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ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

”Största”

annonsbladet i

Klarälvdalen

Forts. inne i tidningen
Forts. inne i tidningen

Frida Boisen är aktuell med sin 
självbiografiska roman «Du är inte 
längre min dotter» på Bookmark 
förlag, nominerad som Årets ljudbok, 
den fristående fortsättningen 
på hyllade och prisbelönta 
debutromanen «Berätta aldrig det 
här», nominerad som Årets ljudbok 
och prisad med årets Hederspris av 
Suicide Zero 2021.

Hon är även aktuell med nya bo-
ken ”VÅGA VÅGA - Så får du li-
vet du vill ha” på Mondial förlag. 
Det är också utifrån just den boken, 
hennes föreläsning på mässan kom-
mer handla om. 

Frida Boisen gästar Munkfors på mässan ”Munkforsandan” i maj
Kristallen-vinnaren Frida 
Boisen är författare, jour-
nalist och programledare 
för Trolljägarna på TV3 
samt har också varit en av 
programledarna för Lyx-
fällan. För fjärde året i rad 
utsedd av Eventeffect till en 
av Sveriges topp 100 mest 
uppskattade och bokade 
talare och moderatorer. 
I vår gästar hon Munkfors 
med föreläsningen ”VÅGA 
VÅGA”. 

Foto: 
Karl Nordlund-
Harper Collins

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   

Nu har vi sänkt priserna 
i vår butik på nätet!

HEMKÖRNING I HELA 
HAGFORS KOMMUN!

Ons 8/3:  Pannbiff serveras med lök, potatis och gräddsås
Tors 9/3:  Husets schnitzel serveras med mos
Fre 10/3:  Tacobuffé
Lör 11/3:  Kasslergratäng serveras med ris
Sön 12/3:  Coca Cola-stek serveras med stekt potatis och Coca Cola-sås
Mån 13/3:  Fiskgratäng serveras med kokt potatis
Tis 14/3:  Stekt rimmat sidfläsk serveras med alternativen
 potatis o löksås, raggmunk, bruna bönor
Ons 15/3:  Baconlindad köttfärslimpa serveras med potatis o gräddsås
Tors 16/3:  Pasta Carbonara  /  Pyttipanna med ägg
Fre 17/3:  Fläskfilé serveras med potatisgratäng o kantarellsås
Lör 18/3:  Kycklinggryta serveras med ris
Sön 19/3:  Skinkstek serveras med champinjonsås och klyftpotatis

Välkommen till vår populära RESTAURANG!

LUNCHBUFFÉ 11.00-15.00  Må-fr 110:- Pens. 100:-       Hämtlåda 85:-   
Lö-Sö 120:-  Pens. 110:-             Frukost vardagar 8.00-10.00 85:-/person



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

Gäller tors 9 mars - ons 15 mars
MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM 
MÅN 11.00 SITTGYMPA
TIS 09.30 MÖRACAFÉ. Sång och 
musik med Timmie Spångberg.
ONS 12.00 SOPPLUNCH.
RANSÄTERS KYRKA  
SÖN 11.00 GUDSTJÄNST. P Mathisen.
MÅN 19.00 VECKOMÄSSA
ÖVRE ULLERUDS SOCKENSTUGA
TORS 18.00 ALLSÅNG MED FIKA.
DEJE FÖRSAMLINGSHEM
TORS 10.00 STICKGRUPP & 
FÖRMIDDAGSKAFFE. 
FORSHAGA KYRKA
SÖN 11.00 GUDSTJÄNST. K-M Engström.
FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM
TIS 9.30 FRUKOSTKLUBBEN. Enduos.
ONS 14.00 ÖPPEN MÖTESPLATS & 
HIMLAKUL med andakt 16.00 och 
enkel måltid 16.15. 15.00 MINDRA 
18.30 YINYOGA 19.45 MEDITATION

En spalt 47mm
Två spalt 95mm / 100mm

Vecka 10 47x110 mm

D A G R E T R E A T
T Y S T N A D  -  Y I N Y O G A  -  M E D I TAT I O N

VAR: NEDRE ULLERUDS KYRKA OCH SOCKENSTUGA
NÄR: LÖRDAG 25 MARS, KL. 10.00-18.00
MAT: UNDER DAGEN BJUDS DET PÅ MAT OCH FIKA.  
MEDDELA EV. SPECIALKOST VID ANMÄLAN. 
ANMÄLAN TILL: PER MATHISEN, 054-87 55 12 
SENAST 16 MARS.

ÅRSMÖTE
Onsdag 22 mars

 kl 14.00
Hotell Monica

Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar

Räkmacka och kaffe 80:-
Underhållning av 
ANDERS ESS

Anmälan till 
Birgitta 070-207 40 14,

Roffe 070-919 51 64
senast 16 mars.

Välkomna!

HAGFORS
= Gemenskap o Glädje

PRO HAGFORS

Medlemmar i 

Hagfors Egnahemsförening

kallas till ÅRSMÖTE 
på Hotell Monica torsdag 23 mars kl 17.00

Anmälan om deltagande senast den 19 mars  till
 Bo Johansson,  070-190 02 33, Kenneth Ekengren, 070-345 24 07

kontakt@hagforsegnahemsforening.se
Välkomna!  Styrelsen

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

TORSDAG 9 MARS 
är församlings-

expeditionen i Ekshärad 
STÄNGD pga utbildning

Sön 12 mars kl 11.00
Gudstjänst 

Roland Jansson
Sång och musik!

Välkommen till oss eller följ oss 
via länken som finns på

www.kyrktorget.se/hoje.missionskyrka

Servering!           Välkommen!

KLARÄLVSKYRKAN 
Filadelfiaförsamlingen

i Ekshärad
håller ord. adm.möte
söndag 26/3 kl 11.00

Sedv. val och förhandlingar.
Välkomna! Styrelsen

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

Årsmöte
Liberalerna
Hagfors
Onsdag 22 mars 18.00
Odd-Fellow huset
Dalavägen 13 A

Efter mötet äter vi 
middag tillsammans

Varmt välkomna
Styrelsen

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 12/3 kl 11.00 Gudstjänst i S:t Olav kapell A Bergmark, S:t 
Olavskören medverkar.
Ons 15/3 kl 14.00 Syföreningen träffas i församlingshemmet.
Tors 16/3 kl 11.00 11-kaffe i församlingshemmet Lars Larsson 
underhåller.

Munkfors Equmeniakyrka
Ons 8/3 kl 19.00 Bönepromenad.
Sön 12/3 kl 11.00 Nattvardsguds-
tjänst med Indira.
Mån 13/3 kl 19.00 Måndax.
Ons 15/3 kl 19.00 Bön i Munkerud.

Klarälvskyrkan Ekshärad
Sön 12/3 kl 18.00 Lovsång och 
bön med Indira Wilson.
Mån 13/3 kl 18.00 Basement.
Tis 14/3 Kvinnogruppen samlas.

Gud är trofast och skall inte låta er prövas över er förmåga.
1 Kor 10:13

Gräs Missionshus        
Mån 13/3 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.



Invigning av klädbytarrummets nya lokal
Fre 10/3 kl 10 Berggården-nedervåningen

Vi bjuder på tårta och fanfar
Välkomnen att fira med oss!

 
 

Allsångsafton med Astrid Lindgrens sånger
Ons 15/3 kl 19 Hagfors församlingshem 

Hagfors kyrkokör leder oss i sången!
Körledare Tina Sundbäck 

 
 

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
Credo Jubilo onsdagar kl 18.30 

 Hagfors församlingshem 
Matteusgruppen tisdagar kl 14.00-16.00 jämna veckor 

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. 10 "Måla våren i acryl" med Kornelia 
v 11: Hanna "Min väg till präst" v 12: Musikbanken

Sunnemo barnverksamhet
Måndagar jämna veckor; Upptäckarna kl. 14:30-16:30

 Pysslingen mån kl 9-11 & äventyrarna onsdag kl 14-15 är inte igång,
men anmäl er gärna så startar vi när vi är tillräckligt många! 

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 nedervåningen
Välkommen att få och ge kläder.  

Gudstjänster
 

Sön 12/3
Kl 11  Sunnemo församlingshem

Gudstjänst
Monika Drewes & Eva Verde

 Kyrkfika
 

Sön 19/3
Kl 11 N:a Råda församlingshem

Gudstjänst
Hanna Isaksson & Eva-Lotta K Bäcker

Kl 16 Hagfors församlingshem
Gudstjänst

Hanna Isaksson & Eva-Lotta K Bäcker
 

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

Samtal om tro och liv
Start ons 22/3 kl 17-18.30
Hagfors församlingshem

Markus Porsche 
 

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

 

Årsmöte Moderaterna Hagfors 

Onsdag 15/3 kl. 18:00 på 
Hotell Monica, Folkets väg 1 Hagfors. 

Vi bjuder på mat. Samling i foajén 17:45. 

Gamla och nya medlemmar hälsas 
välkomna! (Meddela ev. allergier.) 

Har du frågor? Ring Roger: 
070-5918089 (samtal och sms) 
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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 

och mången tack till killen som 
plogar snön hos oss på Klingevä-
gen i Munkfors. Han vet hur man 
vänder plogbladet så vi inte behö-
ver att skotta våra infarter. 

Supertack till dig

Tummen upp

Vi gratulerarVi gratulerar
STINA JONASSON
Hurra, hurra för vår 
underbara Stina Jo-
nasson som fyller 5 
år den 8/3. Vi som 
gratulerar är lillebror 
Sigge, pappa och 
mamma. 

ALMA
10 mars fyller Alma i 
Bogerud 7 år. Många 
grattiskramar från 
farmor och farfar.

forts. från fram   

Frida Boisen...
Frida är sedan tidigare för-

fattare till böcker som ”Digital 
succé” och ”Digital Passion”.  
Frida Boisen är också välkänd 
som en av Sveriges starkaste 
medieprofiler. 

Hon har tidigare jobbat som 
vice VD och digital chef för 
Bonnier Magazines & Brands, 
har suttit i tidningsledningen 
för Expressen, har jobbat som 
chefredaktör för titlar som GT, 
ToppHälsa, Allt om Resor, 
Plaza Kvinna och har varit ut-
givare för ett 25-tal titlar som 
Allt om mat, Amelia, Tekni-
kens värld, Allt om Bilar, Pri-
vata affärer och Sköna hem 
och har under många år med-
verkat som kolumnist i såväl 
Expressen som Aftonbladet.

Hösten 2020 tog hon emot 
TV-priset Kristallen för årets 
fakta- och samhällsprogram 

och hon tog även emot priset 
som Årets Nätängel. 

Nyligen utsågs Frida också 
till  Årets  digitala  influencer 
och mottog svenska FN-för-
bundets stafettpinne för sin 
folkbildande insats för FN:s 
globala mål och har också pri-
sats som Årets kvinnliga en-
treprenör.

Frida Boisen har grundat och 
driver kommunikationsbyrån 
Talk to the heart, och är också 
en av grundarna och delägare 
till Talarnas, Sveriges första 
hållbara talarförmedling.

Tidigare har Frida också pri-
sats som Årets digitala ledare, 
Årets  digitala  superprofil  och 
har också mottagit världs-
mästartiteln i sociala medier 
på INMA Awards i San Fran-
cisco. 

Frida Boisen är en föresprå-
kare för berättande som för-
ändrar - och är en stolt ambas-
sadör för stiftelsen Friends.

PRIVATANNONSER
Vigda / Döpta / Födda med foto 300:-

Föddaannons utan bild / Ej uppvaktning  / Tack  200:-
(Max 30 ord)

Betalning görs kontant eller via plusgiro 457018-0
eller Swish 1230489690

Skickas via mail info@veckobladet.se
eller till Veckobladet, Görsjövägen 2C, 68333 Hagfors

Du är även välkommen in!



Munkfors
Ransäter
 Munkfors Kommun

Hjärtstartare har 
placerats på Far Inn
Nu finns en hjärtstartare placerad på Far Inn. 
Den finns för allmänheten att använda vid 
behov.

Vid plötsligt hjärtstopp slutar hjärtat pumpa 
blod  – då uppstår en kamp mot klockan. 
Kommunen har placerat en hjärtstartare fasaden 
av Far Inn mot busshållplatsen. Därmed är den 
tillgänglig dygnet runt.
Kommunen ansvarar för service och kalibrering 
av hjärtstartaren vid Far Inn för att försäkra att 
den fungerar.

Erbjuder dig som är född 2006/2007

SOMMARJOBB 
KYRKOGÅRDSARBETARE
Gillar du att vara ute i friska luften, att arbeta med dina händer och 
göra fint? Då kanske du vill hjälpa oss att sköta om någon av våra 
fem vackra kyrkogårdar i sommar.

Läs mer om jobbet som kyrkogårdsarbetare på
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Skicka in din ansökan via formuläret på hemsidan.

Sista ansökningsdag: 2023-03-19

Söker 

KYRKOGÅRDSARBETARE (säsong 2023) 
Arbetsuppgifter: Skötsel av våra kyrkogårdar exempelvis; 
gräsklippning, trimning, gravskötsel, plantering, ogräsrensning m.m.
Utbildning/Erfarenhet: Erfarenhet av liknande arbete och/eller 
trädgårdsutbildning är meriterande. Viktiga egenskaper är flexibilitet, 
initiativ- och samarbetsförmåga och viljan att lära.
Körkortsbehörighet B är ett krav. Heltid med månadslön under 
perioden 1 maj- 30 september.

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till:
Forshaga-Munkfors församling, Box 28 667 21 Forshaga
eller via e-post: forshaga-munkfors.forsamling@svenskakyrkan.se 
Vid frågor ring: Bo Gustafsson, 054-87 55 62

Sista ansökningsdag: 2023-03-17

Läs hela arbetsbeskrivningen på 
svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors
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Melodikrysset v.10 - 11 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:...............................................................................................................................................

Kontakta oss via
telefon 0563-506 20
eller mail:
bilelektriska@boschcarservice.se

Är du vår nya medarbetare?
Vi söker nu en

BILMEKANIKER
Krav: B-körkort. Tidigare erfarenhet.

Goda språkkunskaper i både svenska och engelska.

MUNKFORS  
www.bilelektriska.se

Melodikrysset v. 10 • 11 mars
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Melodikrysset v.10 - 11 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:...............................................................................................................................................

Vinnare FINN FEM FEL
Vi har haft dragning och vinnarna erhåller 
varsitt presentkort värde 100 kr som gäller 
i hela Hagfors kommun.
Ester Kjellvang, Hagfors

Majbritt Svensson, Ekshärad

Grattis önskar VB-red.        Vi skickar ut vinsterna.



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.

JessicaJessica

Student 2023Student 2023
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EK3 Student 2023

AndreasGrattis!Grattis!

EK3 Student 2023Student 2023

Klädbytarrummet i Hagfors 
har fått ny lättillgänglig lokal

Under flera år har Hagfors Pastorat gett möjligheten att återvinna klä-
der. Kläder har lämnats in och många lyckliga har gått från klädbytar-
rummet med en helt ny outfit. Då rummet legat på övervåningen på 
Berggården har det varit en begränsad tillgänglighet,  men nu har vi fått 
ett stort, fint nyrenoverat rum på nedre våningen. Nu kan Alla ta del av 
denna möjlighet. 
Detta kommer vi att uppmärksamma med tårta, fanfar och bandklipp-
ning. Se annons. 
 
Vår förhoppning är nu att ännu fler hittar till Berggården. Kom in för 
att utöka garderoben eller rensa ut lite och lämna. Vill ni bara komma 
för en fika och en pratstund är ni lika Välkomna. Känslan av att någon 
annan kan få glädje av det jag inte längre behöver är en go känsla. Att 
vi dessutom bidrar till att bli mer miljövänliga är ju grädde på moset. 
Varmt Välkomna
 
Hagfors Pastorat Svenska Kyrkan

Veckobladet/Textåbild 
har öppet

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

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

Vi delar ut din 
DIREKTREKLAM!

Kontakta Patrik för mer information 

0563-616 66, tryck@veckobladet.se 

ANNONSERA
i ”största”  annonsbladet 

i Klarälvdalen

Ekshärad

AmbjörbyAmbjörby

Munkfors

Olsäter

LesjöforsLesjöfors
Hagfors

Ekshärad

AmbjörbyAmbjörby

Munkfors

Olsäter

LesjöforsLesjöfors
Hagfors

TEXTÅBILD
I HAGFORS AB Välkommen Görsjövägen 2C Hagfors                  www.veckobladet.se          

alternativt

SÅ NÅR DU ALLA 
13.000 hushåll och företag

i utgivningsområdet

ÄVEN DE SOM 
VALT BORT REKLAM

ANNONSSTOPP
 TORSDAGAR KL 16.00

0563-616 66     info@veckobladet.se



Välkommen
torsdag 16/3  kl 11-18

Provkörning av våra ATV maskiner
Norevägen 6, Ekshärad

Vi bjuder på 
hamburgare & festis!

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

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

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

20 kr guld  ......................4150 kr
10 kr guld  ......................2075 kr
5 kr guld .........................1050 kr
50 kr 1975 - 76  ................120 kr
10 kr 1972  .........................70 kr
5 kr före 1972  ....................34 kr
2 kr före 1942  ....................60 kr
2 kr före 1968  ....................28 kr
1 kr före 1942  ....................30 kr
1 kr före 1968  ....................14 kr
50 öre före 1962  ...............9,5 kr
25 öre före 1962  ...............4,5 kr
10 öre före 1962  .............2,75 kr

Guldsmycken ........................ 475 kr/g finguld
Silverbestick (ejNS) ........................3400 kr/kg
Silvertackor ...................................5300 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. 28 feb 2023. Reservation för prisändringar.

Guld, Silver, Mynt 
KÖPES

Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors
Tisdag 14/3 kl. 14.30-16.00

100%
ÅTERVINNING
Allt vi  köper in återvinns 

www.veckobladet.se
Tel 0563-616 66 • info@veckobladet.se

Häng med och få

RABATT!
20%

22 mars vecka 12  
TEMANUMMER 
Bil & Motor

Lämna din annons senast 
torsdag 16 mars kl 16.00

Välkommen! Välkommen! 

Visst har du också något att erbjudaVisst har du också något att erbjuda

Nu är vårens 
garner och 
mönster här!

Kom in och hämta säsongens 
Lookbooks och låt er inspireras!

Klarälvsv. 16
0563-401 11

Öppet: 
Mån-Fre 12-18

Lör 10-13

Välkomna!

T o m lördag 11/3 har vi

20% på samtliga 
GARNER

Välkommen
Kyrkogatan 2  
HAGFORS • 0563-101 93

2-p2-p  TROSORTROSOR  
frånfrån

ALLA ALLA BH:arBH:ark

k

5050 kr kr
rabattrabatt

5050 kr kr
rabattrabatt

Vissa dagar vill man kasta in 
handduken.
Sen inser man att det bara blir 
ännu mer tvätt.

rullavagn.nu



FYND & FÖRENINGSNYTTFYND & FÖRENINGSNYTT
60:-/annons 
OBS! Mottages EJ per telefon! 
Betalas kontant el. via swish.

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 el-

ler service,  ej heller försäljning av djur!

KÖPES
ÖNSKAR KÖPA: 
SLAGPORT/GARAGEPORT
1 st, ca bredd 280 x höjd 200 cm.
Tel. 072-226 13 15

FÖRENINGSNYTT SÄLJES

ÖVRIGT
EFTERLYSNING!
Vår gris, full med gamla mynt är på rym-
men! Om du ser honom, sätt honom på 
bussen till Basteruds skola. Utseende: 
ca 10 cm lång, handgjord i trä med lock 
och nyckel. Liten nos. Grisen är ett kärt 
minne, vi saknar honom mycket. Baste-
ruds Byalag.
********************************************

KULTURCAFÉ
Munkfors Ordenshus, söndag 26 mars kl 
16.00. Travelling John. Entré 120:- inkl 
kaffe. Välkommen! Biljettbeställning 
070-5834358.
********************************************
ÅRSMÖTE LOGEN 290 E.G. GEIJER
Stensdalens Ordenshus, söndag 12 
mars kl 15.00. Smörgåstårta. Varmt 
välkomna!
********************************************
PRO EKSHÄRAD
bjuder in till Whiskyprovning 18 april 
17.00 i PRO-lokalen. Begränsat antal 
platser, först till kvarn. Kostnad 250 kr. 
Anmäl till Vivian Larsson 070-5417980. 
Välkomna! Se hemsida: www.pro.se/
eksharad.
********************************************
TRANEBERGS SAMFÄLLIGHETS-
FÖRENING
Årsmöte Hagfors Brandstation 23 mars 
kl 18.30. Styrelsen.
********************************************
ÅRSMÖTE
Föreningen Folkets Hus By-Skymnäs, 
19 mars kl 10.00. Välkomna! B.S.F.H.s
********************************************
IFK EDEBÄCK-UDDEHOLM
bjuder in till årsmöte söndagen den 26/3 
kl 17.30 i Bystugan i Uddeholm. Bjuds 
på kaffe + smörgås. Varmt välkomna. 
Styrelsen.
********************************************

UDDEHOLMS BYALAG
har årsmöte söndag 19 mars kl 18.00. 
Fika. Välkommen till Bystugan.
********************************************
SPF HAGFORS/UDDEHOLM
Månadsmöte den 14 mars. OBS kl 15.00, 
på Uvå Strand. Kaffe och lotterier. Claes 
Henrik och Brittmarie Engström berät-
tar om sina torpinventeringar. Anmälan 
till Monica Fröding 070-2205171 eller 
Gunvor Preisler 070-6722470.
********************************************
ÅRSMÖTE
Hagfors hembygdsförening. Plats: 
Hembygdsgården. Tid: 27 mars klockan 
18.00. Välkomna!
********************************************
PRO MUNKFORS
Sillfest fredag 24/3 kl 18.00 i lokalen. Un-
derhållning: B.O. Söderberg. Lotteri. Pris 
180:-. Anm. senast 19/3 till Sickan 070-
5378658. Välkomna! I samarr med ABF.
********************************************
ÅRSMÖTE KONSTFÖRENINGEN
KREATIVITET
Söndag den 19 mars 2023 kl 14.00 på 
Monica Zetterlund Museum. Efter mötet 
bjuds på kaffe/te och smörgåstårta. 
Anmäl deltagande senast 15/3 till Ulla 
Asplund, tel. 073-8143746. Välkommen!
********************************************
FASTNÄS VÄGSAMFÄLLIGHET
Årsmöte 26 mars kl 15.00 i Täppa. Väl-
komna! Styrelsen.
********************************************

BINGODAGS! Sön 12/3 14.00. 
Hjärtligt välkomna att spela m oss, få 
några timmars spänning o trevlig samva-
ro tills. m andra bingosp. 1 spelbricka + 
fika 70 kr (5 spel á 5 rader). Extra brickor 
10 kr/st. Varmt välk. till Reumatikerför., 
Skolg 3. Anmäl dig senast 10/3 till: Berit 
073-8124640 eller Barbro 070-6928926.
********************************************
RANSÄTERS HEMBYGDSGÅRD
Bli medlem! Vuxen 200 kr, barn 50 kr. 
Swish 1234512208 eller BG 5024-0860. 
Skriv namn och medlem -23. Välkomna 
till ett nytt år.
********************************************
IK VIKING FOTBOLL
håller årsmöte den 21 mars klockan 
18.00 i Klubbstugan. Stadgeenliga 
ärenden. Alla medlemmar välkomna. 
Med vänlig hälsning styrelsen för IK 
Vikings FK.
********************************************
PRO EKSHÄRAD
Kryssning 20 augusti, 4-dagar till Born-
holm och Visby. Pris ca 4.200 kr. OBS! 
Pass krävs! Mer info och anmälan senast 
25/4 till Ingrid H 070-2732721. Se hem-
sida: www.pro.se/eksharad.
********************************************
ÅRSMÖTE
Klarälven inom Munkfors kommun fiske-
vårdsområdesförening. Måndag 27 mars 
kl 18.00 i klubblokalen, Smedsgatan 7. 
Viktiga frågor. Välkomna!
********************************************
ÅRSMÖTE PÅ KÄRNÅSEN
Norra Råda hembygdsförening håller 
årsmöte på Kärnåsen lördag 18 mars kl 
15.00. Välkomna! Styrelsen.
********************************************

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
********************************************
BEGAGNAD VEDKLYV
Bala Agri (50). Blå.
Tel. 070-642 46 88 
********************************************
BOSTADSRÄTT 3 R.O.K.
Helrenoverad. Inglasad balkong. Varm-
hyra 5.986:-/mån. Smedsgatan 13 E, 
Munkfors. Högstbjudande.
Tel. 070-525 13 11 Ingalill

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



OBEROENDE REALISTER
BJUDER IN TILL ÅRSMÖTE
SÖNDAG 26 MARS KL 16.00

OBEROENDE REALISTER
BJUDER IN TILL ÅRSMÖTE
SÖNDAG 26 MARS KL 16.00
Sedvanliga Årsmötesförhandlingar 

Rösträtt för medlemmarRösträtt för medlemmar
VARMT VÄLKOMNA 

STYRELSEN

www.oberoendereal is ter.se

Plats; Vita byggnaden på � ygplatsen

Simon Persson
simon.persson@moelven.se

010 122 65 30

Mer timmer i skogen
moelven.se/skog

Marknaden efterfrågar i allt högre grad hållbart 

producerade produkter av olika slag. En certifierad 

skog är ett bevis på att skogen mår bra och att du 

bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk. Det ger dig ex-

tra betalt för ditt timmer. Kontakta gärna någon av 

våra virkesköpare för att få reda på vad certifierin-

gen kan innebära för ditt skogsbruk.   

Vi hjälper dig  
med certifieringen  
av din skog!

Victor Åslund
victor.aslund@moelven.se
010 122 65 57

LOKAL I EKSHÄRAD UTHYRES
En lokal på 363 m2 bestående av kontor, butik, lager och 

produktionsyta finns ledig för uthyrning från 1 mars.
Fastigheten finns på Klarälvsvägen 36 (f.d. Ljungvalls). 

Fastighetsbeteckning Hagfors Näs 1:49 och 1:61 
på fastigheten finns även ett kallager på 580 m2 

som för närvarande är uthyrt.
Är du intresserad av visning, ring 070-51 755 26

Per-Erik Andersson.

Rikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

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

Gilla oss på 

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

UTHYRES
LÖVSTAHOLM

2 r.o.k  Kallhyra 2.895:-
Lövåsen 177

Ej betalningsanmärkningar.
post@habitoab.se
Tel. 070-308 03 79

Vecka 12: 22 mars  Häng med och få 20% rabatt
Lämna din annons senast torsdag 16 mars kl 16.00



Efter ett fullmatat sportlov blir det en nästan lika filmfylld vecka 
på Fasaden med flera premiärer och dessutom möjligheten att 
se två av årets största förhandsfavoriter inför Oscarsgalan nu på 
söndag.

Nu kommer en ny möjlighet att se Steven Spielbergs 
hyllade självbiografiska film THE FABELMANS för 
alla som missade första visningen. Det här är film-
konst och skådespeleri på högsta nivå och många 
filmkännare menar att The Fabelmans borde ta hem 

priset som Bästa Film på Oscarsgalan. Se filmen och avgör själv 
om de har rätt eller fel!

Vi börjar helgen med premiär för SCREAM VI och 
då kan du självklart se den sjätte filmen om Ghost-
face på din lokala biograf här i Hagfors. Den här 
gången utspelar sig filmen i New York och trailern 
och förhandsrapporterna ser riktigt lovande ut. Gillar 
du skräck ska du definitivt boka in din fredagskväll 

på Fasaden!

Matinén den här veckan är charmiga animerade ac-
tionfilmen HELT SUPER som handlar om kampen 
mellan Hedvig och Adrian och vem av dom som ska 
ta över som stans superhjälte när Hedvigs pappas su-
perhjältedräkt krympt i tvätten. Alla pratar svenska i 
den här norska familjefilmen!

På eftermiddagen kommer nästa Oscarsfavorit. Den 
här gången är det TÁR med Cate Blanchett i huvud-
rollen som kompositören och chefsdirigenten Lydia 
Tár. Kate Blanchett gör en fullkomligt lysande insats 
i sin tolkning av en ikons uppgång och tunga fall. En 
given Oscar för den insatsen!

På grund av teknikproblem förra veckan blir det ma-
tiné även på söndag och då kommer äntligen en ny 
chans att dra på stövlarna och se Oscarsnominerade 
familjefilmen MÄSTERKATTEN 2. Över 200.000 
har sett den på bio i Sverige och vi kan bara rekom-
mendera den här otroligt snyggt animerade succéfil-
men!

Veckan avslutas med en ny visning av svenska feel-
goodsuccén ANDRA AKTEN med Rolf Lassgård 
och Lena Olin i huvudrollerna. Det här är en film som 
fått toppbetyg av publiken i Hagfors!

Nästa vecka är det världspremiär för SHAZAM! FURY OF THE 
GODS som är baserad på DC Comics karaktär ”Shazam”. Sam-
ma kväll kan ni se den på Fasaden. Mer om det i nästa veckas 
tidning!

Författaren/föreläsaren och underhållaren Solveig Bergqvist 
Larsson och musikern Krister Högberg bjuder på en berät-
tarföreställning om Solveigs självbiografi ”Kärleksbluffen”.

Solveig har bott i Hagfors och 
Ekshärad i sammanlagt 12 år 
och har ett gott öga till bygden.

Solveig utbildade sig till språk-
lärare vid Malmö lärarhögskola 
1980 och fick sin första tjänst i 
Hagfors i franska och spanska 
på Älvstrandsgymnasiet. Dot-
tern Cecilia, som numera heter 
Kyllinge, började sin skolgång i 
Hagfors och gick alla år i skolan 
där, till och med studentexamen 
på Älvstrandsgymnasiet.

På sin första studiedag träf-
fade Solveig sin blivande make 

Göran och han tillträdde sin första prästtjänst i Hagfors försam-
ling.

Efter fem år flyttade Solveig, Göran och Cecilia till Ekshärad 
och familjen utökades med tre adopterade barn från Colombia. 
Motorps prästgård blev deras hem tills flytten till Dalarna var ett 
faktum.

”Kärleksbluffen handlar inte om min man”, skojar Solveig, ”utan 
om när jag som nyinflyttad student i Uppsala blir förälskad i Carl. 
Han bjuder mig på en charterresa till Kanarieöarna och det upp-
dagas till slut att han gör det för att undfly rättvisan här i Sverige.”

Solveig kommer att berätta sin historia, men också visa hur en 
manipulativ människa kan nästla sig in i en familj och lura alla 
han möter.

”Mitt ämne är högaktuellt”, säger Solveig, ”eftersom det finns 
gott om nutida kärleksbedragare, inte minst på nätet. De agerar 
ofta hjälpsamt och omtänksamt för att snärja sitt offer.”

Det är inte första gången Solveig uppträder i Hagfors. Hon och 
dottern Cecilia har tillsammans producerat sju nostalgishower 
som blivit succéer och spelats i hela Sverige, flera av dem på 
Hotell Monica i Hagfors. Den första var Misstag och Dikeskör-
ningar, den senaste var Frukostklubben med Hagforsbördige 
musikern Jan-Olof Jonsson.

Den här gången är det alltså 
Kärleksbluffen som är på tape-
ten – och inte minst konsekven-
serna av att ingen hjälp fanns 
att få. ”Skammen har varit djup 
över att ha blivit så infernaliskt 
grundlurad av någon som man 
har släppt in djupt i sitt hjärta, att 
jag begravde allt som hänt.”

Att skriva ner sin berättelse 
och tvinga ut den mellan pärmar 
har varit en smärtsam resa för 
Solveig, men slutresultatet var 
all den mödan värd, menar hon, 
och avslutar med att säga att 

hon hoppas att hagforsborna hittar till biblioteket för att lyssna till 
hennes historia och ta del av Cecilias låtar genom Kristers gitarr 
och sång.

”För jag har genomskådat min bedragares psykologi och meto-
der och det vill jag förmedla så ingen behöver bli lurad som jag, 
avslutar hon”.

”Kärleksbluffen”

Solveig Bergqvist Larsson

Krister Högberg

Skräckpremiär och Oscarsfavoriter på Fasaden den här veckan



Biljetter finns 
att köpa på 

biohagfors.se och 
på plats 45 min 
innan visning.

THE FABELMANS
ONSDAG 8/3 KL 19.00  

Från 11 år, 151 min, 100:-

SCREAM VI
FREDAG 10/3 KL 21.00  

Från 15 år, 123 min, 100:-

HELT SUPER
LÖRDAG 11/3 KL 13.00  
Barntillåten, 76 min, 80:-

TÁR
LÖRDAG 11/3 KL 16.00  
Från 7 år, 158 min, 100:-

MÄSTERKATTEN 2
SÖNDAG 12/3 KL 15.00  
Från 7 år, 102 min, 80:-

ANDRA AKTEN
SÖNDAG 12/3 KL 18.00  
Från 11 år, 114 min, 100:-

SHAZAM!
FURY OF THE GODS
ONSDAG 15/3 KL 19.00  
Från 11 år, 122 min, 100:-

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

Bio Hagfors på Facebook & Instagram!

FASADEN

Majas Munkfors
Dagens rätt 90:-

Pensionärspris 80:-

Öppet: Sön-tors 9-20
Fre-lör 9-22

majasmunkfors.com 
Stubbängsv. 1     072-939 84 01

Rabatt 
15:-

När du handlar för minst 100:-
KLIPP UR OCH TA 
MED ANNONSEN

#Välj mellan 6 maträtter varje dag

Socialdemokraterna Munkfors-Ransäter
kallar alla medlemmar till

ÅRSMÖTE 
Söndag 12 mars kl 15.00

Matsalen i trygghetsboendet
på Tallåsvägen

Påminnelse

Tors 6/4  kl 18.00  Krogshow
Fre 7/4 kl 18.00  Krogshow
Fre 14/4 kl 19.00
Lör 15/4 kl 18.00
Fre 21/4 kl 19.00
Lör 22/4 kl 18.00
Sön 23/4 kl 15.00
Fre 28/4 kl 19.00
Lör 29/4 kl 18.00

Biljettbokning
0563-502 00

Krogshow 650:-
Övriga dagar 350:-

Barn under 12 år 150:-

Biljetter som inte hämtats ut och inte är 
avbokade senast 5 h innan föreställning 

debiteras kostnaden.

www.munkforsrevyn.se

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

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

Torsdag 9/3 kl 10.30-15.00
Rårakor med fläsk  110:- 

 Hämtlåda  100:-  
Hämtlåda 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!

Tyvärr måste vi ställa in söndagens revyföreställning
(29/3 kl 15.00) Köpta biljetter kan bytas mot fredagens eller 

lördagens föreställningar, eller få pengarna tillbaka om ingen av 
dessa datum passar er. Vänligen Hagfors Nya Revy.

REVY i Hagfors
Vi repar och förbereder vår nästa revy

ÄNTLIGEN!
Se kommande annonser. Så mötas vi i vår.

Revy-gänget gm LO

Stora Ullens 
Fiskevårdsförening
FISKETÄVLING

Lör 11 mars kl 10.00
Samling Metallstugan, 

Stora Ullen
Avgift 20:- Välkomna!

Tänk på att betala 
medlemsavgiften

Titta in på vår hemsida www.veckobladet.se och se vad vi kan erbjuda, där kan du också läsa tidningen



HAGFORS KOMMUN informerar

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

BERÄTTARUNDERHÅLLNING

KÄRLEKSBLUFFENKÄRLEKSBLUFFEN
Solveig Bergqvist LarssonSolveig Bergqvist Larsson

Berättelsen om hur Solveig som ung 
träffade sol-och-våraren Carl...
Sång och musik av Krister Högberg.Sång och musik av Krister Högberg.
Tillsammans bjuder de på underhållning Tillsammans bjuder de på underhållning 
med både allvar och humor.med både allvar och humor.

Torsdagen den 16 marsTorsdagen den 16 mars
Klockan 18.00Klockan 18.00

Hagfors bibliotek Hagfors bibliotek 
Gratis inträde. För att boka plats – kontakta biblioteket.Gratis inträde. För att boka plats – kontakta biblioteket.

biblioteket@edu.hagfors.se  0563-187 70  biblioteket@edu.hagfors.se  0563-187 70  

HAGFORS BIBLIOTEK

Ha alltid läkemedel hemma så 
att det räcker en månad
Socialstyrelsen rekommenderar en månads beredskap 
i hemmet av läkemedel och förbrukningsartiklar som 
förskrivits av hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet med 
den nya rekommendation är att stärka beredskapen 
och minska sårbarheten hos patienter, hälso- och 
sjukvård och apotek.

Rekommendationen gäller 
från den 1 mars 2023 och 
omfattar patienter med sta-
bil läkemedelsbehandling 
under en längre tid.

Vad innebär det för för-
skrivare och apotek?
Den medicinska bedöm-
ningen av vilka läkemedel 
som är lämpliga och vilken 
mängd som ska skrivas på 
receptet påverkas inte. Dä-
remot kan recept behöva 
förnyas något tidigare.

I vissa fall kan det vara svårt att skapa en hel månads 
egenberedskap. Produkten kan vara restanmäld eller 
svår att lagra hemma, till exempel om den är skrym-
mande, en kylvara eller brandfarlig. I det fallet är det 
bättre att sträva efter en så god beredskap som möjligt 
än ingen alls.

Patienter som omfattas av rekommendationen
Rekommendationen gäller patienter med stadigvaran-
de behandling för sjukdom eller annat hälsotillstånd, 
receptbelagda läkemedel och förskrivna förbruknings-
artiklar. Det innebär att rekommendationen gäller för 
den som under en längre tid behandlas med samma 
receptbelagda läkemedel i samma dos.
Källa: Socialstyrelsen

Slut på matavfallspåsar?
Nu har vi varit igång med matavfalls-
sortering en tid. Kanske börjar dina 
matavfallspåsar att ta slut? Då kan du 
alltid hämta nya vid:

• ÅVC Holkesmossen
• ÅVC Ekshärad 
• Centralförrådet,     

Bryggarevägen 7, Hagfors
• Stadhuset i Hagfors

UNDANTAG FRÅN    
REKOMMENDATIONEN

• Receptfria läkemedel och 
förbrukningsartiklar.

• Läkemedel som skrivs ut för 
en kortare tids behandling.

• Läkemedel eller dosering som är under ut-
provning och kan komma att ändras.

• Läkemedel med expeditionsintervall, det vill 
säga recept som av medicinska skäl är skrivna 
så att det inte går att hämta ut nästa förpack-
ning förrän en viss tid har passerat.

• Dosdispenserade läkemedel. Patienter med 
dosdispenserade läkemedel kan även behöva  
förskrivna förbrukningsartiklar. Om de   
används för stadigvarande bruk gäller  
rekommendationen.

• Livsmedel som förskrivs på recept.
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