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Fax 0563-109 79 info@veckobladet.se

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

Forts. inne i tidningen

LAL UF från Älvstrandsgymnasiet vann första pris för 
sin egendesignade grillkrok i såväl klassen Årets hant-
verkare som Årets vara vid den regionala UF-finalen i 
Karlstad. Nu får Lova Schochow, Lovisa Ehne och Al-
got Stenmark styra kosan till SM i Ung Företagsamhet 
i Stockholm.

Grillkrok tog unga företagare i Hagfors till SM-final

INDIANEN, EKSHÄRAD

ÖPPET ALLA 
DAGAR 8-22

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

RESTAURANG med fullständiga rättigheter    
CAFÉ   BAGERI   DELI     Tel. 0563-406 22   

Vardag eller fest? Oavsett 
tillfälle så har vi maten för er. 
Vi kan ordna det mesta!
Fråga oss så gör vi vårt bästa för att 
du ska få en bra måltidsupplevelse.

Vid frågor och beställning, kontakta oss 
på 0563-406 22 eller mejla till 
catering.eksharad@supermarket.ica.se

Se även vår hemsida www.ica.se/eksharad

Nu har vi sänkt priserna 
i vår butik på nätet!

Fixa festen med Indianens catering!

HEMKÖRNING I HELA 
HAGFORS KOMMUN!

Forts. inne i tidningen

LAL UF består av Lovisa Ehne, Algot Stenmark och Lova Schochow. 
De läser tredje året på teknikprogrammet på Älvstrandsgymnasiet

Sammanlagt har UF-företaget 
LAL UF sålt 50 stycken av sin 
grillkrok och man har beställ-
ningar på ytterligare 20 stycken, 
berättar trion som läser teknik-
programmet på Älvstrandsgym-
nasiet. 
- Det är kul att vi gjort något som 
blir omtyckt. Det är ett multi-
verktyg, säger Lovisa Ehne. Du 
kan till exempel använda den till 
att vända på en köttbit, grönsaker 

eller korvar som ligger på grillen.
Inspiration till grillkroken 

kommer från ett grillverktyg som 
Lova Schochow såg hos sin mor-
far. Utifrån det föddes idén till att 
göra en grillkrok och UF-företa-
get LAL bildades.

Lokala företag bidrar med ma-
terial
Materialet grillredskapet är till-
verkat av är spillmaterial som 



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

Gäller tors 2 mars - ons 8 mars
MUNKFORS KYRKA
SÖN 11.00 GUDSTJÄNST. P Mathisen.

MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM 
MÅN 11.00 SITTGYMPA
TIS 09.30 MÖRACAFÉ. Göran Isaksson 
sjunger och spelar.
ONS 12.00 SOPPLUNCH.

RANSÄTERS KYRKA  
MÅN 19.00 VECKOMÄSSA

DEJE FÖRSAMLINGSHEM
TORS 10.00 STICKGRUPP, SITTGYMPA 
& FÖRMIDDAGSKAFFE. 
SÖN 11.00 GUDSTJÄNST. 
K-M Engström. Kyrkkaffe.

FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM
TIS 9.30 FRUKOSTKLUBBEN. 
Musik och ett och annat ord med 
Anna-Lena Högman.
ONS 14.00 ÖPPEN MÖTESPLATS 
15.00 MINDRA 18.30 YINYOGA 
19.45 MEDITATION

En spalt 47mm
Två spalt 95mm / 100mm

Vecka 9 47x110 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
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Hjärtligt 
välkommen!

11-kaffe torsdagen den 2/3
i Ekshärads församlingshem!

Ulf Persson gästar oss och bjuder på 
guldkorn från sin breda repertoar.

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Ons 1/3 kl 14.00 Syföreningen träffas i församlingshemmet.
Tors 2/3 kl 11.00 11-kaffe i församlingshemmet, Ulf Persson 
underhåller.
Sön 5/3 kl 11.00 Mässa i S:t Olavs kapell L-P Hjärpe.

Klarälvskyrkan Ekshärad
Lör 4/3 kl 10.00 Kvinnofrukost.
Sön 5/3 kl 18.00 Vad säger bibeln, 
Indira Wilson leder samtal och 
bön.
Mån 6/3 kl 18.00-20.00 Öppen 
Kyrka. Fri samvaro-trivsel-kvälls-
andakt.
Tis 7/3 Bön i hemgrupper.

Salig är den som håller ut då han prövas...
Jak 1:12

Blinkenbergskyrkan Hagfors
Tors 2/3 kl 18.00 Torsdagsträff 
med Billy Blomkvist. Fika, sång 
och bön. Välkomna!

Gräs Missionshus        
Sön 5/3 kl 11.00 Gudstjänst med 
Indira Wilson.
Mån 6/3 kl 19.00 Stugmöte.

Equmeniakyrkorna och Pingstförsamlingen i Ekshärad

Intresserad av att upptäcka bibeln? Hämta gratisappen; 
Holy Bible/ Bibeln. 
För dig som vill ha en fysisk bibel, hör av dig till oss,  
070-8307563. 
Intresserad av att upptäcka bibeln? Hämta gratisappen; Holy Bible/Bibeln.
För dig som vill ha en fysisk bibel, hör av dig till oss 070-830 75 63.

Kvinnofrukost  
i Klarälvskyrkan

Lör 4/3 kl 10.00
Judith Korsgren, 

Stockholm
pastor, missionär och kurator 

”Så blev mitt liv!”
Indira Wilson medverkar

Välkommen till att äta gott 
och fin gemenskap!

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

Här gör vi härliga trycksaker!
Tex: Snygga programblad, böcker, tidningar
(med fyrkantsrygg)

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se vad vi kan erbjuda!

Vitt tryck på svart papper!
Läckert på tex menyer, inbjudningskort ...

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Lack som effektfärg eller tillägg 
ger ett exklusivt och professionellt utseende

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Affischer i alla storlekar 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Visitkort fakturor, kvittenser o dyl som 
ditt företag behöver fixar vi 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Tackkort inklusive kuvert 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se vad vi kan erbjuda!

Etiketter 
i valfri storlek 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

I vår 
produktionsprinter 

kan vi skriva ut även 
små kvantiteter av 

KUVERT 
Allt efter dina behov

Kuvert i alla storlekar 

Bla Nytt unikt format 33x70 cm
(som gamla filmaffischer)

Såklart 
även

A3
A4
50x70
70x100
... som du 
önskar

Tack för all 
uppvaktning på 
min student

Angelica

100x47

47x55

100x55 100x60



Numera är det tidsbokning som gäller för provtagning på Vårdcentralen Ekshärad liksom på de allra 
flesta provtagningsmottagningar i Värmland. Du kan planera in och boka en tid som passar dig, och din 
transport.

Du kan fortfarande lämna prover utan att boka tid när du är på ett vårdbesök som kräver att du tar 
prover direkt i samband med besöket. För all provtagning krävs en remiss. 

Läs mer om hur det går till på 1177.se/varmland/boka-provtagning

Om du inte har e-legitimation kan du ringa 010-839 15 30, vardagar 8–11.30 och 13–15.

Har du svårigheter att boka tid finns möjlighet till drop-in, du kan då komma att få viss väntetid.  
Öppettider onsdagar 08.15–12.30 och 13.30–15.30 och torsdagar 08.15–12.30

Boka tid för provtagning
på Vårdcentralen Ekshärad

På 1177.se hittar du alltid aktuell information om din vård  
och hälsa samt vårdens kontaktuppgifter och öppettider.

BARNLOPPIS  

25 mars

Sorterat efter storlek/kategori
Kläder i storlekarna 50–176 • skor 

• leksaker • böcker • spel • inredning • 
vagnar • bilbarnstolar • cyklar • utelek 

• allt för babyn • gravid/ amnings-
kläder • pussel & mycket mer!

Kl. 10.00-16.00
Munkfors förenings- och konferenscenter

Stor

Mer info på Facebook
/storbarnloppisideje

Veckans 
Jobbmeny

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny 

gå in på 
arbetsformedlingen.se

Harboevägen 1 
HAGFORS
0563-145 20 

Onsdag 1/3 och Onsdag 1/3 och 
Torsdag 2/3 har vi Torsdag 2/3 har vi 

BYXDAGARBYXDAGAR hos oss! hos oss!

Alla som handlar för minst 
500 kr under mars månad 
deltar i en utlottning av 
presentkort till ett värde 

av 1.500 kr hos oss.
Varmt välkommen 
och LYCKA TILL!

Vi lämnar Vi lämnar 

100100 KR I RABATT  KR I RABATT 
PÅ VARJE BYXAPÅ VARJE BYXA

Vi bjuder 

på fika!

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

 

2990
Ord. pris 35.50

2990
Ord. pris 38.90 Kexchoklad 3 för 20:-

65:-
Ord. pris 78:-

2 för
Perfekta sportlovsvaror

Hel lådaHel låda
SCHNITZELSCHNITZEL
PaneradPanerad
7 x 600 g 7 x 600 g 

Boka t.o.m. Boka t.o.m. 
tors 2/3tors 2/3
Hämta Hämta 
tis 7/3tis 7/3

2992990000
Ord. pris 433:00

Veckans bokningVeckans bokning
Hemgårdens
Snickarkorv 
Vitlöksgrill 
Cheddar & 
Bacon
2 populära bröd från
Pågen
Korvbröd 8-pack

Årets Nyhet
Smörgås-
limpa

  

och hjärtligt tack till ”tjejen” 
som hittade och lämnade in min 
plånbok på Pekås i Ekshärad 
20230216.

Tummen upp



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 

Bio Hagfors erbjuder ett sprängfyllt program för alla åldrar 
under sportlovet och det blir full fart i salongen från tisdag 
till lördag.

För den yngre publiken blir det 
matiné på eftermiddagarna med 
välkända publikfavoriter som 
HÅKAN BRÅKAN,  MÄSTER-
KATTEN 2, ASTERIX & OBE-
LIX : I DRAKENS RIKE med 
Zlatan i rollen som Antivirus, 
MUCKLORNA med Pettson 
och Findus  och MUMIER PÅ 
ÄVENTYR. De här filmerna 
passar för hela familjen och alla 
filmerna har självklart svenskt 
tal så att även de minsta kan hänga med på 
bio.

Förutom sportlovsfilmerna för alla barn finns 
det möjlighet att se vinterns två stora svenska 
filmer den här veckan. På tisdag kväll kan du 
se Suzanne Reuter och Peter Haber i hyllade 
dramakomedin EN DAG KOMMER ALLT 
DET HÄR BLI DITT och det kommer en ny 
chans att se Lena Olin och Rolf Lassgård bril-

jera i ANDRA AKTEN.

Det blir också ”sista chansen” 
för flera av vinterns mest upp-
märksammade utländska filmer 
under sportlovsveckan. Har du 
inte sett den tidigare så kan du 
njuta av dans och kärlek i MA-
GIC MIKE’S LAST DANCE 
(eller se om) storslagna AVATAR : THE WAY 
OF WATER och så blir det Hollywooddeka-
dens med extra allt i Oscarsnominerade BA-
BYLON.

Det blir självklart ett par 
nyheter i programmet den 
här veckan också! Det blir 
barnförbjuden skräckkväll 
med omskrivna slasherfil-
men WINNIE THE POOH : 
BLOOD AND HONEY som 

tar Nalle Puh och hans vänner in i mardrömmarna. Sen är 
det premiär för efterlängtade boxningsdramat CREED III. 
Den tredje filmen om Creed har världspremiär några dagar 
tidigare och som vanligt är Bio Hagfors snabba med att ta 
in de största filmerna.

Filmfest på Fasaden under sportlovet!

Alla dagar och tider hittar du i Bio Hagfors annons på annan plats i tidningen!



 

På webbplatsen 1177.se/varmland hittar du aktuell information om covid-19, 
vaccination samt kontaktuppgifter till hälso- och sjukvården i Värmland.

Vårens påfyllnadsdos mot covid-19.
Du som är 80 år eller äldre rekommenderas att vaccinera dig med vårens påfyllnadsdos 
mot covid-19.  
» Du får en kallelse med en bokad tid. Kontakta oss om du inte fått en kallelse innan  
den 1 mars.

Du som är 65–79 år, eller som har medicinsk risk att bli allvarligt sjuk i covid-19, kan vaccinera 
dig med vårens dos om du själv önskar det. 
» Du bokar en tid på en vaccinationsmottagning på webbplatsen 1177.se/varmland/bokatid. Har 
du inte möjlighet att boka digitalt kan du ringa tidsbokningen på telefon 010-831 80 70, vardagar 
8.00–16.30.

Under hösten 2023 kommer fler grupper att rekommenderas en påfyllnadsdos mot covid-19. 

Socialdemokraterna
Munkfors-Ransäter

kallar alla medlemmar till

ÅRSMÖTE 
Söndag 12 mars kl 15.00

Matsalen i trygghetsboendet
på Tallåsvägen

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Gästordförande 
Mikael Dahlkvist, riksdagsledamot

Vi bjuder på förtäring 
i form av smörgåstårta

Varmt välkomna!
Styrelsen

Var med och nominera 
ÅRETS FÖRETAGARE I 

MUNKFORS 2023
Vem tycker du ska bli årets företagare i Munkfors 2023? 
Lämna gärna förslag. Det finns dock en del kriterier som 

organisationen Företagarna har som krav och ska uppfyllas 
för att kunna få utmärkelsen. Om möjlighet finns innan du 

nominerar, läs gärna igenom dessa på 
webben: foretagarna.se 

Skriv: Kriterier årets företagare i sökfältet på sidan.
När du skickar in, glöm inte skriva med en motivering. 

 Vem årets företagare blir, offentliggörs vid 
nationaldagsfirandet 6/6.

Välkommen med ditt förslag senast 20 mars. 
Skickas på e-post till: 

Ordförande Företagarna Munkfors 
Helena Lindqvist Olsson 

helena@heliojuridik.se eller per brev: HeLio Juridik, 
Torget 4, 684 30 Munkfors



Den stora barnloppisen i Kul-
turhuset i Deje har blivit ett 
stort evenemang, faktiskt 
det näst största i hela Fors-
haga kommun. Men från 
början var det förstås inte så.  
Sommaren 2012 arrangerade 
Emma Hansen den första barn-
loppisen, som då ägde rum på 
övervåningen i en lada i Hälle-
kil. Det gick bra, med sex säljare 
och ett antal nyfikna besökare.

Året efter byttes lokal till Berg-
hälla bygdegård i Edeby, men 
den blev snabbt för liten. Intres-
set att vara med och sälja var 
stort, likaså växte intresset för 
att vara med och engagera sig i 
själva arrangemanget. Snart var 
det ett litet gäng som tog på sig 
olika ansvarsområden, som att 
boka säljare, svara på medde-
landen, ta hand om galgar och 
klädställningar, sköta annonse-
ring osv.

För att kunna växa och låta fler 
säljare vara med byttes lokal 
igen, den här gången till Kul-
turhuset i Deje. I samband med 
det startades också en förening, 
Deje barnloppisförening, för att 
kunna erbjuda Swish som betal-
metod.

Evenemanget hade nu blivit så 
stort att människor tyvärr fick 
köa i timmar för att få komma 
in och föreningen fick neka 
många som ville vara med och 
sälja p.g.a. platsbrist. Vid det här 
laget lockades omkring tusen 
besökare från hela Värmland 
men även vissa långväga besö-
kare som rest flera timmar – för 
att de anser loppisen vara bland 
de bästa och väl värd resan. 
På frågan om varför loppisen 
blivit så populär säger Emma: 
 - Det är ju det absolut bästa till-
fället att shoppa till sina barn. 
Du kan hitta allt du behöver till 
riktiga fyndpriser och så är det 
bättre för miljön eftersom tex-

STORA BARNLOPPISEN TILL MUNKFORS

til- och modeindustrin har stor 
klimat- och miljöpåverkan. Så 
är det roligt också! Du har chans 
att få fynda riktigt mycket på en 

och samma 
gång, och det 
gör inget om 
man handlar 
lite extra, för 
det går ju att 
sälja igen när 
barnen har 
växt ur det.

Sedan kom 
p an d e m i n . 
Allt fick av-
bokas och 

pausas, precis som så mycket 
annat fick göra.

Året därpå, medan det 
fortfarande fanns en mängd 
restriktioner, bestämde sig 
föreningen för att försöka 
ställa om och arrangera 
en mindre loppis anpas-
sad efter rådande pandemi. 
Bland annat flyttade man till-
baka till Berghälla där bord 
och annat möblerades som 
en labyrint så att kunderna 
bara kunde gå åt ett håll och 
därmed inte mötas i lokalen. En 
annan åtgärd var att kö-biljetter 
introducerades för att kunna 
kontrollera hur många kunder 
som kom in. Och resultatet 
blev otroligt lyckat! Både för 
de ideellt arbetande och för 
kunderna som handlade. Ingen 
stress, inga köer, ingen trängsel 
och inte minst mer ordning och 
reda på borden med kläder.

Eftersom förändringarna fung-
erade och mottogs så väl beslöt 
föreningen att behålla några av 
pandemi-reglerna även när om-
ständigheterna ändrades och 
”en vanlig” storloppis kunde 
hållas igen i Kulturhuset i Deje. 
Det fungerade, köerna mins-
kade trots hundratals besökare. 
Dock kvarstod ett problem, man 
kunde inte låta alla som ville 
vara med och sälja, vara det.  
Viljan att föreningen och evene-
manget skulle växa fanns men 
lokalen var för trång. Vart skulle 
man ta vägen? Föreningen upp-
täckte då Munkfors förenings- 
och konferenscenter, som nu blir 
Deje barnloppisförenings nya 
lokal att anordna sin nästa stora 
barnloppis i under mars månad. 
 - Det känns väldigt spännande 
att prova en ny och större lokal. 
Det bjuder på en hel del utma-

ningar och det är roligt att fun-
dera ut en massa lösningar. 

Väl på plats kanske vi får tänka 
om helt och hållet ändå! Dessut-
om ser jag fram emot att fler kan 
vara med, säger Emma Hansen, 
ordförande i föreningen.

Deje barnloppisförening ar-
rangerar barnloppis två gånger 
om året, varje vår och höst. Det 
är en inlämningsloppis, där 
säljarna lämnar in det som ska 
säljas dagen innan och allting 
sorteras i storleksordning. Kun-
derna kan sedan enkelt hitta det 
de söker, och betalar smidigt i 
en kassa när de handlat färdigt. 
Nu hoppas föreningen att såväl 
nya som gamla besökare och 
säljare fortsätter att vallfärda till 
evenemanget!

Se annons för mer information.



Veckobladet/Textåbild 
har öppet

mån 8-12
tis-ons 8-14
tors 8-16, fre 8-14

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

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

Underrättelse om samråd
gällande MKB för metanolfabrik i Hagfors
Ärende
Inbjudan till avgränsningssamråd enligt MB 6 kap. beträffande 
utformning av MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) i anledning av 
VärmlandsMetanol AB:s beslut att på Vågbackens industriområde 
(fastigheten Hagfors 2:199 – 20 ha) uppföra en förgasningsanlägg-
ning för produktion av bioMetanol av skogsråvara såsom GROT, 
sågverksspån, flis och rötved. MKB:n ska ingå i bolagets tillstånds-
ansökan enligt Sevesolagstiftningen och MB 9 kap. respektive 11 kap. 
Ett vattenintag planeras på fastigheten Uddeholm 18:49 vid Rådasjön.

Samrådstid
Samrådstiden pågår fr.o.m. 2023-03-08 tom 2023-03-31 och inleds 
med ett offentligt möte i Hagfors Stadshus den 8 mars kl 18.00, där 
projektet presenteras och tillfälle ges att ställa frågor och ge synpunk-
ter. Samrådsunderlaget finns under samrådstiden även tillgängligt på:
 • Stadshuset i Hagfors, Dalavägen 10.
      Öppettider må-tors 08.00-17.00, fre 08.00-16.00.
 • VärmlandsMetanols hemsida:    
     www.varmlandsmetanol.se

Har du synpunkter?
Du som har synpunkter på samrådsmaterialet kan framföra 
dessa skriftligen, senast den 31 mars kl 16.00 till:
 • Postadress: VärmlandsMetanol AB
       Box 61, 683 22 Hagfors
 • E-post: info@varmlandsmetanol.se 

Har du frågor?
Upplysningar lämnas av VärmlandsMetanol 
Tel: 0563-165 60

 
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

K
lip

p 
ur

 o
ch

 s
pa

ra

SKROT KÖPES
Järnskrot • Metaller

Batterier • Kabel
Katalysatorer

Patrik 070-582 81 25
073-536 02 15

suricats.trading@hotmail.se
suricatstrading.n.nu

"

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

Studentskylt
beställ din

redan nu!!!
Senast fredag 21 april

för leverans fr o m 30 maj
50 x 70 cm, tryckt på vädertåligt lätt material, 
levereras med pinne. 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, Hagfors • Tel. 0563-616 66

Pris: 380:-

Vi har fler än dessa 
utföranden att välja bland. Grattis!Grattis!

LinusLinus

Student 2023
Student 2023

EKEK
33

LinnéaLinnéa

Student 
2023-06-09

E
K
3

Andreas
Grattis!Grattis!

EK3 Student 2023Student 2023
Grattis
   till Studenten

Amanda
S
A
M
3

9/6
2023



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:   
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.............................................................................................................

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

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

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

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

forts. från fram   

Grillkrok ...
man fått från lokala företag i 
Hagfors. De unga företagarna har 
konstruerat grillkrokarna på skol-
tid. LAL UF beskriver själva sin 
produkt enligt följande:
- Ett egendesignat grillredskap 
med smidig vändfunktion i form 
av en bockad krok. Grillkroken är 
stilren och handgjord, tillverkad i 
rostfritt stål och aluminium.

- Det tar mellan 2-3 timmar att 
göra en grillkrok. Det är endast 
utskärningen av själva kroken 
som vi får hjälp med. Annars gör 
vi allt från grunden inklusive ef-
terbearbetning, polering och bet-
ning, berättar Lova Schochow.
- Kul att jobba praktiskt och vi 
har haft stor hjälp av vår lärare 
Erik Mattsson, säger trion ge-
mensamt.

När årets regionala UF-mäs-
terskap avgjordes i Karlstad tog 
man hem priser i tre klasser. 
Första plats - Årets Hantverkare. 
Första plats - Årets vara. Tredje 
plats - Årets Innovation.

“Är verkligen stort för oss”
Förstaplatserna betydde att LAL 
UF kvalificerade sig till SM i 
Ung Företagsamhet i Stockholm 
i maj.

- Det ska bli jättekul och är verk-
ligen stort för oss. Kul att repre-
sentera Hagfors och Värmland, 
säger de unga företagarna.

Det är en hel del att förbereda 
för Lova, Lovisa och Algot innan 
finalen i Stockholm.
- Vi vill ha klart så många grill-
krokar som möjligt innan vi ska 
till Stockholm för att kunna sälja 
på plats. Målsättningen är att få 
klart 100 stycken, säger Algot 
Stenmark.
- Vi behöver också fixa i ordning 
vår monter, säger Lova.

Nu har det hänt igen !!

PRO-Hagfors har vunnit DM i boule 2022. 
Det är andra gången man vinner och tar hem pokalen till PRO-Hag-

fors. Därmed har vi två inteckningar i denna fina pokal. Pokalen kom-
mer att finnas i vår PRO-lokal på Storgatan 4. 

Boule är ett spel som fodrar stor 
koncentration när man kommer 
upp på denna nivå. Det är alltså 
ingen lätt uppgift att ta sig ända 
fram. Ett lag består av tre spelare 
och en reserv. Tävlingarna börjar 
med interna kvalificeringar till att 
gå vidare till värmländska kvalet 
och därefter till DM-spel. Finalen 
gick av stapeln i Skattkärr under 
hösten. Sex lag deltog och där 
vann altså PRO-Hagfors alla sina 
matcher. Eftersom man vann DM 

fick man även vara med och spela 
SM-finalen i Gysinge. Där deltog 
23 lag från hela Sverige och Pro-
Hagfors kom på en hedradne ti-
onde plats.I Pro-Hagfors spelar 
Tomas Ågren, Ronny Envik och 
Monica Persson. Reserv är Len-
nart Karlsson.
ETT STORT GRATTIS TILL 
LAGET!!!
Detta är en stor framgång för 
boulen i Pro-Hagfors.

Roffe



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 11/3 kl 
17.00-21.00, Tony Viborgs orkester. 
Gåsborns Hembygdsförening.
Tel. 072-720 02 46
********************************************
ÅRSMÖTE VÄSTRA HEDETORP
VÄGSAMFÄLLIGHET
Måndagen den 20 mars 2023 kl 18.00 
hos Sebastian i Lentorp. Välkomna!.
********************************************
SKOGA SK - ÅRSMÖTE
Årsmöte på Skoga Bygdegård tisdagen 
den 21 mars kl 18.30. Efter årsmötet 
bjuder föreningen på kaffe med tilltugg. 
Gamla som nya medlemmar hälsas 
välkomna! Styrelsen. Skoga Sportklubb.
********************************************
PRO SUNNEMO
Medlemmar hälsas välkomna till årsmöte 
torsdagen 16 mars kl 14.00 Folkets Hus. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi 
bjuder på förtäring. Ulf Persson under-
håller. Anmälan senast 12/3 till Ruth 
076-8293481 eller Kajsa 070-5686080. 
I samarb. m ABF. Välkomna! Styrelsen.
********************************************
SPF RANSÄTER-MUNKFORS
Har månadsmöte måndag 6 mars kl 
17.00 på församlingshemmet i Munkfors. 
Erik Gustavson kåserar om Emigration 
och Historia. Kaffe och smörgås 60 kr/
pers. Gamla som nya medlemmar hälsas 
varmt välkomna! Styrelsen. Samarr: 
Vuxenskolan.
********************************************

BERGSÄNGSBYGDENS ÅRSMÖTE
Söndagen den 19 mars kl 16.00. Sed-
vanliga mötesförhandlingar. Vi bjuder på 
fika. Välkomna önskar styrelsen.
********************************************
FILMVISNING I MJÖNÄS Lör 11/3 kl 
15.00 kommer Jan-Erik Palm o visar 
filmen ”Solens och sagans Värmland” på 
bygdeg. (Återfunna dokumentärfilmer fr 
Värml, filmade 1954, i bearbetn. av Jan 
G Andersson) max 40 pers. Valfri entré. 
Kaffe/te m dopp. Anm.: Jan-Olov 072-
7219849 sen. 8/3. Välk! Mjönäs Bgf
********************************************
PRO MUNKFORS
Café onsdag 8/3 kl 14.00 i lokalen. Sång 
och musikgruppen PRO underhåller. 
Kaffe och smörgås 50 kr. Välkomna! 
Sam.arr m ABF.
********************************************
ÅRSMÖTE
Skoga bygdegårdsförening håller års-
möte söndagen den 12 mars kl 15.00. 
Välkomna! Styrelsen.
********************************************
DANS I SKOGA
den 4 mars kl 20-24 till Jives orkester.
Skoga bygdegårdsförening.

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
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: LÄGENHET
på 45 kvadratmeter, nyrenoverad, hyres 
ut på Brostugan. Vatten, renhållning och 
el ingår. Möjlighet till motorvärmaruttag 
finns.
Tel. 0563-616 75 för info
********************************************
LÄGENHET UDDEHOLM
3 r.o.k. 67 kvm uthyres markplan. Egen 
parkering, uteplats. +55 år fast inkomst, 
rök, djurfri. Fiber finns. Ring för mer info
Tel. 070-652 22 35 Tomas
********************************************

SÄLJES
LÄGENHET HÖGHUSEN
Norringsv. Hagfors. 2 r.o.k. 57,5 m2. Öp-
pen planlösning, våning 6, hissplan. Fin 
utsikt em-sol. Pris 35.000:-.
Tel. 070-356 77 42
********************************************

BOSTADSRÄTT 3 R.O.K.
72 kvm, andra våningen, Filarevägen. 
Hyra 5.285:-. Billig vid snabb affär.
Tel. Kristina 070-6429989, 
Thomas 072-5185922
********************************************
LÄGENHET
Rostbrännarevägen 12 A, Hagfors. Lä-
genhet 1 rum o kök, 1:a våningen. Pris 
15.000:-. Månadshyra 2.400:-. Fiber.
Tel. 070-207 41 71

Vi gratulerarVi gratulerar

MELVIN
28/2 fyllde vår älska-
de solstråle Melvin 4 
år. Stort grattis på din 
dag önskar mamma, 
pappa och Samuel, 
hunden Chase & 
Grånos. 

IDUN TÖRNKVIST
Den 1/3 fyller Idun 
Törnkvist 2 år. Det 
ska vi fira med paket, 
tårta och ballonger. 
Grattiskramar från 
mormor och morfar.

ESTER VIKSTRÖM BERGH
Grattis älskade Es-
ter på 11-årsdagen 
den 1/3, den första 
vårdagen. Hoppas 
du får sol och roliga 
presenter på din dag! 
Grattiskramar från 
mamma och Rickard, 
Edith och Eden och resten av släkten. 
Hipp hipp hurra!

ELLIE TOLLINER
Den 1/3 fyller denna 
goa tjej 4 år. Stort 
grattis på födelseda-
gen önskar morfar.

HILMA JOHANSSON
Vi vill fira Hilma 
Johansson i Geijers-
holm som fyller 7 
år den 3/3. Grattis 
i massor till denna 
omtänksamma tjej 
önskar g-mormor Solveig, mormor o 
morfar, Linus o Felicia, kusinerna Ester 
o Elsa, mamma o pappa, Arvid o Signe 
samt alla fyrfota pälsklingar.

Vi gratulerarVi gratulerar
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Lakenesjöns FVOF

ÅRSMÖTE
Onsdag 15/3 kl 17.00

Sörby Bygdegård
Välkomna! Styrelsen

ÅRSMÖTE
Nordvärmlands 
Demensförening
Onsdag 29/3 kl 15.00

Biblioteket Torsby
Välkomna! Styrelsen

	  

GRÄNGEN-KRÅKÅS-
JANGENS FVOF
ÅRSMÖTE

Torsdag 16 mars 2023
 kl 18.00

i Basteruds skola.
Stadgeenliga ärenden.

Välkomna! Styrelsen

En möjlighet för 
fem familjer att 
äta gratis mat

Majas restaurang i Munkfors, 
som öppnade igen i decem-
ber förra året, förbereder sig 
för att lansera fem nya inter-
nationella livsmedel efter den 
framgångsrika lanseringen 
av Hawawshi, Couscous och 
Paeela i december, januari och 
februari.
Majas ledning bjuder in fem 
familjer av sina stamkunder 
att registrera sina namn i res-
taurangen för att njuta av en 
gratis provning av dessa livs-
medel under mars månad och 
för att uttrycka sina åsikter 
och intryck om matens kvali-
tet och lämpligt pris.
 
Majas Munkfors känneteck-
nas av att servera traditionell 
svensk mat tillsammans med 
några internationella rätter och 
Hawawshi-rätten har blivit en 
stor succé och blivit en daglig 
nödvändighet för restaurang-
ens besökare. och couscous-
rätt, så reservationer görs 24 
timmar i förväg på grund av 
den stora efterfrågan på den.
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IDROTTSFÖRENINGAR! 
NI ÄR VÄLKOMNA ATT 

MAILA IN INFO OCH RESULTAT!
Senast måndagar kl 9.00 vill vi ha ert material. 

info@veckobladet.se  //VB-sporten

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                          Hagfors 

Pensionärsbowling
BK Rullan

ÅRSMÖTE
måndag 13/3 kl 12.00 Bowlinghallen, Hagfors

Välkomna! Styrelsen
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INNEBANDY 

Fotboll
David Ek klar för IFK Munk-
fors

 Namnet känns kanske igen, åtmins-
tone är det bekant för oss som håller på 
IFK Munkfors, för David Ek,35 är faktiskt 
inte helt obekant för Munkforspubliken 
då han spelade just här då laget var 
uppe i Div 4. 

Och de var 2015 & 2016 som Ek 
fanns med i de upplagorna av IFK som 
skrev klubbhistoria men också ett stycke 
Värmländsk Fotbollshistoria. 

David har även spelat för IK Viking, 
Sunnemo IF och nu senast för Nord-
värmlands FF i division 2 men som också 
alternerats med spel i deras andralag. 
Inte heller Ekshärads BK som han också 
representerat är denna offensiva mitt-
fältare/forward´s moderklubb utan den 
klubben heter IFK Edebäck/Uddeholm 
och inget annat.

Som ni redan vet och läst ovan gjorde 
han det 2015 & 2016 och nu represente-
rar han alltså IFK Munkfors Fotboll igen 
så då vi ställde några snabba frågor till 
David och såhär svarade han

Moderklubb? 
- IFK Edebäck/Uddeholm

Spelarposition? 
Offensiv mittfältare/forward
¨Vilken spearttyp är du?
Löpstark, målskytt 
Hur trivs du hittills i klubben och med 

truppen inledningsvis?
- Har inte sett så mycket än, men 

tror det kommer å bli ett härligt gäng i 
Munkfors iår. 

Vad kommer du tillföra årets upplaga 
av IFK Munkfors ?

- Rutin, ett gott humör i omklädnings-
rummet samt en vinnarskalle som hatar 
att förlora

Även om det var några år sedan sist så 
vill vi gärna hälsa dig varmt välkommen 
tillbaka till oss och vi hoppas givetvis att 
du kommer trivas hos oss!

- Tackar, det kommer jag säkert att 
göra.

Törnkvist återvänder till 
Munkfors

Simon Törnkvist, 22 har kritat på för 
moderklubben IFK Munkfors. Simon 
kommer närmst från spel med Nordvärm-
lands FF, men nu togs efter övervägan-
den beslutet att återvända hem & spela 
för Munkfors i div 5, vilket fotbollens 
sportgrupp är ytterst tacksamma för. 

Vilken position spelar du på?
- Jag är en spelare som kan spela lite 

(Presentationsfotot från tiden i Västan-
viks AIF och spel i Div 4 Värmland) Foto: 
Västanviks AIF

(Törnkvist i kamp om boll med grebbe-
stadsspelare. Fotot är taget i samband 
med match i Division 2 - Norra Götaland)

överallt men ytterforward eller mittfält är 
väl där jag trivs bäst.

Beskriv vilken spelartyp du är!
- Jag är en kreativ spelare som gillar 

att utmana i 1 mot 1. 
Hur trivs du i årets upplaga av IFK 

Munkfors?
- Trivs jättebra i Munkfors, det är ett 

härligt gäng som jag tror det kommer 
vara riktigt kul att lira tillsammans med 
denna säsong. Ett gôtt gäng tycker jag 
det verkar vara

Sist men inte minst, Vad kommer du 
tillföra med ditt spel för IFK Munkfors 
2023?

- Jag kommer göra mitt bästa varje 
match jag får,och jag kommer tillföra 
känslan att vilja vinna, vill sprida positiva 
vibbar i laget, sen hoppas jag kunna göra 
ett och annat mål samg assist såklart 
avslutar Törnkvist 

Välkommen tillbaka till moderklubben 
IFK Munkfors då Simon ! 

- Tack, som du vet, så är det väl borta 
bra men hemma bäst.

Ahmad Bachalan klar för 
Munkfors Fotboll

(Arkivfoto från tiden i Melleruds IF och 
spel i trean) Foto Markus Ek / Tobias 
Coster - Melleruds IF

Ahmad Bachalan, 28 med förflutet 
bland annat i Melleruds IF och spel i Div 
3 Nordvästra Götaland är den senaste i 
raden av fotbollssektionens värvningar 
för att få till en så bra trupp som möjligt 
efter den måttstock man har att rätta 
sig efter. 

Bachalan har även representerat 
IFK Åmål i div 2 sammanhang. och 
gjort flera säsonger i div 4 för Mellerud, 
Håfreströms IF och Åsebro IF, Senaste 
klubbadress för Ahmad är Bergsängs 
BK, men som kommande säsong alltså 
kommer spela för IFK Munkfors. 

”Vi ställde några enkla frågor precis 
som vi gjorde till David Ek & Simon 
Törnkvist.” 

Namn: Ahmad Bachalan
Moderklubb: Erbil Sport Club ( Irak )
Position: Allround men spelar främst 

någonstans centralt. 
Beskriv dig själv som spelare, vilken 

typ av spelare är du?
- Snabb, mer av en split-vision spe-

lare. En jävla inställning och hatar att 
förlora mer än allt annat. Ett stort fan 
av kaka.

Hur trivs du i din nya klubb så långt? 
- Trivs jättebra hittills, det verkar vara 

en bra gäng.
Vad kommer du tillföra årets upplaga 

av IFK Munkfors?
- Erfarenheten och viljestyrka, - Jag 

är en vinnarskalle och hatar att förlora 
Fotbollens Sportgrupp om den Erbil-

fostrade Ahmad Fabio Bachalan 
- Med Bachalan´s erfarenhet och rutin 

via spel i högre serier som div 2 och div 
3 och flera säsonger i fyran gör att han 
kommer bidra med väldigt mycket till 
årets trupp. - Sen med det faktum att 
han är en expolsiv och snabb spelartyp 
som kan användas på alla positioner gör 
att vi kommer få stor nytta av en spelare 
som Ahmad, så självklart är jätteglada 
över att valde att skriva på för oss säger 
sportgruppen om sitt senaste tillskott.



Franks Måleri & Bygg
i Uddeholm

Hantverkare med tysk utbildning

Tapetsering, målning, 
kakel, klinker

Alla typer av golvläggning
0738-22 42 43

F-skattsedel Rot-avdrag

Torsdag 2/3 kl 10.30-15.00 
Lasagne  110:- 

Alt. Nävgröt med fläsk    
 ––   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!

Biljetter finns 
att köpa på 

biohagfors.se och 
på plats 45 min 
innan visning.

MÄSTERKATTEN 2
ONSDAG 1/3 KL 15.00  
Från 7 år, 102 min, 80:-

MAGIC MIKE’S LAST DANCE
ONSDAG 1/3 KL 18.00  
Från 7 år, 112 min, 100:-

SKRÄCKKVÄLL!
WINNIE THE POOH:
BLOOD AND HONEY
ONSDAG 1/3 KL 21.00  

Från 15 år, 100 min, 100:-

ASTERIX & OBELIX:
I DRAKENS RIKE

TORSDAG 2/3 KL 16.00  
Från 7 år, 110 min, 80:-

AVATAR:
THE WAY OF WATER

TORSDAG 2/3 KL 19.00  
Från 11 år, 192 min, 100:-

MUCKLORNA
FREDAG 3/3 KL 15.00  

Barntillåten, 81 min, 80:-

ANDRA AKTEN
FREDAG 3/3 KL 18.00  

Från 11 år, 114 min, 100:-

CREED III
FREDAG 3/3 KL 21.00  

Från 11 år, 116 min, 100:-

MUMIER PÅ ÄVENTYR
LÖRDAG 4/3 KL 13.00  

Barntillåten, 86 min, 80:-

BABYLON
LÖRDAG 4/3 KL 16.00  

Från 15 år, 189 min, 100:-

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

Bio Hagfors på Facebook & Instagram!

FASADEN

1 2 3 4 5

6

7 8

9 10 11

12

Melodikrysset v.9 - 4 mar 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. 9 - 4 mars

REALTIDS-
AUKTION

Söndag 5/3
med start 

kl 17.00 på nätet
Man kan endast 
buda på nätet.

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

Anders med personal!

0563-409 93 • 070-340 00 22

 LOPPIS
i Höje, Munkfors 

Lördag 4/3
kl 10.00-15.00

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!

Ekshärads Hembygdsgård
Torsdag 23 mars kl 14.00

Anmälan senast 10 mars
till Ingrid Hedin 070-273 27 21

Pris: PRO-medlem 100:- 
Icke medlem 150:-

Kaffe och smörgås ingår 
OBS Begränsat antal platser

Välkomna! Arr: PRO Ekshärad

Inbjudan till

FISKE-
TÄVLING

för 
Valmetpensionärer

Lördag 11 mars
kl 10.00

Plats: Dysjön
Anmälan görs till
Anders Albinsson

070-205 35 14
Välkomna!

Du kan också läsa tidningen 
på nätet

www.veckobladet.se

Inför   Lesjöforsdagen
18 maj 

Lesjöfors Folkets Hus

Välkomna på en fullspäckad dag
och kväll i Lesjöfors!

Vill du vara med och sälja något kontakta:
Liselotte Djus 070-31 11 573

Folkets Hus, Lesjöfors IF & Byalaget

Majas 
Restaurang

Stubbängsv. 1, MUNKFORS
072-939 84 01

  majasmunkfors.se         Gilla oss på

Dagens rätt 90:-
Pensionärer 80:-

Du kan välja mellan 6 maträtter varje dag 



Öppet varje dag
12.00 – 16.00
eksharadsslk.se

Öppet för skridskoåkning  

Måndag 27/2
09.00  – 11.30 med klubba/puck  
12.00  – 15.30 utan klubba/puck  

Tisdag 28/2
09.00 – 11.30 utan klubba/puck  
12.00 – 15.30 med klubba/puck 

Onsdag 1/3 
09.00 – 11.30 med klubba/puck 
12.00 – 15.30 utan klubba/puck 

Torsdag 2/3
09.00 – 11.30 utan klubba/puck 
12.00 – 15.30 med klubba/puck  

Fredag 3/3 
09.00 – 11.30 med klubba/puck  
11.40 – 14.00 utan klubba/puck 

Övriga tider 
Vardagar efter 16.00 samt lördag 
och söndag, se Viking HCs 
webbplats: laget.se/vikinghc 
Bandyplanen, Hagforsvallen, 
öppen när vädret tillåter. 
Bandys aktiviteter kan ändra 
tiderna. 

Har du frågor till Valhall? 
Ring 070 - 312 41 38. 

Fritidsbanken i Hagfors
Järnvägsgatan 2, 
070-256 64 29
Välkommen!

Låna din   
fritidsutrustning

HAGFORS KOMMUN informerar

Vecka 9 HAGFORS KOMMUN, Dalavägen 10, 683 80 Hagfors, e-post: kommun@hagfors.se www.hagfors.se

Måndag 27/2
10.30 Barn- och familjeföre-
ställning Mysteriet på biblio-
teket, med Kunskapsteatern 
på Hagfors bibliotek. Rekom-
menderad ålder är från sex år. 
Gratis. Boka plats genom att 
kontakta Hagfors bibliotek.

Tisdag 28/3
14.00  – 15.30 Discgolf Sam-
ling vid Fasaden. Grillning 
17.00 Anmälan via Ungdoms-
appen, Hagfors fritidsgård.

Onsdag 1/3
14.00   – 16.00 Bowling för 
fritidsgårdens besökare. 
Gratis. Samling vid  
Älvstrandens cafeteria. 
Anmälan via Ungdomsappen.

Torsdag 2/3
Lan på Fasaden 12 – 20 år 
13.00  – 13.00 
Anmälan via Ungdomsappen

Fredag 3/3
FIFA turnering.
Anmälan via Ungdomsappen.

Tisdag 28/2
16.00 Håkan Bråkan  
(Uppskattad familjefilm). 
Från 7 år. 
80 kronor
19.00 En Dag Kommer Allt 
Det Här Bli Ditt (Hyllat 
svenskt drama) Från 11 år. 100 
kronor

Onsdag 1/3
15.00 Mästerkatten 2  
(Oscarsnominerad matinéfilm 
där alla pratar svenska).  
Från 7 år. 
80 kronor
18.00 Magic Mike’s Last 
Dance (Dans och musik).   
Från 7 år. 
100 kronor
21.00 Winnie The Pooh: 
Blood And Honey  
(Skräckfilm). Från 15 år. 
100 kkronor

Sportlovsaktiviteter   
i Hagfors kommun
Vill du göra något kul på sportlovet? I Hagfors  
finns många aktiviteter som du kan prova på.

En del aktiviteter riktar sig endast till barn   
i en viss ålder och några kräver  
anmälan. Vid dåligt väder kan  
det hända att en del aktivi-
teter byter plats.

Torsdag 2/3
16.00 Asterix & Obelix:  
I Drakens Rike (Familjefilm 
med Zlatan i en av
rollerna. Alla pratar svenska!). 
Från 7 år. 
80 kronor
19.00 Avatar: The Way Of 
Water (Sista visningen på 
Fasaden av succéfilmen).  
Från 11 år. 
100 kronor

Fredag 3/3
15.00 Mucklorna (Matinéfilm 
med Pettson & Findus). Från 
7 år. 
80 kronor
21.00 Creed 3 (Boxnings- 
drama). Från 11 år. 
100 kronor

Lördag 4/3
13.00 Mumier På Äventyr 
(Animerad familjefilm med 
mycket musik). Barntillåten. 
80 kronor
16.00 Babylon (Storslaget 
Hollywood-drama med extra 
allt). Från 15 år. 
100 kronor

KULTUR OCH TEATER

VALHALLBIO HAGFORS  biohagfors.se

   EKESBERGET SKIDANLÄGGNING

HAGFORS FRITIDSGÅRD

Öppettider
Måndag Stängt

Tisdag – Onsdag 
10.00 – 19.00

Torsdag 10.00 – 20.00
Fredag 10.00 – 19.00
Lördag 10.00 – 16.00
Söndag 12.00 – 16.00

HAGFORS BADHUS
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