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Tidningen som ligger 

kvar på bordet 
hela veckan!

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

Vi delar ut din DIREKTREKLAM!

info@veckobladet.se           www.veckobladet.se           Görsjövägen 2C Hagfors

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.

Nu är det återigen dags för Månadens konsert 
i Ekshärads kyrka. Denna gång får vi besök av 
Karlstads Orkesterförening. Programmet består 
av en skön blandning för i huvudsak stråkar 
med verk av bland andra Alfvén, John Rutter 
och Italienaren Respighi. Ett solonummer för 
flöjt och orkester av J.S. Bach står också på 
programmet. Solisten Elisabeth Moser bor 
sedan 1,5 år tillbaka i Ekshärad och kommer 
ursprungligen från Österrike. Hon har studerat 
musik och scenkonst med tvärflöjt som 
huvudämne i Wien, Luzern och London. Hon 
har en Master of Arts in Music Performance 
and Pedagogy och är en ESA-certifierad 
Suzuki-pedagog. Hon har 20 års erfarenhet 
av att undervisa i musik, spela i orkester och 
kammarmusik, dirigera musikteater och leda 
barnmusikgrupper. Ledare för orkestern är 
Svante Olsson, tidigare en av Värmlands 
operans konsertmästare. 

Månadens konsert i Ekshärads kyrka



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

GÄLLER TORS 16 FEB - ONS 22 FEB
MUNKFORS KYRKA
SÖN 11.00 GUDSTJÄNST MED INVIGNING 
AV LEKKYRKA. Kaffe och tårta. 
Lotta Czaika Okkonen, Lena Höglund, 
Anna-Lena Högman.

MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM 
MÅN 11.00 SITTGYMPA
TIS 09.30 MÖRACAFÉ. Jaana Pollari 
Lindström – En präst och en ö.
ONS 12.00 SOPPLUNCH

RANSÄTERS KYRKA  
MÅN 19.00 VECKOMÄSSA

DEJE FÖRSAMLINGSHEM
TORS 10.00 STICKGRUPP & FÖRMID-
DAGSKAFFE. 
SÖN 11.00 GUDSTJÄNST. K Wibom. 
Nedre Ulleruds kykorkör, Chorus-59. 
Kyrkkaffe, åror och inledning av ACTs 
Fasteaktion.

FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM
TIS 9.30 FRUKOSTKLUBBEN. Musik med 
Göran Isaksson.
ONS 14.00 ÖPPEN MÖTESPLATS 
15.00 MINDRA 18.30 YINYOGA 19.45 
MEDITATION

En spalt 47mm
Två spalt 95mm / 100mm

Vecka 7 47x130 mm

ANNONSSTOPP: 
TORSDAGAR 16.00
för alla annonser 

Veckobladet 
utkommer onsdagar och ges ut 
i ca 13.000 ex i Munkfors kommun 
och Hagfors kommun med 
Ekshärad, Stöllet, Ambjörby och Lesjöfors.

Tel. 0563-616 66 • Fax 0563-109 79
VECKOBLADET, Görsjöv. 2C, 683 33 Hagfors 
E-mail: info@veckobladet.se    www.veckobladet.se   

OBS! Vid godkänt korrektur tar kunden 
ansvar för eventuella fel.
OBS! Vi förbehåller oss rätten att korta ner 
insänt redaktionellt material. 
Vi löser ej ut underfrankerade brev.

Annonsredaktör: Patrik Lindgren
Ansvarig utgivare: Patrik Lindgren
Ägare: Textåbild i Hagfors AB
Tryck: Pressgrannar AB, Linköping
Miljömärkt trycksak Svanen 3041 0174
Distribution: Textåbild/Veckobladet
Vid utebliven tidning ring 0563-616 66
Plusgiro 45 70 18-0   Swish 1230489690

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Månadens konsert
Karlstads Orkesterförening

bjuder bland annat på:
J.S. Bach: Orchestersuite Nr. 2, BWV 1067

Solist: Elisabeth Moser, tvärflöjt
W. Boyce: Symphonie Nr. 1 

A. Järnefelt: Berceuse 
G.B. Besardo: Antiche Danze ed Arie

bearb. Respighi / Olsson

Ekshärads kyrka
Söndag 19 februari kl 17.00

Fri entré         Välkomna!

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Ons 15/2 kl 14.00 Syföreningen träffas i församlingshemmet.
Tors 16/2 kl 11.00 11-kaffe i församlingshemmet med Ismael 
Ataria.
Sön 19/2 kl 11.00 Gudstjänst i kyrkan P Svensson, kyrkkaffe med 
semla.
Sön 19/2 kl 17.00 Månadskonsert i kyrkan, Karlstads 
orkesterförening.

Klarälvskyrkan Ekshärad
Lör 18/2 kl 19.00 Klarälvskväll 
med Perneströms. Servering/ge-
menskap efter samlingen.
Sön 19/2 kl 18.00 Vad säger 
bibeln, Indira Wilson leder samtal 
och bön.
Mån 20/2 kl 18.00-20.00 Öppen 
kyrka. Fri samvaro-trivsel-Kvälls-
andakt. forts.

Guds ord är levande och verksamt.
Heb 4:12

Blinkenbergskyrkan Hagfors
Tors 16/2 kl 18.00 Torsdagsträff 
med Billy Blomkvist. Fika, sång 
och bön. Välkomna!

Gräs Missionshus        
Mån 20/2 kl 19.00 Stugmöte.

Equmeniakyrkorna och Pingstförsamlingen i Ekshärad

Tis 21/2 Bön i hemgrupper.

Varmt 
välkommen!

11-kaffe den 16/2
i Ekshärads församlingshem!

Den hagforsbördige scenpoeten 
Ismael Ataria, bjuder oss in i ordens 

vindlande värld.

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Sön 19 febr kl 11.00
Gudstjänst 
Robert Leben

Sång och musik!
Välkommen till oss eller följ oss 

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

Servering!
Välkommen!

Klarälvskyrkans 
Minnesfond

Ekshärad
Varmt tack för era gåvor till 
minnesfonden under det 

gångna året!
Kontaktpersoner:

Astrid Ström, Gjutberg 
0563-422 00

Åke Eriksson, Bergsäng
0563-421 72, 070-335 09 20

De människor som fått ut mest 
av livet är inte de som har levt 
ett sekel utan de som har levt 
varje minut.

Sidonie Gabrielle Colette

Brist på humor gör livet helt 
omöjligt.

Sidonie Gabrielle Colette



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!  
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Våra samarbetspartners är Panasonic & Toshiba och arbetet utförs av våra kyltekniker Jaimy & Emil.  
 

 

tovebyggab

• om & tillbyggnader
• timmerstugor
• lösullsisolering cellulosa

Tommy Keränen
Telefon:

073 535 63 42

 
Mail:

tovebyggab@gmail.com

Sänk dina energikostnader, 

tilläggsisolera vinden

Vi jobbar 
med 

klimatsmart 
Cellulosa-
isolering

VÅRMARKNAD 
I HAGFORS

19-20 maj 2023
Näringsidkare som vill marknadsföra sig och sina produkter 
eller tjänster har möjligheten på vårmarknaden här i Hag-
fors.
Planera inför karnevalståget som förhoppningsvis kommer 
att ske på lördag kväll som avslutning på marknaden. Mer 
information kommer senare.
Föreningar och ideella organisationer (dock ej politiska     
organisationer) som vill vara med på marknaden och visa 
upp sig eller på annat sätt deltaga i marknaden, ni erbjuds 
en gratis marknadsplats (3 m) som ni disponerar som ni vill.
Missa inte denna möjlighet och boka plats på vår hemsida 
www.lionshagfors.se.
Information lämnas på telefon 070-6619619/070-3185281

Lions Club Hagfors

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

 

   Boka en 
SPORTLOVSKASSE
på Facebook 14-17/2Rimmad

Fläsk-
lägg  3900

Ord. pris 47:90/kg
kg

Lokala produkter 
från Erland Persson 
Kålrot och 
Morötter 1490

Ord. pris 25:00/kg

Hämta 
tis 21/2

  Den innehåller:
20-p Hamburgare
Hamburgerbröd

Hamburgerost - Hamburger-
dressing - Kinder Maxi

3 st kexchoklad - 3-p Festis

Veckans mattips:
Fläsklägg & rotmos

25900
Ord. pris 322:00

RÖDA KORSET, Ekshärad

Vecka 7, 8 & 9 SPORTLOVSREA
på Röda Korset i Ekshärad

Kläder, textilier och skor.
Fyll en påse, betala 100 kr

Keramikhuset 
    Diana

S:a Broddheden, 683 93 Råda 
(Rv 62, 2 km sö om Råda) 0706674309
info@keramikhuset.se • keramikhuset.se

Nu har vi öppet varje 
fredag 13.00-18.00

Då kan ni även komma o sitta 
måla, fika och ha trevligt. 

Varmt välkomna!
Kvällskursen börjar
Tisdag 21/2 kl 18.00

Föranmälan

AFFISCHER i alla storlekar
FOLDRAR  A4 A5

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

100x60

Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

ANNONSSTOPP
TORSDAG KL 16.00

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

VISITKORT
SKYLTAR

47x115

Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

ANNONSSTOPP
TORSDAG KL 16.00

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

FOLDRAR
KUVERT

47x108

PROGRAMBLAD
BÖCKER med fyrkantsrygg

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Lars-Ove 
är en av 

våra 
trogna

utdelare

SPORTLOVSTEMASPORTLOVSTEMA
NÄSTA VECKA!NÄSTA VECKA!

Häng med du ocksåHäng med du också
0563-616660563-61666

info@veckobladet.seinfo@veckobladet.se



Text och betalning oss tillhanda SENAST  TORSDAG  kl 16.00

Klipp ur och skicka in kupongen till Veckobladet, Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors. 
Det går även bra att maila text och foto på info@veckobladet.se. Meddela då under vilken rubrik  och hur betalningen sker.

Kryssa valfri rubrik:

INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!):   Namn:   Tel:   

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

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

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

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

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

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

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

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

Kupong!


Införd vecka

Bifogar   kr

kontant

via Swish 1230489690

via Plusgiro 457018-0 

Tummen upp 60:-

Vi gratulerar 100:-

Födda med ram max 31 mm 200:-

Tack med ram max 31 mm 200:-

Födda  med foto och ram 300:-

Dop/Vigda 
”Guldbröllop” (Max 30 ord)       300:-

Annonstext:

FAMILJEANNONSER

Vi gratulerarVi gratulerar

ARVID & EMIL
Vi vill gratule-
ra vår älskade 
lilla ARVID 
på 2-års da-
gen, den 2/2. 
Grattis kramar 
önskar farmor, 
farfar, fastrar-
na Felizia & Emilia, farbror Lucas & 
Ellen, gammel mormor/morfar, gam-
melfarmor/farfar  Albert. Arvid vill 
oxå passa på å gratta världens BÄSTA 
PAPPA Emil som fyller 20 år den 21/2
Hipp hipp hurra.

URBAN 70 ÅR!
Vi vill gratulera värl-
dens bästa Urban som 
fyllde 70 år den 14/2. 
Han har koll på det 
mesta och hjälper 
alltid till när något 
ska göras. Med stor 
kunskap och oändligt 
tålamod är han Råda IK:s egen allt-i-
allo. Hipp Hurra! Ha en fin födelsedag 
säger vi på Råda IK.

JULIAN KJELLBERG
Den 15/2 fyller vår 
kloka och envisa kille 
Julian Kjellberg 3 år. 
Han har ofta bus i 
blicken och en plan 
som är tajmad och 
klar. Hipp hipp hurra 
från mamma, pappa, 
syskon, Murre och hela stora släkten. Vi 
älskar dig och önskar dig en fantastisk 
dag Y.

BELLE JOHANSSON
Vi vill gratulera vår 
prinsessa som fyller 
6 år den 17 februari. 
Hoppas du får en 
fantastisk dag, gum-
man. Hurra, hurra! Vi 
älskar dig! Pussar o 
kramar från mamma, 
pappa, Vincent o Charlie Y. 

ERIC SETH
Grattis vår goa Eric 
Seth som fyller 4 år 
den 17/2! Många 
kramar från Ludde 
& Alicia, mamma & 
pappa. 

ALFRED ERIKSSON
Vi vill gratulera vårt 
goa barnbarn Alfred 
Eriksson som fyller 
13 år den 18 februari. 
Vi som gratulerar är 
farmor o farfar.

TOWA & ELVIRA
Vi vill gratulera två 
av våra underbara 
barnbarn som fyller 
år i februari. Det är 
Towa som blir 20 
år den nittonde och 
Elvira som fyller 8 
år den tjugonde. Stort 
grattis till Munkforsflickorna.
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På tisdag kväll 7/2 
i samband med A-
lagets Playoff match 
mot Sunne IK så 
delades traditions-
enligt ett stipendium 
ut ur Per Hedströms 
minnesfond!

Per Hedström 
gick hastigt bort 
1988 blott 17 år 
gammal, efter den 
tragiska bortgången 
startade Pers föräld-
rar en stipendiefond 
i sonens namn till 
förmån för juniorer 
i Viking HC som på 
ett positivt sätt ut-
märkt sig!

Årets stipendiat är: Albin Brokvist som gör sitt sista år på Hockey-
gymnasiet.

Motivering:
En ödmjuk och träningsvillig hockeyspelare som sätter laget i första 

hand och visar kämparanda i såväl med som motgång, han är dessutom 
en bra kamrat som hellre sätter andra i centrum än sig själv!

Vi säger grattis till Albin
Stipendiet delades ut av Viking HC marknadsansvarige Kenneth Jo-

hansson

Per Hedströms minnesfond



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

Ingen föranmälan krävs

På plats finns även 
ett antal företag som också har 

rekryteringsbehov

Bli en av oss!

Munkfors kommun och företag i samverkan
 

Företagsluncher på turné i Munkfors-Ransäter!
Företagsluncher där vi lämnar plats till er företagare att visa upp 
era verksamheter för varandra. 
Torsdagen den 23 februari, 12.00- 13.00
Värdplats:
w-art, Hans Westlunds konstateljé i Blia
* Hans Westlund berättar om sitt företag/konstnärskap och 
uppdraget som konstsamordnare på Laxholmen Kulturhus samt 
ett NYTT spännande projekt om ”Konstbibliotek” kopplat till 
kommunens företag och daglig verksamhet i kommunen.
* Maria Lindeberg, Region Värmland berättar om energistöden 
och vad det innebär för företagen i Munkfors.
Kom och se, lyssna och luncha, för en tjuga! 
(Swish går också jättebra)
Cesarsallad med kyckling, bröd, dricka, kaffe och kaka.
(Har du speciella matpreferenser, ange det i anmälan)
Är du som företagare intresserad av och har möjlighet att 
luncher hålls hos just dig, ta kontakt så sätter vi upp dig/er på 
intresselistan. Maten fixar vi genom catering.

Företagare och personer med anknytning till näringslivet i Munkfors – Ransäter:

Hungrig och nyfiken?

ANMÄLAN GÄLLER! 
Anmäl om du tänker komma senast måndag 20 februari: Birgitta 
Svensson, turism- och näringslivschef, 
telefon: 0563-54 10 80, 
eller per e-post: 
birgitta.svensson@munkfors.se

Melodikrysset v. 7Melodikrysset v. 7
18 februari18 februari
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Melodikrysset v.7 - 18 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.7 - 18 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:...............................................................................................................................................



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

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 

Välkommen till 
Veckobladet
& Textåbild

Vi har öppet
måndag 8-12
tis-ons 8-14
torsdag 8-16
fredag 8-14

PRO Hagfors
Nu har medlemsmötena för 
2023 kommit i gång. Torsdagen 
den 26 januari på Hotell Monica 
var det första mötet.
C:a 80 personer kom och triv-
des i det upplägg som vi hade. 
Roffe hade en del info kring 
PRO, som t.ex. vad PRO kan 
hjälpa till med i form sökning 
av bostadstillägg, försäkringar 
m.m. Sen var det dax för kaffe 
o smörgås.
Underhållningen stod ett 
gäng från Malung för, ”ALIAS 
SMITH & JONES”  med den 
äran. Ett mycket bra uppträ-
dande, publiken jublade o sjöng 
med i vissa låtar.
Avslutades med lotteridrag-
ningar + lite till, sen var mötet 
slut. Alla gick hem nöjda och 
glada, tänkte att vilken tur att 
jag är medlem PRO.

Roffe
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Det är bra att ha höga mål. År 2022 hamnade vi på plats 87 i den ranking som 
Svenskt Näringsliv gör varje år över företagsklimatet i landets samtliga kommuner. 

De kommande åren siktar vi på att bli topp-tre i Värmland. 

Hagfors kommun har klättrat stadigt 
från bottennoteringen 2015 då vi 
landade på plats 287 av 290 kommu-
ner. Vi tog ett rejält kliv under 2022 
där kommunen klättrade 70 platser 
och hamnade på plats 87. Vi har nu 
länets sjunde bästa ranking och det 
vill vi jobba för att förbättra ännu mer 
de kommande åren. Säffle hamnade 
2022 på plats 15 av landets samtliga 
290 kommuner och man blev därmed 
bästa kommunen i Värmland.

Elkostnaderna ökar
Vi kan konstatera att kostnaderna för el drar nu verkli-
gen iväg. Enligt beräkningar skulle vi som kommun få 
cirka 4 miljoner för ökade elkostnader av staten om de 
håller det de lovat. Det här är såklart välkomna pengar 
men inget är klart när det kan bli aktuellt med någon 
utbetalning. De här pengarna täcker såklart inte hela 
kostnaden för ökade elkostnader men det innebär ändå 
en liten hjälp. Vi har lagt in cirka 8 miljoner mer för 
ökade elkostnader i budgeten för 2023. 

Trots alla ökade kostnader så visar prognosen fram till 
november ett överskott på cirka 33 miljoner för helåret 
2022. Men då har vi fortfarande december månad kvar. 
Det kommer att bli betydligt tuffare för alla framöver 
och något vi börjat känna av och kommer känna av 
under en lång tid.

Medarbetarna ger höga betyg till Hagfors kommun
Resultat av medarbetarundersökningen som genomför-
des i november 2022 är en oerhört trevlig läsning.  
Vi landar på 4,0 på en femgradig skala. Det är det bästa 
resultat tillsammans med 2020 som vi fått under de elva 
år som undersökningen gjorts. Den fråga som vi fortsatt 
får sämst betyg på är lokaler, ventilation, buller med mera 
där vi får betyget 3,0. Vi jobbar mycket kring frågan om 
lokaler och mer kommer att ske de kommande åren med 
bland annat teknikhuset, Kyrkhedens skola med mera. 

Stora möjligheter om man  
bor på landet   
Det ska bli spännande att se hur 
2023 utvecklas. Jag tycker att f ler 
och f ler borde upptäcka möjlig-
heterna att bo på landet. Bara 
boendekostnaderna borde göra att 
f ler ser fördelen att bo på landet 
när räntorna gått upp som de g jort 
senaste tiden. För att betala fyra 
fem miljoner mer för en villa du 
kan köpa som ser likadan ut i vår 
kommun för ett antal miljoner 
mindre. Jobb finns här och jobb 

kommer det finnas framöver med. För att betala en 
massa pengar i ränta kan väl ändå ingen tycka är 
kul. För det finns väl ändå roligare saker att göra 
för pengarna. Åtminstone tycker jag det. 

Hagforshem behöver bli attraktivare  
Vi ska fortsätta jobba för att stärka och öka attrak-
tiviteten för Hagforshem. Som ni säkerligen sett 
så har det skett en del arbete inom beståndet de 
senaste åren. Nu håller man på och renoverar det 
boende vi har vid Skogvaktaren med bland annat 
nya fönster och ny panel. Det blir ett enormt lyft 
mot hur det tidigare såg ut. Attraktiviteten är inte 
bara viktig för de som bor inom Hagforshem. Den 
är också viktigt för stadsbilden och hur bostäderna 
upplevs och ser ut för övriga boende i kommunen 
men även vilket intryck de ger för besökare i vår 
kommun, då bostäderna är en ganska stor del av 
stadsbilden i Hagfors tätort.

Jens Fischer, 
Kommunstyrelsens ordförande

Vi ska upp i toppen 
på näringslivsrankingen 



Nu kommer företags-, förenings- och kulturmässan i Munkfors tillbaka. Arrangörerna tar vid pla-
nerna från 2020 då mässan ställdes in och i maj öppnas dörrarna igen.

Efter tre inställda år: 
Då återvänder mässan ”MUNKFORSANDAN”

Birgitta Svensson, Vanja Persson, Malin Lindh och Erik Lundh från Munkfors-Ransäter näringslivs-
forum. Fotobyline: Munkfors kommun

Med anledning av den då rå-
dande coronapandemin ställ-
des 2020 års mässa in och i tre 
år har det varit stiltje. 
– Det var 2012 som mässan 
arrangerades första gången 
och sedan dess har det varit 
tänkt att den ska återkomma 
vart fjärde år. År 2016 var den 
senaste mässan och den känns 
väldigt avlägsen nu, säger Bir-
gitta Svensson turism- och 
näringslivschef i Munkfors 
kommun samt samordnare i 
Munkfors-Ransäter närings-
livsforum som är huvudar-
rangör för mässan.  
Men nu är det alltså dags igen 
och mycket var redan klart ar-
rangemangsmässigt redan i 
mars 2020 när man tvingades 
att ställa in men även några 
nya idéer kommer att petas in.

Frida Boisen
Bland annat kommer Frida 
Boisen, en av Sveriges populä-
raste föreläsare att medverka. 
Frida är känd som programle-
dare från olika tv-produktio-
ner som bland annat Lyxfäl-
lan och Trolljägarna samt som 
krönikör och författare med 
många utmärkelser i bagaget. 
År 2019 utsågs hon till Årets 
kvinnliga företagare på DDS-
galan. 
Frida brinner för entreprenör-
skapet och hon kommer bjuda 

på en inspirerande timme 
blandat med både allvar och 
humor. 

Arrangörer
De som först och främst job-
bar med att få till mässan, från 
Munkfors-Ransäter närings-
livsforum är Vanja Persson, 
Erik Lundh, Malin Lindh och 
Birgitta Svensson.
– Syftet med mässan är att i 
första hand visa upp det lokala 
näringslivet, entreprenörska-

pet tillsammans med det rika 
kultur- och föreningslivet som 
finns i kommunen. Även an-
dra organisationer som finns 
till stöd för både företag och 
allmänhet kommer medverka, 
säger Birgitta Svensson. 
Medarrangörer denna gång 
är den lokala föreningen Fö-
retagarna Munkfors. Liksom 
tidigare gånger kommer mäss-
san att var både inomhus och 
utomhus vid Munkfors fören-
ings- och konferenscenter. 

– De tidigare mässorna har 
bjudit på en härlig mix av oli-
ka spännande branscher och 
föreningar och medverkande 
utställare har varit runt 65–70. 
Många hade redan hunnit 
anmäla sig även till 2020 års 
mässa som ställdes in, så vi 
hoppas och tror givetvis att 
många fortfarande är intresse-
rade att delta i år, säger Birgitta 
Svensson.

Av: Erik Lundh

Kära läsare!
HAR DU MYCKET SNÖ 
VID DIN POSTLÅDA?

Vänligen SKOTTA
så våra utdelare kan köra bilen intill.

Tack för er hjälp!



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!

www.skogsmaklarna.com
info@skogsmaklarna.com                 

0563-419 00

Fastighet till salu
Skogsfastigheten Hagfors Hara 1:156
4 skiften om ca 17 ha varav ca 15 ha är prod. skog, 
virkesförråd om 2573 m3sk. Jakt i VVO.

Flera fastigheter finns. 
Titta på vår hemsida.

Lions 
Ungdomsledarstipendium

2023
Den förening som har en ungdomsledare som gör det lilla 
extra och som ni vill belöna.
Skicka en ansökan till Lions Club gsal10774@gmail.com/ 
triss.larsson@hotmail.com med motivering varför ni anser 
att er kandidat skall uppmuntras. 
Stipendiet är på 5.000 kr och går till föreningen, stipendiaten 
erhåller ett diplom och en personlig present.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast 15/4.

Lions Club Hagfors

ÅRSMÖTE
SD Hagfors

Alla medlemmar välkomna
Lördag 18 februari kl 10.00, Råda Hotell

Årsmöte för SPF Ransäter-Munkfors
måndag den 6 februari i Församlingshemmet Munkfors.

Ordförande Uno Ahlström hälsar alla varmt välkomna till kväl-
lens möte.

Vårt besök idag, Enhetschef 
för Hemtjänsten i Munkfors 
kommun, Pernilla Boström star-
tar mötet med information om 
arbetet. Ett arbete som omfattar 
hela dygnet. Personalstyrkan är 
ca 50 personer.  Arbetet delas 
upp i tre enheter, Södra , Norra 
och Trygghetsboendet.

Till årsmötet hörde också 
avtackningar, tre trogna med-
lemmar i styrelsen som svarat 
för stora arbetsinsatser under 
många år: Inger Andersson, kas-
sör i 25 år, Carola Hedlund och Ann-Katrin Berg. Stort tack till er 
alla!!

Till kaffet ikväll blev vi bjudna på semlor, gott!
Kvällen avslutades med Värmlandsvisan. Vi tackar medlemmar 

för visat intresse!  
             Styrelsen/Gunnel



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
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.
********************************************
ÅRSMÖTE 
HAGFORS JAKTVÅRDSKRETS
Medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till 
årsmöte Hagfors Jaktvårdskrets. Ede-
bäcks bygdegård 15 februari kl 19.00. 
Hjärtligt välkomna! Styrelsen.
********************************************
PRO MUNKFORS
Årsmöte onsdag 22 februari kl 14.00. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi 
bjuder på semla o kaffe. Välkommen 
hälsar styrelsen. Samarr: ABF.
********************************************

ÅRSMÖTE
Edebäcks bygdegårdsförening 1 mars kl 
17.30. Välkomna! Styrelsen.
********************************************
PRO DANS I EKSHÄRAD
Ekshärads Hembygdsgård till Tottes 
orkester. Söndag 26 feb 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
********************************************
BERGSÄNGS BK
Årsmöte torsdag 23 febr kl 19.00, Park-
stugan. Fika. Välkomna!
********************************************
PRO LESJÖFORS
Årsmöte onsdag 22 febr kl 15.00, Lesjö-
fors kyrka, Värmlandssalen. Förtäring.
********************************************
EXTRA MÖTE
Logen E.G. Geijer, Stensdalens Or-
denshus, söndag 19 febr kl 15.00. Kaffe 
bjuder logen på. Välkomna!
********************************************

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
TE HUUR KHF UVÅ STRAND
Comfortabel en centraal wonen in de 
prachtige Zweedse natuur! Senioren-
huisvesting (65+) in nieuwbouw, 2 of 3 
kamerwoningen met moderne indeling 
en beglaasd buitenbalkon van 10 m2. 
Elektriciteitsverbruik ca 140 kWh/maand.
Informatie 076-817 41 69
********************************************

SÄLJES
VINTERTÄLT TILL HUSVAGN
Ventura 3.20x1.80 med vintersäkring till 
tak. Pris: 3.000 kr.
Tel. 073-823 76 65
********************************************
LÄGENHET BRF HYTTMÄSTARN
1,5 rum och kök, sovalkov, duschkabin, 
fint skick. 41 m2. Ny säkerhetsdörr. Pris 
efter överenskommelse. Vid intresse, 
ring Iréne.
Tel. 0725-49 02 03

SPORTSPORT
Innebandy

Fredag 3/2
Div 4 Herrar Östra 
Edebäck IBF-Åsmyra IBK 16-8
(2-4, 4-2, 10-2)
Jumbomötet var en jämn tillställning i 
första perioden, sedan tog Edebäck över 
med hela 10-2 i sista perioden. Edebäck 
har fått Linus Söderholm tillbaka från 
Munkfors. Hela laget klassades till bästa 
spelare. Målgörare: Anton Rååd 4 mål, 
Andre Lindgren 3 mål+2 assist, Dennis 
Nilsson 2 mål+1 assist, Noel Frank 1 
mål+2 assist, Elias Gräsberg 1 mål+1 
assist, Linus Söderström 1 mål+1 assist, 
Tommie Andersson 1 mål+1 assist, David 
Haglund 1 mål, Henrik Tönnsen 1 mål, 
Hugo Bergenfur 1 mål, Jesper Lindberg 
2 assist, Karl Arvidsson  1 assist.

Snart är det SPORTLOV!
TEMA SPORTLOV vecka 8

Annonsera dina
AKTIVITETER • ERBJUDANDEN

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

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

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

Veckans 
Jobbmeny

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny 

gå in på 
arbetsformedlingen.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

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

Torsdag 16/2 kl 10.30-15.00 
Stekt fläsk med bruna 

bönor eller löksås 110:- 
 ––   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!

REALTIDS-
AUKTION

Söndag 19/2
med start 

kl 17.00 på nätet
Man kan endast 
buda på nätet.

Säljes bl.a. 
tavlor av Lars Lerin

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

Anders med personal!

0563-409 93 • 070-340 00 22

Biljetter finns 
att köpa på 

biohagfors.se och 
på plats 45 min 
innan visning.

ANT-MAN AND THE WASP: 
QUANTUMANIA

ONSDAG 15/2 KL 19.00
OCH

FREDAG 17/2 KL 20.00 
Från 11 år, 125 min, 100:-

MUCKLORNA
LÖRDAG 18/2 KL 13.00 
Barntillåten, 81 min, 80:-

THE BANSHEES OF INISHERIN
LÖRDAG 18/2 KL 16.00 

Från 15 år, 114 min, 100:-

Filmpremiär!
MINA DRÖMMARS AFRIKA

SÖNDAG 19/2 KL 12.00 
Heldagsevent

250:-

Kommande filmer:
Dag för dag 22/2
Andra Akten 24/2

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

Bio Hagfors på Facebook & Instagram!

FASADEN

 LOPPIS
i Höje, Munkfors 

Lördag 18/2
kl 10.00-15.00

Aktiviteter för stora 
och små! 

Måndagar kl 18.00: 
Skidlek för barn födda 

2017 och tidigare.
Onsdagar kl 18.00:
Träning för vuxna.

Välkomna till Ekshärads 
skidstadion!

Den här veckan är det världspremiär 
för Marvels senaste superhjälte-
film ANT-MAN AND THE WASP : 
QUANTUMANIA och du kan se den 
på Fasaden både på premiärdagen 
och på fredag kväll I filmen återvän-
der superhjältevännerna Scott Lang 
(Paul Rudd) och Hope van Dyne 
(Evangeline Lilly) i ett nytt äventyr 
som Ant-Man och Wasp. De två, till-
sammans med Hopes föräldrar Janet 
van Dyne (Michelle Pfeiffer) och 
Hank Pym (Michael Douglas) och 
Scotts dotter Cassie Lang (Kathryn 
Newton), hamnar i Kvantdimen-
sionen, där de utforskar och träffar 
märkliga nya varelser och ger sig ut 
på ett äventyr som tvingar dem att 
tänja på gränserna för vad de trodde 
var möjligt. Förhandsrapporter från 
USA har kallat filmen för Marveluni-
versumets ”Star Wars” och Jonathan 
Majors hyllas för sin insats som er-
övraren Kang.

Sen blir det premiär för barnfil-
men MUCKLORNA och i den får vi 
följa berättelsen om hur mucklorna 
kom till älskade PETTSON & FIN-
DUS gård där de numera bor. Innan 
de flyttade dit bodde de i en stökig 

Filmpremiärer och en Oscarsfavorit 
på Bio Hagfors!

affär och levde ett glatt liv med till-
gång till allt de behövde. När affären 
fick en ny ägare som älskade ordning 
och reda förändrades allt och de tre 
mucklorna Sonja, Tjorben och Sture 
gav sig ut på en farofylld resa för att 
hitta ett nytt hem.

Senare samma dag visas hyllade 
irländska filmen THE BANSHEES 
OF INISHERIN som är nominerad 
till hela 9 Oscars, bl a som bästa film. 
Här får vi följa två vänners livslånga 
vänskap på en avlägsen Irlänsk ö. 
Helt oväntat bryter den ene vänska-
pen, vilket får skrämmande konse-
kvenser för dem båda. Den här svarta 
dramakomedi med Colin Farrell och 
Brendan Geeson i huvudrollerna 
belönades med 3 Golden Globe i ja-
nuari och toppade många listor när 
filmåret 2022 skulle summeras.

Dagen efter är det premiär för 
dokumentärfilmerna MINA DRÖM-
MARS AFRIKA som ni kunde läsa 
mer om i förra veckans tidning. Här 
blir det en heldag på Fasaden med två 
filmer och mycket annat spännande. 
I pausen mellan filmerna serverar 
Norra Råda Hembygdsförening kaffe 
och härliga smörgåsar.

Titta in på vår hemsida
www.veckobladet.se
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Modersmålsdagen 
firas med sång och 
musik i Hagfors
Nu är det åter dags för en modermåls- 
föreställning på Älvstranden Bildnings-
centrum. Temat i år är Save the world. 
Barn och ungdomar med olika moders-
mål bjuder den 20 februari in allmän-
heten till en föreställning med sång och 
musik på olika språk. 

I år har 50 elever anmält sig att vara med. 
Tillsammans har man repeterat en timme  
i veckan sedan vårterminen började.  
– Eleverna som anmält sig bildar en 
gemensam kör. Vi har också flera stycken 
som sjunger solosång. Bland annat en tjej 
som sjunger på kinesiska och en tjej från 
Eritrea som sjunger på sitt modersmål. 
Ett annat exempel ur föreställningen 
är Bollywooddans som kommer från 
Indien, berättar Sandra Sjöström-Johans-
son, danslärare och kulturpedagog. 

Det kommer att bli bra
Hon är ansvarig för att arrangera moder-
målsföreställningar på ÄBC. Det utgår 
från Internationella modersmålsdagen. 
Det är en temadag som infaller varje år 
den 21 februari, och instiftades av Unesco 
i november 1999 för att främja språklig 
mångfald.
– Syftet med föreställningen är att främja 
och stärka kultur och dans från andra 
länder. Förutom 2021 och 2022 har vi 
haft föreställningen varje år sedan 2014.  

Årets tema är det Save the world. Om 
vi bara lyssnar på varandra, då kan det 
bli bra. Att vi gör det här tillsammans är 
viktigt.
– Vi avslutar föreställningen med 
Det kommer bli bra av artisten Laleh.

Föreställning 20 februari 
Måndag den 20 februari klockan 18.00 
är föreställningen i stora aulan på ÄBC 
för allmänheten. Det är gratis inträde. 
Under vecka 8 kommer det också att vara 
utställning med tema modersmål i foajen 
på ÄBC. Även biblioteket kommer att 
uppmärksamma modersmål. Dessutom 
består skolmaten under veckan av rätter 
från olika länder i världen.

FAKTA
Modersmålsdagen 
instiftades 1999 för att 
påminna om alla människ-
ors rätt att fritt tala och 
skriva sitt modersmål. 
Den firas världen över 
med olika aktiviteter som 
konferenser, konserter 
och seminarier. Det finns 
en ökad medvetenhet 
om att språk spelar en 
viktig roll i utveckling, för 
kulturell mångfald och di-
alog mellan kulturer, men 
också för att stärka sam-
arbete, bygga inklude-
rande kunskapssamhällen 
och bevara kulturarv.
Det är en mänsklig rättig-
het att få tillgång till de 
verktyg som möjliggör 
fullt deltagande i sam-
hället, och det är ofta de 
grupper som talar minori-
tetsspråk som också är 
marginaliserade på andra 
sätt, bland annat saknar 
de ofta tillgång till grund-
läggande utbildning.

VÄLKOMMEN 20 FEBRUARI

Fixarservice arbetar måndagar och fredagar. 
Ring 0563-187 01 på en helgfri vardag kl. 08.00–15.00 för att boka tid.   
Nu kan du även boka via e-tjänst på hagfors.se

FIXARSERVICE FÖR DIG SOM ÄR 70 +
Hagfors kommun arbetar med att 
förebygga fallolyckor. Fixarservice är 
en gratis tjänst för dig som är 70 år 
eller äldre och är folkbokförd i Hagfors 
kommun. 

Vår fixarservice kan hjälpa dig med flera 
olika saker i ditt hem. Främst handlar 
det om sådant som du tycker är tungt 
eller som innebär en risk att du ramlar 
omkull. Men behöver du hjälp i hushål-
let med städning eller tjänster som kan 
beställas genom privata företag så ingår 
det inte i fixarservice tjänster.
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