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ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

”Största”

annonsbladet i

Klarälvdalen

Forts. inne i tidningen
Forts. inne i tidningen

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   

Smörgåstårta Olika sorter 1690

Grillad Fläskfilé 1990
hg

HANDLA ENKELT PÅ NÄTET!
Vi har hemkörning i hela Hagfors kommun

Välkommen till vår fina DELIKATESSAVDELNING
Alltid laddad med godsaker och trevlig personal!

Denna vecka erbjuder vi:

hg

Bio Hagfors har börjat köra film 
på onsdagarna och framöver blir 
det en blandning av premiärer för 
storfilmer, handplockade titlar till 
Filmklubben och bio på dagtid 
för en lite äldre målgrupp. Mer 
information om Filmklubben och 
dagbion kommer längre fram här 
i Veckobladet.

Den här veckan är DC Comics 
mest humoristiska superhjälte är 
tillbaka i SHAZAM! FURY OF 
THE GODS. Det här är uppföl-
jaren till den publikrosade su-
perhjältefilmen ”Shazam!” från 
2019 och nu fortsätter historien 
om tonåringen Billy Batson som 
kan förvandlas till sitt vuxna al-
ter ego - superhjälten Shazam. 
Den här gången ställs han mot 

Onsdagspremiärer på Fasaden!
tre grekiska gudinnor som är fast 
beslutna att återta sina superkraf-
ter och förstöra världen. Med ac-
tion som når nya nivåer, grekisk 
mytologi, hotfulla skurkar och en 
stor dos humor, innehåller SHA-
ZAM! FURY OF THE GODS 
alla ingredienser för en riktigt bra 
bioupplevelse. En superhjältefilm 
för alla åldrar!

Sen kommer en ny möjlighet 
att se SCREAM VI som hyllats 
av både publik och recensenter 
efter premiären förra veckan. De 
här är en riktig bra nystart för 
Scream-serien och antagligen en 
av de bästa skräckfilmerna som 
du kunnat se på bio de senaste 
åren!



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

MUNKFORS KYRKA
SÖN 19/3 11.00 MÄSSA. M Kareliusson. 
Forshaga kyrkokör medverkar.
MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM 
MÅN 20/3 11.00 SITTGYMPA
TIS 21/3 09.30 MÖRACAFÉ. Christer 
Lindén sjunger visor.
ONS 22/3 12.00 SOPPLUNCH.
RANSÄTERS KYRKA  
MÅN 20/3 19.00 VECKOMÄSSA.
NEDRE ULLERUDS KYRKA
SÖN 19/3 11.00 HIMLAKUL-MUSIK-
GUDSTJÄNST. Musikalen ”Veckop-
engen” Barn- och Juniorkören och 
Nedre Ulleruds kyrkokör. L Czaika 
Okkonen. Dopängelutdelning.  
10.30 Drop in-frukost i kyrkan, 
11.00 gudstjänst med musikal, 
12.00 lotterier till förmån för ACTs 
Fasteaktion samt pyssel i sockenstugan.
DEJE FÖRSAMLINGSHEM
TORS 16/3 10.00 STICKGRUPP, SITT-
GYMPA & FÖRMIDDAGSKAFFE. 
FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM
TIS 21/3 9.30 FRUKOSTKLUBBEN. 
Kåseri med Robert Axelsson
ONS 22/3 14.00 ÖPPEN MÖTESPLATS 
15.00 MINDRA 18.30 YINYOGA 
19.45 MEDITATION

En spalt 47mm
Två spalt 95mm / 100mm

Vecka 11 47x135 mm
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Till minne av
vår älskade

JOHAN ÅKERLUND
† 21/3 2018

Fem år av oändlig
sorg och saknad
Jon och Emil
Övrig familj

Omsorgsfull hjälp vid 
dödsfall.

Även behjälplig med 
begravning i Hagfors 

med omnejd.
www.eksharadsbegravningsbyra.com

DAN 
ISAKSSON

EKSHÄRADS
BEGRAVNINGSBYRÅ

0563-400 66
Klarälvsvägen 19   

JOUR DYGNET RUNT!

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Månadens konsertMånadens konsert
i Ekshärads kyrkai Ekshärads kyrka

Söndag 19 mars kl 17.00Söndag 19 mars kl 17.00
EdebäckskörenEdebäckskören

Fri entré.     Välkomna!

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

Hjärtligt 
välkommen!

11-kaffe torsdagen den 16/3
i Ekshärads församlingshem!

Lars Larsson bjuder på ett axplock av sånger, 
ackompanjerad av Conny Söderström.

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Ons 15/3 kl 14.00 Syföreningen träffas i församlingshemmet.
Tors 16/3 kl 11.00 11-kaffe i församlingshemmet Lars Larsson 
underhåller.
Sön 19/3 kl 11.00 Gudstjänst i kyrkan P Svensson.
Sön 19/3 kl 17.00 Månadens konsert i kyrkan, Edebäckskören.

Munkfors Equmeniakyrka
Mån 20/3 kl 19.00 Måndax.
Ons 22/3 kl 19.00 Målarkväll i 
Munkerud.

Klarälvskyrkan Ekshärad
Lör 18/3 kl 19.00 Klarälvskväll 
med Ida O från Höje. Indira Wil-
son predikar. Servering/gemen-
skap efter samlingen.
Sön 19/3 kl 18.00 Vad säger 
bibeln, Indira Wilson leder samtal 
och bön.
Mån 20/3 kl 18.00-20.00 Öppen 
kyrka. Fri samvaro-trivsel-Kvälls-
andakt.
Tis 21/3 Bön i hemgrupper.

”Tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljusets barn.”
Joh 12:36

Blinkenbergskyrkan Hagfors
Tors 16/3 kl 18.00 Torsdagsträff 
med Billy Blomkvist. Fika, sång 
och bön. Välkomna!

Gräs Missionshus        
Sön 19/3 kl 11.00 Gudstjänst med 
Indira Wilson.
Mån 20/3 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.

Öppettider
Textåbild/

Veckobladet
Mån 8-12

Tis-Ons 8-14
Tors 8-16
Fre 8-14



UTHYRES
LÖVSTAHOLM

2 r.o.k  Kallhyra 2.895:-
Lövåsen 177

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

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

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

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

Vid Rådakorset Rv 62  •  0563-600 65  •  Mån-Fre 8-19, Lör 9-17, Sön 11-17

 

Varje onsdag o lördag säljer 
vi V86- och V75-andelar 

på nätet
Gå in på ATG.se, tryck på” Butiks-

andelar” och sök på ”Råda”.

Förhandsboka på
Facebook t o m 17/3

Hämta tisdag 21/3
Hel platta

Löfbergs 
Kaffe 

 48500
Ord. pris 587:00

Kebab-
strimlor 2990
300 g  Ord. pris 34:90/pkt

Rydbergs
Kebabsås 2490
250 ml  Ord. pris 31:50/st

Ballerina 
Original 
Singoalla 
Mjölkchoklad

3000
Ord. pris 22:50/st

2 för

/st

/pkt

CW’s Bilservice AB

0563-605 11      Hovjägmästarv. 6, Råda

Service och reparation
av personbilar

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



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 

Månadens konsert 
i Ekshärads kyrka 

bjuder denna gång på körmusik. Det är Edebäckskören som tar ton och 
sjunger en härlig blandning av Beatles, Abba, Taube, Bellman, Broberg 
och Fröding med flera. Lite filmmusik utlovas också. Edebäckskören 
har sin hemvist, som det hörs på namnet, i Edebäck. Där har de sjungit 
och övat i bygdegården sedan 70-talet. Medlemmar har under alla dessa 
år kommit och gått som i alla körer och idag är det en skara på 15 per-
soner som varje vecka träffas och sjunger under ledning av Ann-Marie 
Nord. Så ” Bort allt vad oro gör” och ”Kom” och lyssna till ”Änglamark” 
och ”Maria Therese”. Det kommer bli en ”Goder afton” och körmusik är 
”vackrast när det skymmer”, eller? Välkomna till Ekshärads kyrka och 
månadens konsert med Edebäckskören.

Kortet är taget på Jubileums konserten i november

PRO EKSHÄRAD
har vid sitt årsmöte 8/3 2023 valt 
följande styrelse: Ordf: Agneta 
Dahlström, Vice ordf: Lisbeth 
Persson, Sekreterare: Mia Flor-
qvist, Kassör: Ingrid Hedin Le-
damöter: Per-Eric Hedin, Vivian 
Larsson, Eva Nilsson Ersättare, 
Stefan Carlsson, Thore Nilsson.

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 

Tisdagar 10-12
070-645 65 20 (Kristina)
www.lp-verksamheten.se

Fredagen den 24 februari på Hotell Monica
var Wermlands Operan här med temat

”NU ÄR DET GOTT ATT LEVA ”
 En hyllning till Olle Adolphson och Barbro Hörbergs musik. 

Detta skedde både i musikform o berättarform. Vilken fantaskisk före-
ställning vi blev bjudna på denna afton.  Artister som medverkade från 
Wermlands Operan var Cecilie och Christer Nerfont + musiker. 
C.a 160 personer kom till oss för att lyssna på denna ljuvliga föreställ-
ning. Publiken var mycket nöjda med hela arrangemanget, där man 
kunde inta en lättare maträtt före föreställning inne på restaurangen på 
Hotell Monica. Sedan fanns det kaffe med tilltugg i pausen. Vi kan bara 
hoppas att vi kan få fler sådana föreställningar till Hagfors. Det måste 
vi jobba för.

Ha det bäst ! hälsar PRO Hagfors //Roffe

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!

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



Fortum Sverige AB avser att söka tillstånd enligt
miljöbalken för reparationsarbeten på överfallsdammen vid
Munkfors vattenkraftverk. Arbetena innebär en sänkning av
vattennivån i Klarälven mellan Munkfors och Skymnäs
kraftverk under arbetstiden om ca 3 månader. Ni inbjuds till
ett samrådsmöte där information om de planerade
åtgärderna kommer att ges. 

PLATS: Munkfors förenings- och konferenscenter,
Kapellvägen 26, Munkfors 
DATUM: Tisdag den 28 mars 2023 
TID: 18.00. 

Vänligen anmäl ert deltagande senast 21 mars till
lena.enebjork@fortum.com 
eller 070-203 09 54. 

Varmt välkomna
/Fortum genom Lena Enebjörk

 
 

Inbjudan till samråd gällande Munkfors
överfallsdamm

VÅRSALONG
18-19, 25-26 mars
Öppet: lör-sön 11-17

Smedsgatan 17A, Munkfors

Kristina Dunér
Grums - Akvarell

Rune Martinsen
Hagfors - Mixed media
Marga Bekooij
Munkfors - Konstglas

Lillemor Edberg
Vägsjöfors - Textil

Giselle Reijers
Ransäter - Papier maché

Läs mer på 
www.rmkf.se

RANSÄTER - MUNKFORS
KONSTFÖRENING

Välkommen till vår lokal i centrum!

ALLSÅNGSKVÄLL
Fröken Ruths Café
Onsdag 22 mars 
kl 18.00
Ransäters 
Dragspelsklubb spelar.

Inträde 80 kr kontant, inkl. 
kaffe och smörgås. Lotteri. 

Alla välkomna!
Arr: Ransäters Dragspelsklubb

 LOPPIS
i Höje, Munkfors 

Lördag 18/3
kl 10.00-15.00

Mars – dags att odla
Nu märks ljusare tider och växterna börjar så smått att vakna till liv. Ti-
diga vårblommor som vintergäck och snödroppar börjar försiktigt titta 
upp ur marken under mars månad. Men på många ställen i landet kan 
vi fortfarande njuta av snöfyllda skidspår och backar.

Påbörja odlandet - dags att förså!
Energin kommer med våren och många av oss vill sätta fingrarna i jor-
den. Det börjar bli tid att börja förså och att göra om fönsterbläcket till 
en barnkammare för vårens och sommarens växter. De flesta grönsaker 
och blommor är bra att så i mars-april, för att du ska hinna få en fin 
skörd. Se efter på fröpåsarna vad som gäller. 

Odla tillsammans med dina barn
Att så, vattna och se något växa är roligt och lärorikt. Barn gillar när de 
får snabb utdelning så växter som gror snabbt är populärt att odla. Testa 
att så krasse eller sätta citruskärnor i en kruka inomhus. Det dröjer bara 
några dagar innan det gröna visar sig.

Köldtåliga växter att pryda entrén med
Penséer små ljuvliga glädjespridare som klarar flera graders frost. De 
passar bra både som välkomnande blommor vid entrén, till balkongens 
lådor och altanens krukor. Murgrönor och påskliljor av alla de slag är 
bra kompisar i krukor som även de tål kalla nätter. Perfekt i början av 
säsongen.

Väck övervintrade inneväxter och plantera om
Har du övervintrat växter som pelargon och begonialökar är det tid att 
försiktigt väcka dem nu. Klipp bort torra stjälkar och grenar, plantera 
om i passande jord, vattna och ställ dem ljust i rumstemperatur. Det 
är också en bra tid för att plantera om eller dela hemmets gröna växter 
som börjat växa ur sina krukor. Stora växter som är svåra att plantera 
om får en nystart genom att du fyller på lite ny jord i krukan. Passa på 
att duscha av dina växter så blir bladen fräschare och friskare.

Inred med växter
Krukväxter och att inreda med blommor både i fönstret och inne i rum-
met skapar en bra atmosfär, liv och ren luft i ditt hem. Utnyttja taket 

genom att hänga upp några amplar i grupp. Variera gröna växter i olika 
bladfärg och form med blommande växter. Större gröna växter är ut-
märkta rumsavdelare och insynsskydd. 

Blommande inneväxter och snittblommor
Tulpaner
Tulpaner är vår mest omtyckta snittblomma under årets första månader. 
Nu finns det många sorter och färger som lyser upp i vardagen. Blanda 
med blåbärsris, eukalyptus och waxblommor så får du härliga buketter 
du kan ge bort eller njuta av själv. Rosor är en klassisk snittblomma som 
passar som inredningsdetalj och att ge bort under hela året. 

Brudorkidé
Brudorkidén är en av våra populäraste blommor, den blommar länge, 
är lätt att placera, enkla att sköta och trivs bra i våra hem. Det finns 
även andra sorters orkidéer med fina egenskaper som exempelvis ju-
velorkidén med nästan bronsfärgade blad. Orkidéer trivs med ljus mot 
rötterna så placera dem gärna i glaskrukor och vaser. De är även trevliga 
att plantera ihop i flertal. Kanske har du en vacker skål eller djupt fat du 
vill använda mer. Sätt ner tre orkidéer och täck med vackra stenar eller 
dekorationsbark så har du gjort ett läckert arrangemang till matsalsbor-
det eller en skänk. Vill du ha ett lägre arrangemang till bordet kan du 
använda miniorkidén på samma sätt.

Hortensia
Hortensians blommor är stora och maffiga och ger mycket liv och färg 
till din inredning. De vanligaste färgerna är rosa, blå och vit. Hortensian 
kan även stå lite svalare och till sommaren är den fantastisk att plantera 
i stora krukor på balkong och altan.

Källa: plantagen.se



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 

Syns du inte finns du inte...

TEXTÅBILD
I HAGFORS ABinfo@veckobladet.se           www.veckobladet.se           Görsjövägen 2C Hagfors

ANNONSERA!”Största” 

annonsbladet i 

Klarälvdalen

VECKOBLADET UTKOMMER VARJE ONSDAG 
och utges i drygt 13.000 ex. 
till alla hushåll och företag i 

Munkfors- och Hagfors kommuner med Ekshärad, 
Stöllet, Olsäter och Lesjöfors.

ANNONSSTOPP TORSDAGAR KL 16.00
0563-616 66

info@veckobladet.se

ALLA FÅR DEN 
även de som valt bort reklam!

Ekshärad

AmbjörbyAmbjörby

Munkfors

Olsäter

LesjöforsLesjöfors
Hagfors

Ekshärad

AmbjörbyAmbjörby

Munkfors

Olsäter

LesjöforsLesjöfors
Hagfors
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HAGFORS KOMMUN informerar

Den positiva befolkningstrenden fortsätter. 
Hagfors kommun gör ett stort plus- 
resultat för 2022. Positiva nyheter.  
I förslaget som regeringen fått om 
hur flyget inom Sverige ska se ut 
framöver föreslås att  ta bort  

flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda. 
Skulle det här bli verklighet kommer 

flyget att avvecklas när nuvarande upphandling med  
Trafikverket löper ut i oktober 2027.

Lekplatser och belysning
Som många av er vet skulle det ha byggts ny lekplats i 
Bergsäng respektive Geijersholm förra året. Då det varit 
hög arbetsbelastning på samhällsbyggnadsavdelningen 
samtidigt som det varit lite oklart var lekplatserna skulle 
placeras blev inte detta arbete utfört förra året. Men i år 
ska lekplatserna stå färdiga och förhoppningen är att de 
ska bli klara under våren/sommaren 

Arbetet har även dröjt en del i Gustavsfors och Västra 
Skymnäs när det gäller byte av belysning. Förhoppningen 
är att arbetet ska bli klart under våren. Det ska även 
påbörjas arbete med byte av belysning i Bergsäng. 

Förslag att ta bort flyglinje
Det finns ett förslag som presenterats för regeringen 
hur flyget inom Sverige ska se ut framöver. Förslaget i ut- 
redningen är att ta bort flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda  
och istället förlägga linjen till Karlstad flygplats.
I förslaget finns det ett också förslag att öka anslagen 
till flygplatserna från 170 till 350 miljoner. Det skulle 

såklart vara välkommet med mer pengar från staten 
då många flygplatser däribland vår hålls uppe till stor 
del av kommunala skattepengar. Utredningen är ännu 
inte beslutad av regeringen.Skulle det här bli verklighet 
kommer flyget att avvecklas när nuvarande upphand-
ling med Trafikverket löper ut i oktober 2027. 

Vi blir fler och fler…
Den senaste befolkningsstatistiken från Statistiska 
centralbyrån har nyligen presenterats. En mycket trevlig 
läsning för vår kommun då vi ökat två år i rad 2021 
och 2022 med totalt 72 personer.  Något som inte hänt 
sedan åren 1959, 1960 och 1961. Men där vi tappar 
under 2022 vilket vi också gjort under de senaste 20 år 
förutom vid två tillfällen 2016 (+ 28) och 2021 (+18) är 
personer i åldern 16-64 år. Det här är något vi måste 
analysera ännu mer.

Vi vet att människor lämnar för studier, och jobb på 
annan ort.  Att lämna för studier behöver absolut inte 
vara någon nackdel. Bara man kommer tillbaks efter 
avslutade studier eller när man ska bilda familj eller har 
bildat familj. 

Plusresultat för kommunen 2022
Än en gång gör vi ett oerhört starkt 
ekonomiskt resultat. År 2022 landar 
vi på +47,4 miljoner i kommunen. 
Att vi gör så starkt resultat är 
oerhört bra då vi slipper 
låna så mycket till de 
investeringar vi genom-
fört då vi vet att räntan 
har stigit ganska kraftigt 
på väldigt kort tid. 

Räntekostnader som vi tar 
med oss ända tills vi betalat av 
lånet. Inom skolan fick vi 33,8 
miljoner i riktade statsbidrag. 
Den klart största majoriteten av 
de riktade statsbidragen kommer 
från Skolverket. Det här gör att det är 
oerhört svårt att planera olika delar 
inom skolan då vissa statsbidrag kan komma   
ett eller två år efter man sökt bidragen.

Jens Fischer, 
Kommunstyrelsens ordförande

Vi behöver ha flyget 
till Stockhom kvar 

+47,4 miljoner



Vi gratulerarVi gratulerar

SAGA WESTLUND
Vi vill skicka ett stort 
grattis till vår vän 
Saga Westlund som 
fått fast jobb! Önskar 
Lolly, Linnea och Jo-
hanna.

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

KÖPES
FLIPPERSPEL/JUKEBOX
Allt av intresse. Även gamla leksaker 
och skyltar.
Tel. 070-375 89 51
********************************************
ÖNSKAR KÖPA:
SLAGPORT/GARAGEPORT
1 st, ca bredd 280 x höjd 200 cm.
Tel.  072-226 13 15
********************************************

KULTURCAFÉ
Munkfors Ordenshus, söndag 26 mars kl 
16.00. Travelling John. Entré 120:- inkl 
kaffe. Välkommen! Biljettbeställning 
070-5834358.
********************************************
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!
********************************************
IK VIKING: ÅRSMÖTE INSTÄLLT!
IK Viking Fotbolls årsmöte är inställt. 
Styrelsen för IK Vikings FK.
********************************************
STOR ENS FVOF
Årsmöte torsdag 30/3 klockan 19.00 i 
Ena bygdegård. Välkomna!
Tel. 073-803 04 12
********************************************
PRO DANS I EKSHÄRAD
Ekshärads Hembygdsgård till Kalle & 
Stefans orkester. Söndag 26 mars kl 
17.00-21.00. OBS dag! Inträde 140 kr, 
kaffe och smörgås ingår. Alla PRO-för-
eningar är välkomna! Medlemskontroll. 
Samarr med ABF. PRO Ekshärad
********************************************

ÅRSMÖTE
Våle vägsamfällighet håller årsmöte 
söndagen den 26 mars kl 11.00 hos Lena 
Ejdsell. Välkomna! Styrelsen.
********************************************
GUSTAV ADOLFS HEMBYGDS-
FÖRENING
Årsmöte söndag 2 april kl 14.00. Sed-
vanliga årsmötesförhandlingar. Vi bjuder 
på kaffe och kaka. Varmt välkomna!
********************************************
MUNKFORS REVY & 
TEATERFÖRENING
Årsmöte 25 mars kl 15.00 i lokalen på 
Laxholmen. 
********************************************
ÅRSMÖTE TÖNNETS JSK
Onsdag 22 mars kl 18.00, klubbstugan 
Skjutbanan. Stadgeenliga ärenden. 
Välkomna! Styrelsen.
********************************************
ÅRSMÖTE HÖGSBY SAMFÄLLIG-
HETSFÖRENING
Torsdagen den 30 mars kl 18.30 på 
Värdshuset Hembygdsgården i Ransä-
ter. Välkomna!
********************************************
NERFONTS PÅ SOLVIK
Torsd 30 mars 19.00 ”Nu är det gott att 
leva” med Cecilie o Christer Nerfont. 
Inträde 200:- inkl kaffe/smörgås. Förköp 
070-3121387 el. 0563-13600. Välkomna 
önskar Solviks BGF.
********************************************

SÄLJES
BOSTADSRÄTT 2 R.O.K.
Storgatan 4B. Första våningen en halv-
trappa upp. 56 kvm med hyra 5.000 kr 
inkl el/värme/vatten/internet. Tvättstuga 
finns i källaren. Möjlighet till parkering. 
För mer info 
Ring 070-5218783 Per
********************************************
BOSTADSRÄTT FILAREV. 12 A
2 r.o.k., 57 kvm, tredje våningen. Hyra 
4.119:-/mån. Tvättmaskin och fiber finns. 
Tillgänglig 1 april.
Tel. 072-554 44 46
********************************************
BOSTADSRÄTT 1 RUM & KOKVRÅ
Atterbergsvägen. Bottenplan. Uteplats. 
Fiber. Golvvärme i badrum. Hyra 2196:-. 
Pris 10.000:-.
Tel. 072-212 90 38
********************************************
4 ST LÄTTMETALLFÄLGAR
4 hål. Flymo gräsklippare, el.
Tel. 070-509 90 84

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

och ett stort tack till Ekshärads 
slalomklubb och till Rentski för 
en lyckad friluftsdag den 23 fe-
bruari. Många nöjda elever och 
vuxna som hoppas på ett fortsatt 
gott samarbete. Tack för en härlig 
dag i Ekesbergets slalombacke. 

4-6 ÄBC Hagfors

Tummen upp

AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 

*** *** 
Att ibland stanna upp ett tag, kan 
vara enda möjligheten att orka 
gå vidare.

O. Wedholm

*** *** 
En kompromiss är en uppgörelse 
där man låtsas ge efter.

Willy Feichert

*** *** 
Bankdirektörer är pessimister 
därför att de lånar ut pengar till 
allt för många optimister. 

S. Rostoft



Våra avgifter och regler för uteblivande och sent  
återbud hittar du på regionvarmland.se/priser.

Från den 1 april behöver du om- 
och avboka senast 24 timmar 
innan ditt besök för att ingen 
debitering för återbud ska ske.

Nya avbokningsregler!

  

HAGF ORS  

Det kommer att serveras buffé  
till självkostnadspris 50 kr/pers. 

(betalning via Swish vid anmälan, har du inte Swish går 
det bra att betala kontant på plats)  

Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt val av 
bl.a. ny ordförande. 

Anmälan sker till sap.hagfors@gmail.com eller  
till Jessica på 072-318 40 72  
senast måndag den 20 mars   
Ange ev. specialkost vid anmälan.  

 

HHooppppaass  aatttt  vvii  sseess!!  

 
 

(ovanför porten till järnverket)

 

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

Uddeholms
Fritidsförening

ÅRSMÖTE
tisdag 28/3 kl 16.15 

på Brukshotellet
Välkomna.         Styrelsen

Hela Hagfors 
Näringslivs-

förening
bjuder in till

ÅRSMÖTE
27 mars kl 18.30
Hagfors Stadshus

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

Trädgårdsarbeten
Röjsågsarbeten

Hushållsnära tjänster

Vänsterpartiet Hagfors 

ÅRSMÖTE 
Onsdag 29 mars kl. 18.00 
Hagfors Stadshus
Alla medlemmar hälsas välkomna!
Styrelsen

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

Veckans 
Jobbmeny

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny 

gå in på 
arbetsformedlingen.se



Musik och berättelser från utkanten, som lockar till 
skratt, eftertanke och frid i sinnet. 
 
Dag: ons 15 mars, Tid: 18.30, Plats: Munkfors bibliotek   
 
OBS! Fri entré men begränsat antal platser. Föranmälan 
antingen på plats på biblioteket eller till: 
 
 0563-54 10 40  
 biblioteket@munkfors.se  
 facebook.com/munkforsbibliotek. 

SPORTSPORT

Bowling
Pensionärsbowling - BK 
Rullan
VÄRMLANDSSERIEN 2022–2023
Resultat omgång 16 vecka 10
Division 1:
Rullan 2 – Rullan 1    5 – 14
Bästa spelare Rullan 2: Torbjörn Nilsson 
802, Johnny Ekström 715, Lars-Erik 
Persson 671, Leif Frödin 634. 
Bästa spelare Rullan 1: Bo Nilsson 836, 
Tomas Henriksson 800, Peter Stålberg 
776, Werner Biehl 765
Division 2:
X-Näs 1 – Rullan 3   14 – 6
Bästa spelare Rullan 3: Ola Sjöberg 
705,  Else Emilsson 698, Ulla Lindh 571, 
Helena Frödin 567.

Valhall 
DAM

Kom och titta på Vikings 
damlag (Sköldmöarnas) 

hemmamatch
Lördag 18 mars kl 15.30

Viking HC dam -
Smedjebacken HC dam

forts. från fram   

Onsdagspremiärer...
Även kan du se hyllade dramat THE 

WHALE med Brendan Fraser i huvud-
rollen. Det här blir den enda visningen av 
filmen i Hagfors.

Sen återkommer DEN MAKALÖSE 
MAURICE och hans kultiverade gnagare 
på matinétiden. De svenska rösterna görs 
av kända namn som Dan Ekborg, Edvin 
Ryding, Happy Jankell och Anton Kör-
berg och det här är en riktigt fin film för 
hela familjen som är svår att låta bli att 
älska.

Helgen avslutas med dinosarieaction 
i 65. Den något intetsägande titeln ”65” 
syftar på att den här historien utspelar sig 
för 65 miljoner år sedan då dinosaurierna 
dominerade världen. Här kraschlandar 
en astronaut från framtiden och tvingas 
kämpa för sin överlevnad i en minst sagt 
fientlig miljö.

Senare är det premiär för JOHN WICK 
: CHAPTER 4 och här säger förhands-
rapporterna att vi kan se fram emot en av 
de bästa actionfilmerna någonsin... Mer 
om det i nästa veckas tidning!

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

Dina nuvarande omständigheter 
avgör inte hur långt du kan gå, de 
bestämmer endast var du börjar. 

Eckhart Tolle



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

Alfons 
busiga 
upptåg!

BESTERMAN PRESENTERAR STOLT

Barnteater som bygger på 
böckerna av Gunilla Bergström

��
Påskbord 

i Basteruds skola · 300 kr
fredag 7april kl. 15

�
Anmälan till Gullan 450 78 
senast 27mars  ·  Väl mött!

Basteruds byalag

Biljetter finns 
att köpa på 

biohagfors.se och 
på plats 45 min 
innan visning.

SHAZAM!
FURY OF THE GODS
ONSDAG 15/3 KL 19.00
LÖRDAG 18/3 KL 20.00  

Från 11 år, 122 min, 100:-

SCREAM VI
FREDAG 17/3 KL 21.00  

Från 15 år, 123 min, 100:-

THE WHALE
LÖRDAG 18/3 KL 16.00  

Från 11 år, 117 min, 100:-

DEN MAKALÖSE MAURICE
SÖNDAG 19/3 KL 15.00  

Från 7 år, 93 min, 80:-

65
SÖNDAG 19/3 KL 18.00  
Från 11 år, 93 min, 100:-

Kommande premiärer:
John Wick 4 22/3

Dungeons & Dragons 25/3
Super Mario Bros 5/4

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

Bio Hagfors på Facebook & Instagram!

FASADEN

SLUTSPELSMATCHER 
mot Frölunda

17/3, 21/3, 25/3, 29/3
Buss fr Ekshärad, 
Hagfors, Munkfors

www.jonssonsbuss.se

HOCKEYBUSSEN TILL FBK

St Patrick’s Day@Hotell Monica
Fredag 17 mars  22-02
Kom och fira Irlands 
Nationaldag med oss!

GREENFREAKS lirar 
Irländsk folkrock från scenen
PS: Grönt är en fin färg för denna kväll :-)
18 år. Leg kontroll. Entré: 150 kr

Dagens rätt 90:-
Pensionärspris 80:-

Öppet: Sön-tors 9-20
Fre-lör 9-22

majasmunkfors.com      Stubbängsv. 1     072-939 84 01

Välj mellan 6 maträtter varje dag

Majas Munkfors
Special 
Korv, bröd, 
hemmagjord 
potatismos
Välj två tillbehör:
Räksallad, Boston-
gurka, Rostad lök, Gurkmajonnäs

50:-

1 2 3 4

5 6 7

8

9

10 11

12 13

14 15

16

Melodikrysset v.11 - 18 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 11 - 18 mars 2023

Torsdag 16/3 kl 10.30-15.00
Strömming m mos  110:-

Alt: Pannbiff 
 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!

FINNMARKNAD
Lördag 25 mars kl 10.00-16.00

Ett 50-tal knallar inom och utomhus 

Örskogen och Sågen 2 lokaler i Sågen. Skyltat fr RV 26.

Servering i alla lokaler. Välkomna!
Finnmarkens Hembygdsförening, 
Sågens Bystugeförening, Byggnadsföreningen Dristig
För info ring Kurt-Lennart Karlsson 073-039 43 32 
el. Sten-Åke Holmberg 070-207 64 36

13:e året
Alltid 
sista 

lördagen i 
mars

Vi finns på FB: 

Finnmarknaden 

längs RV 26

Lördag 18 mars 14.00
Vi bjuder på kaffe med dopp.

Välkomna!  Gustavsfors Bygdegårdsförening

Titta in på vår
hemsida

www.veckobladet.se
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JOY HAS NO AGE

SOMMAR
2023

SÖK SOMMARJOBB
I ÄLDREOMSORGEN

UPP MED MOBILEN, IN PÅ SAJTEN
OCH SÄKRA DITT SOMMARJOBB

I HAGFORS ÄLDREOMSORG!

SOMMARJOBBA I HAGFORS

Har du registrerat din katt?
Alla katter i Sverige ska märkas och registreras  
i kattregistret enligt den nya lagen som började 
gälla vid årsskiftet. För att kunna göra det behöver 
katten först vara id-märkt. Kattlagen syftar till att 
höja katternas status i samhället och göra det lättare 
för bortsprungna katter att komma hem igen.

Det är hos Jordbruksverket 
som du registrerar din katt 
men den ska först vara id-
märkt med mikrochip eller 
örontatuering.    
På Jordbruksverkets hem-
sida finns en e-tjänst för 
kattregistrering. Det kostar 
40 kronor per katt som du 
betalar med Swish eller 
kort. Du är inte skyldig att 
registrera din katt om den 
är född före 2008. 

Varför registrera katten?
• Om din katt skulle rymma 
eller gå vilse, blir det lättare 
för myndigheterna att hitta 
och återföra den till dig.

• Genom myndigheternas 
koll på katternas ägare, 
minskas risken för att katter 
ska bli övergivna och bidra 
till den växande hemlösa 
kattpopulationen.

• Med registrering kom-
mer det att vara svårare för 
någon annan att hävda att 
katten är deras och försöka 
ta den från dig.

• En centraliserad databas 
över registrerade katter gör 
att myndigheterna kan över-
vaka kattbefolkningen och 
ingripa när katter far illa eller 
misshandlas.

HAGFORS BIBLIOTEK

Gratis workshop!
Prova på akvarell
Prova grunderna i akvarellmåleri i en 
workshop ledd av Kerstin Falk från 
Konstföreningen Kreativitet. Penslar, 
färg och papper finns på plats men du 
kan även ta med eget material.

Lördag 25 mars eller lördag  
15 april klockan 11.00 –14.00  
på Hagfors bibliotek

Välkommen!

Anmäl dig till ett av tillfällena, 
senast den 14 april. Obs! Antalet  
platser är begränsat så först till kvarn. 
Från 16 år. Workshopen är gratis. 
ANMÄLAN GÖRS TILL:
biblioteket@edu.hagfors.se, 0563-187 70

ANMÄL DIG NU! 
UKM HAGFORS 2023

Tisdag 11 april på Fasaden

Vad är din grej? UKM 
står för ung kultur möts 
och är en kulturfestival för 
dig från 13 upp till 25 år. 
Du kan anmäla dig som 
scendeltagare, utställare 
och/eller crew.

Läs mer och anmäl 
dig till Hagfors  
festival på ukm.se
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