaste 
pappa, svärfar och morfar. Tack 
för att du finns i våra liv. Vi äls-
kar dig! Många kramar från oss.

Ewa, Peter, Norah
på Norrgården

Varsin stor och varm kram på 
Alla hjärtans dag från barnbarns-
barnet Falke till hans favoritper-
soner Gunnar Bergkvist och Alf 
o Vera Pallin. Hela familjen öns-
kar er en fin dag. Vi älskar Er.

ª
ª

ª
ª

ª

Att vara singel på Alla hjärtans dag är det bästa som finns. Det 
kan dock vara lite jobbigt att se alla par som klänger på varan-
dra men samtidigt är singlar helt fria och kan göra precis som 
de vill. Det spelar ingen roll om du är singel eller med din kär-
lek på den stora dagen, du kan fortfarande ha en fantastisk dag! 
Vi listar alla hjärtans dag tips över saker du kan bestämma helt 
själv om du vill göra på Alla hjärtans dag eller inte! Ta vara på 
denna kärlekens dag!

1. Gå på bio
Ta med dina andra singel-vänner för en kväll på bio. Var noga 
med att välja något som inte är romantiskt, ingen fånig “tjej-
film” som Notebook. Ladda med en stor portion popcorn.

2. Ha en anti-alla hjärtans dag fest
Kör med ett “Kärleken gör ont” team och använd svart dekora-
tion. Inga blommor, inga kort och inga ljus… bara god mat, bra 
vänner och goda drinkar.

3. Unna dig en spadag
Få en massage, en ansiktsbehandling eller en pedikyr – ensam 
eller med vänner. Gör så att du känner dig speciell och bort-
skämd!

4. Åk iväg på en liten tripp över dagen
Planera en speciell dag till en speciell plats som du alltid har 
velat besöka. Det skulle kunna vara en kryssning eller något 
enkelt som en dagstur – njut av att kunna göra något som bara 
du och bara du vill göra.

5. Ha en matkväll 
Gå till en lyxig restaurang med andra singelvänner. Unna dig 
en speciell plats och beställ en läcker dessert – som du inte be-
höver dela med någon annan.

6. Stanna hemma
Stanna hemma för kvällen för att undvika att se alla par som 
trängs i restaurangerna. Hyr film, poppa popcorn och påminn 
dig själv om att det är bäst att vara singel – du får hela soffan 
för dig själv!

7. Ha kul med familjen
Har du brorsbarn eller systerbarn? Var den coola fastern/mos-
tern och volontera för att vara barnvakt. Ta med barnen till en 
inomhus lekplats och gå sedan ut för att äta skräpmat deras 
föräldrar aldrig skulle tillåta dem. De kommer att älska dig 
för evigt!

8. Klä dig för framgång
Sätt på dig din sexigaste outfit och gåt ut till en ny het bar eller 
klubb. Utmana dig själv genom att börja en konversation med 
5 killar du aldrig vanligtvis skulle närma dig annars. Ta chan-
sen, du kanske blir introducerad till någon fantastisk.

9. Köp dig själv en fantastisk 
     alla hjärtans dag present
Ta pengarna som du kanske skulle ha spenderat på en partner 
och unna dig själv något fabulöst istället.

10. Laga god mat
Planera en stor middag med singelvänner och spendera dagen 
med shopping och matlagning. Ibland kan shopping och god 
mat vara bästa terapin.

Källa: www.unicornsaker.se

10 Alla hjärtans dag tips för singlar

Söta hjärtkakor
125 g smör
1,25 dl florsocker
1 litet ägg
2 tsk vaniljsocker
2,5 dl vetemjöl
0,5 tsk bakpulver
1 krm salt
Fast sylt (ta din favorit)
Sätt ugnen på 175 grader.
Vispa ihop smöret med flor-
socker, vaniljsocker och ägg.
Tillsätt övrigt.
Arbeta hastigt ihop till en deg 
och låt vila i kylen ca 30 minu-
ter.
Dela degen i bitar, rulla till bol-
lar och platta till något.
Jag har använt en hjärt-stämpel 
men har man ingen går det bra 
att göra en fördjupning med nå-
got annat...
Fyll fördjupningen med sylt, går 
enklast med sån på ”flaska”.
Grädda i ca 12 minuter.
Blir ca 16 kakor.

Källa: systrarnasdrommar

ªªªªªªª



fortsättning   

Filmpremiär...
svenskklingande namn. 
I filmen besöker vi familjen Tre-
tow som till stor del lever kvar i 
staden Omaruru. Men även i Sve-
rige lever många släktingar till 
Afrikaresenärerna som har vuxit 
upp med berättelserna om även-
tyr och drömmar om Afrika.

Filmerna ”Mina drömmars 
Afrika”, som visas i två delar, är 
producerade av Stefan Quinth, 
Camera Q. Stefan filmade sin för-
sta berättelse som köptes av Sve-
riges Radio TV när han var 17 år 
gammal. Sedan dess har han gått 
utbildning i bl.a. regi och jobbat 
både med spelfilm och dokumen-
tär. Under åren har Stefan pro-
ducerat hundratals dokumentärer 
och sålt till många tv-stationer 
runt om i världen. I Sverige är 
det kanske filmen ”Min vän Elsa” 
som blev den mest reprisönskade 
filmen på SVT någonsin, som 

många kommer ihåg.
Peter Johansson från Väners-

borgs museum är historiker och 
guidar oss genom filmerna i södra 
Afrika. Peter som också har släkt-
skap till Axel Eriksson fascine-
rades redan som 10-åring av be-
rättelserna om Afrikafararna och 
har besökt många platser i södra 
Afrika för att spåra historien om 
svenskarna. Peter är en berättare 
som kan trollbinda sin publik ge-
nom att beskriva detaljer och si-
tuationer på ett levande vis.

En stor del av filmens svenska 
historien har spelats in i Norra 
Råda, Värmland, där hembygds-
föreningen agerat statister. Den 
fantastiska hembygdsgården har 
utgjort miljön för inspelningarna. 
Filmen har spelats in i Sverige, 
England, Namibia, Sydafrika och 
Botswana och har tagit åtta år att 
produceras, från åren 2014 till 
2022.

För att boka biljett till filmpre-
miären se annons i tidningen. 

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 

Karin
Jag minns januari
Hennes gråa hår
Alla mina vänner
När vi sov i din säng
Så kom februari
Du skrev i din bok
Om en vän i januari
Jag har glömt henne namn
Kanske det var Karin

Per Berglund, Bersäng

Snart är det SPORTLOV!
TEMA SPORTLOV vecka 8

Annonsera dina
AKTIVITETER • ERBJUDANDEN

ANNONSSTOPP:ANNONSSTOPP:
Torsdag 16/2 kl 16.00Torsdag 16/2 kl 16.00  

Häng med Häng med 
och  fåoch  få
20%20%  
rabattrabatt

Välkommen till oss med din annonsVälkommen till oss med din annons

Görsjövägen 2 C, Hagfors • Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se  www.veckobladet.se



Gratis offert
 Självklart jobbar vi med ROT-avdrag

på alla slags 
takbyten 

såsom 
plåt, tegel 

och 
betongpannor

Kontakta oss      072-215 05 66

Gäller bokningar innan 

sista februari -23

15%15% rabattrabatt
Vinterkampanj!Vinterkampanj!

A D V O K A T E R N A

BERGH STAAF

OFFENTLIG AUKTION
Härmed utbjuds till försäljning på offentlig auktion enligt lag om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter,

 fastigheten Hagfors Byn 1:134. Fastigheten omfattar ca 61 ha,  fördelat på 5 skiften, 
varav ca 50 ha är produktiv skog.

Auktion: torsdag 2023-02-16, kl 09.30 på Skogsmäklarna i Värmland HB, Kjelléns väg 3, Ekshärad. 
Obligatorisk anmälan till auktionen genom e-post 

mho@berghochstaaf.se senast tisdag 2023-02-14, kl 11.00.

Handpenning: 10 % betalas vid auktionen.
Fri prövningsrätt: förbehålles.

Upplysningar och auktionsvillkor: 
www.berghochstaaf.se.

Upplysning om fastigheten: lämnas av fastighetsmäklare Anna Melin Nyström 
på tel 0563-419 04, 070-660 57 83 eller anna@skogsmaklarna.com.

ADVOKAT MATS BERGH
AV VÄRMLANDS TINGSRÄTT FÖRORDNAD GOD MAN

Hjärtligt TACK till ALLA
för hjälpinsatser och 
gåvor i samband med KNUTFESTEN
Bil och Maskin i Munkfors AB, Lillängens Bil & Däckservice AB, 
Swedev AB, Munkfors Trädgårdstjänst AB, Bilelektriska i Munkfors 
AB, Munkfors AB (Munkforssågar AB), Ge-Ce Åkeri AB, Munkfors 
Åkeri AB, Helio Juridik, Eksons AB, Lindbergs Bygg AB, Munkfors 
Lågprishandel (ICA), Munkfors Energi, Adreal Ekonomi AB, Harry 
Holms AB, Munkfors kommun, Ann-Britt Säfström med familj, 
Gundegabaletten, Munkerudsskolan, Inka Musik (Jonas Persson), 
Sweet Combo musiken, Kören, Qwe Clapson, El-Center Lennart 
Klarström AB, Leksaken, Juryn m.fl.

Munkeruds Bygdelag

Vi gör allt inom byggnation på bästa sätt.
Tveka inte på att ringa oss för offert.

Självklart jobbar vi med rotavdrag.

      Kontakta:    Roger Persson     070-696 59 99

ANNONSSTOPP
Torsdagar kl 16.00 veckan före utgivning

0563-616 66
info@veckobladet.se



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

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

Rikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

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

Gilla oss på 

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

ÖVRIGT
EN ROS
till Jörgen Larsson, vår vaktmästare på 
Myrvägen i Ekshärad, som dag/natt, hel-
ger/storhelger och på sin egen semester 
kommer till vår hjälp.
********************************************

RANSÄTER-MUNKFORS 
KONSTFÖRENING
bjuder in till årsmöte, söndag 26/2 kl 
16.00 i Ransäters Församlingshem. 
Fika, underhållning och konstlotteri. 
Välkomna!
********************************************
SPF HAGFORS/UDDEHOLM 
Årsmöte den 14 feb kl 14.00 på Uvå 
Strand. Kaffe & semla, lotteri. Anmälan 
till Monica Fröding 070-2205171 eller 
Gunvor Preisler 070-6722470,
********************************************
ALLA HJÄRTANS DAG 10.00-16.00
står vi på COOP med lotter och broschy-
rer. HjärtLung Hagfors-Munkfors.
********************************************
NU ÄR DET GOTT ATT LEVA Konsert 
i Rämmens bygdeg. 25/2 16.00 från 
Wermland Opera m musikalartisterna 
Christer & Cecilie Nerfont o musiker. En 
hylln. till Barbro Hörberg o Olle Adolph-
son. Entré 200 kr inkl cider före o kaffe & 
smörgås i pausen. Förboka senast 22/2. 
SMS eller ring till 070-6541660.
********************************************
EKSHÄRADSBYGDENS KVINNOR
Årsmöte torsdag 23/2 kl 19.00 på Eks-
härads Hembygdsgård. Efter årsmötet 
serveras kaffe, smörgås och semla. 
Välkomna! Styrelsen.
********************************************
EKSHÄRADSBYGDENS KVINNOR
Bussresa Karlstad 27/4. Scalateatern 
och Marika Carlssons föreställning 
”Smalast när man dör vinner”. Mat på 
restaurang Naviero innan föreställ-
ningen. Pris 700 kr inkl buss t.o.r., mat 
och entré Scala. Info och anmälan till 
Birgitta K, 073-0213909.
********************************************

ÅRSMÖTE 
HAGFORS JAKTVÅRDSKRETS
Medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till 
årsmöte Hagfors Jaktvårdskrets. Ede-
bäcks bygdegård 15 februari kl 19.00. 
Hjärtligt välkomna! Styrelsen.
********************************************
LOVISEBERGS VATTENFÖRENING & 
LOVISEBERGS VÄGSAMFÄLLIGHET
Årsmöte onsdagen den 15 februari kl 
18.00, Gamla skolan Sörby. Välkomna!
********************************************
LOPPIS
Loppis i Bystugan Uddeholm lördag 11/2 
-23 mellan kl 10.00-14.00. Välkommen! 
Uddeholms Byalag.
********************************************
ÅRSMÖTE
Hagfors Dancing Team har årsmöte 
måndag 20/2 kl 16.00. Plats: Kyrkog. 9. 
Välkommen!
********************************************
PÅMINNELSE ÅRSMÖTE
19 februari kl 14.00 Reumatikerfören-
ingen Storgatan 3. Sedvanliga årsmö-
teshandlingar. Föreningen bjuder på 
buffé, kaffe o kaka. Anmäl dig till: Berit 
073-8124640 eller Barbro 070-6928926 
senast 14/2. Varmt välkomna! Styrelsen.
********************************************
KORSORDSCAFÉ/HJÄRNGYMPA
Tisdagar kl 13.30 startar 7/2. Vi har 
korsord av varierande svårighetsgrad. Vi 
bjuder på fika. PARAFFINBAD och hand-
träning onsdagar kl 14.00. Alla är varmt 
välkomna till Reumatikerföreningen. Vi 
finns på Storgatan 3.
********************************************
TRIVSELAFTON DHR, för medlemmar
Välkomna på trivselafton 14/2 kl 13.00-
15.00 till Brostugan. Vi bjuder på kaffe 
och semmeltårta. Anmälan senast 13/2, 
0563-61675.
********************************************

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
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
********************************************
UTHYRES: LÄGENHET
på 45 kvadratmeter, nyrenoverad, hyres 
ut på Brostugan. Vatten, renhållning och 
el ingår. Möjlighet till motorvärmaruttag 
finns.
Tel. 0563-616 75 för info
********************************************
UTHYRES - CENTRALT HAGFORS
Ljus och fräsch 2:a om ca 80 kvm på 
2:a våningen. Egen ingång, tvättmaskin, 
balkong och öppen spis. Möjlighet till 
motorvärmaruttag. Uthyres till skötsam 
person med ordnad ekonomi.
Tel.070-641 64 88

RÖDA KORSET MUNKFORS
Årsmöte tisdag 28/2 kl 18.00. Lokal: 
Munkforssågar. Vi bjuder på fika. Väl-
komna!

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.  
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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.  
 

 

SKROTBILAR
KÖPES!

Kompletta 1000:-
Hämtas med kranbil
I samarbete med en 
auktoriserad bilskrot.

Ring Leif 070-223 22 28

SPORTSPORT
Bowling

Riksserien resultat omgång 9 Vecka 5
Herrar
Division 1 
Rullan 1-Teljeveteranerna 1 4572-4701
Bästa spelare Rullan 1: Torbjörn Nilsson 
848, Lars Höglin 817, Bo Nilsson 776, 
Tomas Henriksson 764, Johnny Ekström 
695, Gunnar Karlsson 672
Division 7
Rullan 2-Köpings PB2   3854-4069
Bästa spelare Rullan 2:  Allan Norberg 
692, Lars-Erik Persson 673, Ola Sjöberg 

656, Leif Frödin 623, Jean Louis Barre’ra 
606, Krister Söderström 604
Damer
Division 1
Rullan Dam 1-
Hudiksvall PBK1 2307-2653 
Division 5
Rullan Dam 2-Maja Uppsala 1966-2068

AA-MÖTEN 
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00

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



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

20 kr guld  ......................4320 kr
10 kr guld  ......................2160 kr
5 kr guld .........................1080 kr
50 kr 1975 - 76  ................133 kr
10 kr 1972  .........................80 kr
5 kr före 1972  ....................38 kr
2 kr före 1942  ....................64 kr
2 kr före 1968  ....................30 kr
1 kr före 1942  ....................32 kr
1 kr före 1968  ....................15 kr
50 öre före 1962  ................10 kr
25 öre före 1962  ..................5 kr
10 öre före 1962  ..................3 kr

Guldsmycken ........................ 495 kr/g finguld
Silverbestick (ejNS) ........................3900 kr/kg
Silvertackor ...................................5900 kr/kg 
Herrfickur 14/18k ......................3100/5700 kr
Armbandsur h. 14/18k ..............1400/3100 kr
Sedlar, Plåtmynt/Riksdaler, Tandguld, 
Medaljer, Utländska mynt, Silversmycken

Över 30 år i branschen.
Priserna gäller fr.o.m. 1 feb 2023. Reservation för prisändringar.

Guld, Silver, Mynt 
KÖPES

Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors
Tisdag 14/2 kl. 14.30-16.00

100%
ÅTERVINNING
Allt vi  köper in återvinns 

Mina drömmars Afrika
Charles John Andersson & Axel Eriksson

Svenska pionjärer i 1800-talets södra Afrika

Filmpremiär Bio Hagfors
19 februari 

Del 1 - Charles John Andersson kl 13.00
(paus ca. kl 15.15 -16.15)

Del 2 - Axel Eriksson ca. kl 16.15
Inträde 250:- (2 filmer)
Förköp www.CameraQ.com

presenterar

Torsdag 9/2 kl 10.30-15.00 
Kålpudding 110:-

Alternativ Pannbiff  
 ––   HÄMTLÅDOR 100:-  ––

––  HÄMTLÅDOR XL 105:-   ––
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!

FASTIGHET TILL SALU

www.skogsmaklarna.com    info@skogsmaklarna.com                 
0563-419 00

Flera fastigheter finns. Titta på vår hemsida.

Loviseberg Slängen, Lakene
En mycket välskött gård med bostadshus, gästlägenhet, 

fina garage och mindre djurstall.
Visning 24 februari välkommen med anmälan!

Biljetter finns 
att köpa på 

biohagfors.se och 
på plats 45 min 
innan visning.

Specialvisning
HOLY SPIDER

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

MAGIC MIKE’S LAST DANCE
FREDAG 10/2 KL 20.00  
Från 7 år, 112 min, 100:-

ASTERIX & OBELIX: 
I DRAKENS RIKE

LÖRDAG 11/2 KL 13.00  
Barntillåten, 110 min, 80:-

EN DAG KOMMER ALLT DET 
HÄR BLI DITT

LÖRDAG 11/2 KL 16.00  
Från 7 år, 105 min, 100:-

Världspremiär!
ANT-MAN AND THE WASP: 

QUANTUMANIA
ONSDAG 15/2 KL 19.00 
Från 11 år, 125 min, 100:-

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

Bio Hagfors på Facebook & Instagram!

FASADEN

 LOPPIS
i Höje, Munkfors 

Lördag 11/2
kl 10.00-15.00

STORLOPPIS 
i Råda Ordenshus

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



HAGFORS KOMMUN informerar

Vecka 6 HAGFORS KOMMUN, Dalavägen 10, 683 80 Hagfors, e-post: kommun@hagfors.se

Hagfors lärcentrum ger dig möjlighet att bo kvar   
i Hagfors kommun och bedriva högskole- eller uni-
versitetsstudier utan att behöva flytta. I en modern 
studiemiljö på Älvstranden Bildningscentrum kan du 
på distans genomföra dina studier på hemmaplan.  

– Hagfors lärcentrum ska erbjuda möjlighet att bo kvar 
i kommunen och studera på distans. Det ska uppfylla 
behovet för distansutbildningar såväl mot utbildning-
ar i Hagfors som regionala utbildningar i Värmland. 
Genom satsningen på lärcentrum vill vi också bidra till 
att höja utbildningsnivån bland kommunens invånare, 
säger skolchef Jenny Dahlin. 

Samverkan med högskolor och universitet
Distansutbudet för eftergymnasiala studier är stort. 
Vissa lärosäten erbjuder ett upplägg helt på distans 
medans andra har distans med ett antal närträffar per 
termin på det aktuella lärosätet.  

Att hitta rätt bland studieformer och utbildningsutbud 
är något som lärcenter hjälper till med. Från januari 
2023 kan man bland annat studera till förskollärare 
via Hagfors lärcentrum under benämningen Campus 
Hagfors. Campus-begreppet tydliggör att studierna 
sker på lärcentrum där eleverna bildar en studiegrupp 
och man är digitalt uppkopplad mot universitetet, i det 
här fallet Karlstads universitet, på fasta tider. 

– Campus Hagfors ska inte förväxlas med vanlig  
distansutbildning. Där den studerande bedriver 
distansstudier och utnyttjar lärcentrum på ett mer 
flexibelt och individuellt sätt, förklarar studie- och 
yrkesvägledare Viktoria Hedelin.

– Lärcentrum erbjuder även den som studerar på 
annan ort att göra tentamen på hemmaplan. Studenter 
kan utnyttja datorer och skrivare som finns på lärcen-
trum. 

Distansstudenter som vill ta del av de möjligheter 
som Hagfors lärcentrum erbjuder ska kontakta 
larcentrum@edu.hagfors.se för vidare information. 
Följ oss gärna på sociala medier och håll utkik 
efter vårens informationstillfällen.

Hagfors lärcentrum ger möjlighet till 
eftergymnasiala studier på hemmaplan

Hej företagare, 
vi träffas över en frukost och du får lyssna på 
en presentation av Empe Rör. Kommunen 
kommer sedan att ge dig information om 
läget i aktuella frågor.

Varmt välkommen!

Tid: Tisdag 14 februari kl. 08.30–09.30
Plats: Brukshotellet i Hagfors
Anmälan: till petra.hedlund@hagfors.se 0563-187 52
Sista anmälningsdag: Fredag 10 februari

Vi bjuder på frukost!

Företagsträffarna arrangeras av näringslivsrådet och 
Hagfors kommun för att du som företagare ska få fler 

mötesplatser att hitta nya samarbeten på. 

FÖRETAGSFRUKOST
INBJUDAN 

FRUKOST

LU
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Hej företagare! 
Vi bjuder in till en frukost där du får lyssna 
på en presentation av Empe Rör. Kommunen 
kommer sedan att ge dig information om 
läget i aktuella frågor.

Varmt välkommen!
Tid: Tisdag 14 februari kl. 08.30–09.30
Plats: Brukshotellet i Hagfors
Anmälan: till petra.hedlund@hagfors.se 0563-187 52
Sista anmälningsdag: Fredag 10 februari

Vi bjuder på frukost!

Företagsträffarna arrangeras av näringslivsrådet och 
Hagfors kommun för att du som företagare ska få fler 

mötesplatser att hitta nya samarbeten på. 

Företagsfrukost
INBJUDAN 
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