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Forts. inne i tidningen

Är det Kickis fel? är en illustre-
rad textbok för 6–9 år av förfat-
taren Sofia Sköld och illustratö-

Ny bok från Idus förlag:

Sunnemoförfattare ger ut barnbok om skilsmässa
ren Hanna Ingvarsson. Boken 
ges ut i februari 2023 och hand-
lar om att vuxna behöver lyssna 
till barnen, särskilt när det sker 
stora förändringar i deras liv.

– Att som barn vara med om 
en skilsmässa kan vara jättejob-
bigt, det vet jag av erfarenhet. 
Så med den här boken hoppas 
jag sprida framförallt två super-
viktiga saker: det är aldrig bar-
nets fel att föräldrarna skiljer 
sig OCH barnet måste också få 
komma till tals och bli lyssnad 
på vid en skilsmässa, säger So-
fia Sköld.

I boken ska Kickis föräldrar 

ska skiljas. Kicki funderar på 
om det kan vara hennes fel att 
föräldrarna inte älskar varan-
dra som vanligt längre. Kicki 
kommer därför på en idé … 
Utöver författarskapet utbildar 
sig författaren inom foto och 
bokformgivning. Illustratören 
Hanna Ingvarsson har illustre-
rat många böcker, tidigare har 
duon gett ut Signes mamma är 
rädd för allting.

– Det är precis den här typen 
av böcker som förverkligar vår 
förlagsvision om att möjlig-
göra utgivning av böcker med 
nischade och svåra ämnen. 

Böcker som måste finnas för 
barn och deras närstående som 
går igenom svårigheter i livet, 
säger Ulrika Slottner, förläg-
gare på Idus förlag.

Idus förlag hjälper författare 
att nå ut med sina berättelser. 
Förlaget har en bred utgivning 
men också en nischad utgiv-
ning om aktuella och svåra 
ämnen. Tillsammans med dess 
imprint Stellar och Visto förlag, 
gav Idus ut närmare 280 titlar 
under 2022.
Se annons

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   

Lingongrova Pågen, 500 g 2000
Max 2 köp/hushåll

Handskalade Räkor ICA, 280 g 6900
Max 2 köp/hushåll

Fläskytterfilé ICA, Sverige, ca 1 kg 5990
Max 2 köp/hushåll

Nötstek av fransyska ICA, Sverige, ca 1,2 kg 9900

Grön Sparris i bunt, Spanien, 250 g, kl. 1 2500

Superklipp!
/st

/st

Superklipp!

Superklipp!

/kg

/st

Färsk kycklingfilé 
Kronfågel, Sverige, ca 925 g 13900

Ost Arla, ca 700 g. 
Herrgård, Präst, Grevé 8500

Ägg Ekologiska. Sverige. 12-pack 3900

Juice God morgon, 1 liter 2 för 3500

Våffelmix ICA, 420 g 2 för 2500

/kg

/kg

/st

Välkomna hälsar Janne med personal



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

Övre Ulleruds kyrka - Söndag 2 april kl. 11

JUBILEUMSFIRANDE 
FORSHAGA-MUNKFORS FÖRSAMLING 10 ÅR

ÖVRE ULLERUDS KYRKOKÖR 100 ÅR

Församlingens alla körer medverkar. 
Tårta och kaffe serveras efteråt.

Åk buss till gudstjänsten
Buss från söder: Forshaga församlingshem 10.15,  

stannar vid kulturhuset i Deje 10.30. 
Buss från norr: Munkfors församlingshem 10.15,  

stannar vid Ransäters kyrka 10.30.
Anmäl till församlingsexp. 054-875500 

senast 30/3.

Anmäl dig till predikotur i mobilen via hemsidan
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors
Församlingsexp. 054-87 55 00

MUNKFORS KAPELL 
SÖN 25/3 18.00 KVÄLLSMUSIK OCH 
EARTH HOUR. Ljus och värme - cello 
och gitarr - Duo Danica och Magnus. 
Varma toner och levande ljus när vi 
släcker för klimatets skull.
MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM 
MÅN 27/3 11.00 SITTGYMPA
TIS 28/3 09.30 MÖRACAFÉ. Enduos
ONS 29/3 12.00 SOPPLUNCH.
RANSÄTERS KYRKA  
SÖN 26/3 11.00 GUDSTJÄNST. K Wibom. 
Varma klanger i trä - Flöjtensemblen 
uppför en kantat av Graupner.  
MÅN 27/3 19.00 VECKOMÄSSA.
DEJE FÖRSAMLINGSHEM
TORS 23/3 10.00 STICKGRUPP & 
FÖRMIDDAGSKAFFE. 
FORSHAGA KYRKA
SÖN 26/3 11.00 GUDSTJÄNST. 
Lotta Czaika Okkonen avtackas.
FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM
TIS 28/3 9.30 FRUKOSTKLUBBEN. 
Jössehärsblandning - Göran Bryntesson 
ONS 29/3 14.00 ÖPPEN MÖTESPLATS 
15.00 MINDRA 18.30 YINYOGA 
19.45 MEDITATION

En spalt 47mm
Två spalt 95mm / 100mm

Vecka 12 47x125 mm
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FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ

Vi gratulerarVi gratulerar

MILON
Den 22 mars fyller 
Milon sitt första år. 
Grattis på 1-årsdagen 
vår älskling! Kramar 
från mamma, pappa, 
William och Bella.

Stort tack till Hantverkstan i 
Ekshärad och Hemgården i Råda 
för att ni skänkt vinster till jullot-
teriet.

Mvh Styrelsen 
Skålvikens Bygdeförening

Tummen upp

Sön 26 mars kl 11.00
Gudstjänst 

Margareta Hagelberg
Sång och musik!

Välkommen till oss eller följ oss 
via länken som finns på

www.kyrktorget.se/hoje.missionskyrka

Servering!           Välkommen!

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 26/3 kl 11.00 Familjegudstjänst L-P Hjärpe, barnkörerna 
medverkar, kyrkkaffe med våfflor.
Ons 29/3 kl 14.00 Syföreningen träffas i församlingshemmet.
Tors 30/3 kl 11.00 11-kaffe i församlingshemmet, Marie 
Pettersson underhåller.

Munkfors Equmeniakyrka
Fre 24/3 kl 19.00 Cafékväll med 
Frida i Munkerud.
Mån 27/3 kl 19.00 Måndax.
Ons 29/3 kl 19.00 Bön i Munkerud.

Klarälvskyrkan Ekshärad
Sön 26/3 kl 11.00 Filadelfiaför-
samlingens administrationsmöte.
Mån 27/3 kl 18.00 Basement.
Tis 28/3 Kvinnogruppen samlas.

Då sade Maria ”Min själ prisar Herren och min ande gläder sig 
i Gud min Frälsare.”

Luk 1:46-47

Gräs Missionshus        
Mån 27/3 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



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 12: Musikbanken v.13: Sittdans. V 14: Andakt med Markus
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

F-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.  

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 
 

Gudstjänster
 

Sön 26/3
Kl 11  Hagfors kyrka

Familjegudstjänst
Dopängel och bibelutdelning
Avtackning av Åsa Bergsten

Musiker: Eva Verde, Anders Eriksson
& Marie Fahlström Myrman

 Korv med bröd och fika
Missa inte att pröva fiskelyckan i vår fiskdamm!

 

Sön 2/4
Kl 11 Hagfors kyrka 

Mässa
Thomas Pfitzinger-Drewes & Tina Sundbäck

Kyrkfika
 

Ons 5/4 
Kl 17 Hagfors kyrka

Musikandakt i påskveckan
Hanna Isaksson & Tina Sundbäck

 

 
 

Påsklovsaktivitet för barn mellan 6-12 år!
 Häng med på en rolig dag till Jumpyard tis 11/4 

Vi bjuder på inträde och fika!
 Anmälan senast 3/4 via hemsidan

www.svenskakyrkan.se/hagfors
Först till kvarn gäller! 

   Glöm inte din ANNONS inför PÅSK!!
Boka senast 

TORSDAGAR kl 16.00
Tel. 0563-616 66   

info@veckobladet.se
 www.veckobladet.se   

Görsjöv. 2C, HAGFORS



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!

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 

  

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

AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 

AA-MÖTEN 
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00

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

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 

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



Etablerat 1868

MUNKFORS • 0563-502 13

ÖPPETIDER:

MÅN-FRE 12-18

LÖRDAG 10-13

Student-
erbjudande

Kostym + skjorta 
från Erla of Sweden
+ rosett eller slips

2.495:-
Boka gärna tid för utprovning!
0563-502 13 eller e-post:
lerinsherrkonfektion@telia.com

 

Vill du ha sommarens 
roligaste jobb? 

Sök redan idag! 

Nu kan du som är född 2006 och 
folkbokförd i Munkfors kommun söka 
feriejobb. 

Du som är född 2005 eller 2007 kan också söka men det är 
06-kullen som har första tjing! Du jobbar 90 timmar på tre 
veckor och tjänar 66 kronor per timme. 

Gå in på munkforskommun.varbi.com och lämna din 
ansökan senast den 30 april. 

Foto: Priscilla du Preez, Unsplash 

Munkfors
Ransäter
 Munkfors Kommun

Scanna QR-koden

Kommunfullmäktige i Munkfors
Sammanträder 28 mars kl 18.30. Plats: Munkfors 
förenings- och konferenscenter.

Allmänheten hälsas välkommen till frågestund 
kring kommunens årsredovisning 2022.

Pia Falk (S), ordförande

www.munkfors.se
Tfn: 0563-54 10 00

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

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

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

FYNDET 
i Sunne

Gardiner, mattor, 
presenter, rökelse, 

dofter m.m.
Vi har även ett rum med 

retroprylar
Mån-fre 10-18 • Lörd 10-14. Välkomna!

Storgatan 30
0565-102 85

 LOPPIS
i Höje, Munkfors 

Lördag 25/3
kl 10.00-15.00

Läs Veckobladet på nätet: www.veckobladet.se
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Melodikrysset v.12 - 25 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. 12 - 25 mars 2023

Konsert med Traveling John 
i Rämmens bygdegård

Kulturbygdsturnén kom-
mer till oss den 25 mars 
och presenterar stolt en 
konsert med Traveling 
John. Turnén ingår i ett 
rikstäckande kulturpro-
jekt, som initierats av 
Bygdegårdarnas Riksför-
bund med stöd av Kultur-
rådet.

Bygdegårdarnas riks-
förbund har sökt och bli-
vit beviljad pengar från 
Kulturrådet för att sprida musik och kultur på bygdegårdar 
runt om i Sverige. En unik satsning och ett fantastiskt steg 
framåt när det gäller att få kultur till landsbygden. 24 kul-
turutövare har blivit tilldelade varsitt distrikt. Artisten och 
låtskrivaren John Dunsö (Traveling John) har blivit utvald 
i Värmland och kommer att göra 15 konserter på bygdegår-
dar och den 25 mars kommer han till Rämmens bygdegård. 

”John Dunsö (artistnamn Traveling John) har skördat sto-
ra framgångar med sin musik. Besök i både TV4 Nyhets-
morgon och SvT Go’kväll, flera låtar på Sveriges Radio P4 
och miljontals streams på Spotify. 

Med vackra plock-gitarrer, hjärtskärande texter och un-
derhållande mellansnack har John gjort sig känd för att 
beröra sin konsertpublik. Musiken kan beskrivas som 
singer-songwriter/visor på engelska. Ibland lugnt, ibland 
upptempo men alltid med berättandet fokus.”

Distriktsmöte Inner Wheel
Den 4:e mars stod Inner 
Wheel i Hagfors värd för 
vårens distriktsmöte. Vi 
tog då emot delegater 
och medlemmar från Ar-
boga, Filipstad, Karlsko-
ga-Degerfors, Karlstad, 
Kristinehamn, Örebro 
och Västerås. Mötet 
hölls på Hotell Monica, 
som på ett förtjänstfullt 
sätt ordnat med kaffe 
och förtäring under hela 
dagen. Andlig spis och 
ett uppskattat avbrott i förhandlingarna fick vi av Tord 
Sölvesson.  Med sitt dragspel serverade han traditio-
nella dragspels-klassiker, Brahms ungerska danser, 

tango och mycket annat blandat med välstämda dik-
ter. Vi bjöds på en härlig kompott kryddad med både 
allvar och en stor portion humor. De 41 deltagarna 
köpte generöst alla 200 lotter som såldes under da-
gen.  Lotteriet renderade 4000: - som oavkortat går 
till Ukraina.

Att göra affärer utan att 
annonsera är som att stå i 
mörkret och blinka åt en 
flicka. Du vet vad du gör, 
men det gör ingen annan.

Stewart H Britt

Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se

Öppet mån 08.00-12.00, tis-ons 8.00-14.00, 
tor 08.00-16.00, fre 08.00-14.00

Att göra affärer utan att 
annonsera är som att stå i 
mörkret och blinka åt en 
flicka. Du vet vad du gör, 
men det gör ingen annan.

Stewart H Britt

Tel. 0563-616 66 • info@veckobladet.se
Öppet mån 08.00-12.00, 

tis-ons 8.00-14.00, 
tor 08.00-16.00, fre 08.00-14.00

Att göra affärer utan att 
annonsera är som att stå i 
mörkret och blinka åt en 
flicka. Du vet vad du gör, 
men det gör ingen annan.

Stewart H Britt

Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se

Öppet mån 08.00-12.00, tis-ons 8.00-14.00, 
tor 08.00-16.00, fre 08.00-14.00

Att göra affärer utan att 
annonsera är som att stå i 
mörkret och blinka åt en 
flicka. Du vet vad du gör, 
men det gör ingen annan.

Stewart H Britt

Tel. 0563-616 66 • info@veckobladet.se
Öppet mån 08.00-12.00, 

tis-ons 8.00-14.00, 
tor 08.00-16.00, fre 08.00-14.00



Service/Reparationer
Däck/Fälgar
Koppling
Bromsar
Avgassystem
Plåt & Lackering
Bilglas
Diesel
Kontroll för besiktning
Luftkonditionering
Diagnos
Bilvärme
Bilradio

Hjulinställning
Belysning

Vi reparerar och släcker dina 
besiktningsanmärkningar

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

Pebe
Bilteknik

Pelle Berg

Norevägen 2, EKSHÄRAD
0563-405 75
pb.bilteknik@telia.com

och mycket mera!ü

Nu kan vi 
kalibrera 
kameror 
och radar 
i era bilar

Välkommen!        Håkan med personal

Kolla våra däckpriser!  
(Även begagnat)

Vi utför ROSTREPARATIONER 
samt KAROSSKADOR

(som inte försäkringen täcker)
HJULINSTÄLLNING

VÅRSERVICE
Kostnadsfria beräkningar på alla jobb

MUNKFORS  0563-520 80   070-493 15 59
L i l längens bil & däck

service AB

#
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UDDEHOLMS
FORDONSSERVICE

Erbjudande under 
april månad:

Däckbyte 250:-
Rostlagning 20%

Tel. 072-211 25 47
Öppet: må-fr 9-16, lunch 12-13



NYHET
TESTAT HOS TYSKA TÜV

A
B

VÅTPRESTANDA

RULLMOTSTÅND

Full kontroll -  även när det regnar 

”Kurvtagning och  
körbarheten imponerar.” 
Vi Bilägare nr 4, 2018

Full kontroll -  även när det regnar 

Kom in och prata 
SOMMARDÄCK 

med oss!

Snickarevägen 7  EKSHÄRAD
Tel. 0563-400 05

Öppettider: Vardagar 7-17
Edebäck Högheden 22, 683 92 Hagfors
0563-242 21 • www.hoghedensbilplat.se

ROSTSKYDDS-
BEHANDLING med

Nu kan vi även erbjuda en trestegsprodukt 
från Tectyl till bilar som börjat rosta!

Höghedens Bil AB
0563-24221

Skrotbilar kompl. 
med katalysator 
hämtas gratis!
Andra eft. ök.

tectyl.se
Vi säljer 

sommardäck

Ring för offert!

Jämför oss 

gärna i pris

Öppet: Mån-Tors 08.00-17.00
Fre 8-15

Tel. 0563-500 88
Jimmy Basth, Daniel Ullman

SERVICESERVICE
FORDONSDIAGNOSFORDONSDIAGNOS

Bra priser påBra priser på
KAMREMSBYTEKAMREMSBYTE

KOPPLINGSBYTEKOPPLINGSBYTE

Försäljning Försäljning 
av av DÄCKDÄCK

Vi utför Vi utför 
FYRHJULSINSTÄLLNINGFYRHJULSINSTÄLLNING

Öppet: Mån-fre 10-18
Tel. 0563-615 89 

Dalav. 26, HAGFORS

Stor sortering av: 
Batteri, olja, oljefilter, 
tändstift, broms m.m.

Reservdelar till: 
BILEN - SLÄPKÄRRAN - MC

CIRKULATIONSPLATS
En cirkulationsplats är en plats där vägar möts och där det finns en 
rondell i mötesplatsen. Runt rondellen finns en väg för cirkulation, där 
trafiken kör motsols.
Cirkulationsplatser har blivit allt vanligare i Sverige. Det beror främst på 
att de är säkrare än vanliga korsningar och att de ökar framkomligheten.  
Fordon som tänker köra in i cirkulationsplatsen har 
väjningsplikt mot de fordon som befinner sig inne i cirkulationen 
och ska därför i god tid sänka hastigheten eller stanna.

HÖGERREGELN
När två fordons kurser skär varandra har förare väjningsplikt mot det 

fordon som närmar sig från höger. Högerregeln gäller överallt, 
exempelvis i trevägskorsningar och, när du kör inne på 
till exempel parkeringsplatser eller andra öppna platser

 men även i terräng.

Detta fritar dock inte någon av förarna från kravet 
på särskild försiktighet.



AsCy Rör & Industri AB
Hedvägen 7
683 33 HAGFORS

Välkommen till er 
professionella bilvårdstekniker

HelleforsBilcenter.se

Nya Toyota • Hyrbilar • Service • Däck • Plåtverkstad

0591-123 45

CW’s Bilservice AB

0563-605 11      Hovjägmästarv. 6, Råda

Service och reparation
av personbilarEkshärad

0563-404 99



Bilhallen i Hagfors AB
Kyrkogårdsvägen 20 Hagfors
Tel. 0563-148 71
Mån-Fre 7.00-16.00
verkstad@bilhallenihagfors.se
www.bilhallenihagfors.se

AC-reparation
Hjulinställning 3D
Däckförsäljning
Fordonsdiagnos
Bilskador

BILHALLENBILHALLEN
BILFÖRSÄLJNING • VERKSTAD • DÄCK

• Sköljning av automatlådor
• Reparation och nyförsäljning av släpkärror
• Installation och kalibrering av Dignita
• Service och reparation av lätta lastbilar
• Ombesörjer ombesiktning
• Bilglas, byte vindrutor samt reparation stenskott

När du tänker på annat
tar vi hand om din bil

Mekaniker sökes

Intresset i Sverige för bilar var inte stort i slutet av 1800-ta-
let. Lagar och förordningar gjorde att man måste söka till-
stånd på många vägar för att köra bil. Grindar tvärs över 
vägen och lösspringande kreatur gjorde resan vådlig.
Pionjärtiden i svensk bilism präglas av tveksamhet till de 
glada försök som ändå gjordes. Först efter 1918 började väg-
transporterna motoriseras i större omfattning.

Den tidiga svenska bilhistorien

noteras att bilar var bättre än 
hästar för bilar var mycket 
svårare att stjäla! Utställ-
ningsbilen skickades tillbaka 
efter utställningstiden slut, 
Sverige var ännu inte moget 
för bilar.

Ånga, ett beprövat alternativ
Från mitten av 1800-talet blev 
ångbåtar vanliga och de små ång-
sluparna, fritidsbåtarna, tycks ha 
inspirerat vid bygget av den första 
svenska bilen. Tekniken var be-
prövad så nu gällde utmaningen 

att göra en ångbil. I Ystad bodde 
bröderna Cederholm och med 
hjälp av en vagnmakare började 
de 1891 bygga en fyrhjulig bil 

med en egentillverkad ångma-
skin och ångpanna. 1892 var det 
dags för en provtur, bilen gick bra 
men så inträffade Sveriges första 

På industriutställningen i Gö-
teborg 1891 visades för första 
gången en importerad bil. I ett par 
notiser i Göteborgpressen nämns 
i förbigående ”Lyckas man i stort 
genomföra användandet af denna 
kraft till lands och vatten, och stäl-
la sig prisen icke afskräckande, så 
kommer troligen uppfinningen att 
spela stor roll i framtiden”. ”Ni har 
väl sett en liten vagn, som går på 
våra gator utan hästar. Inga hästar 
som behöfver ryktas, vattnas – och 
som skena – intet foder och intet 
djurplågeri”. Sammanfattningsvis 

En Peugeot från 1916. Bilden tillhör Gert Ekström.



Välkomna!

Snart är våren här!

MECA Expresslager
Munkfors • Munkerudsvägen 30 • 0563-125 60

Hagfors • Skolgatan 2 • 0563-125 70

Vi har produkterna för 
att göra bilen fin

Stort sortiment av
bilvårdsprodukter

Högtryckstvättar

Domkrafter

             Grovdammsugare

Högertrafik-
omläggningen
även känd som Dagen H, var den 
omläggning till högertrafik som 
gjordes i Sverige klockan 05.00 
lokal tid söndagen den 3 septem-
ber 1967. Förändringen innebar 
att all fordonstrafik (inklusive 
cyklister) hädanefter skulle färdas 
på den högra sidan av vägen (i 
färdriktningen).

Låten ”Håll dej till höger, Svens-
son” blev en slagdänga som spela-
des flitigt i radion i samband med 
högertrafikomläggningen.

bilolycka! I den lösa sanden invid 
vägen så körde bilen fast, maski-
neriet gick sönder. 

Stort motstånd
En bil som visades på Konst- och 
Industriutställningen i Stockholm 
1897 fick bara köras före klockan 
8 och efter klockan 22 för att inte 
störa hästtrafiken och de gående.
”En bil har setts på Malmös gator” 
var bara en notis 1900, det skrevs 
om det nya fordonet i många tid-
ningar. Det var ju en sensation 
att se en vagn utan häst. Samma 
år skrevs: ”Inga automobiler i Hu-
diksvall. Sådana fordon ska förbju-
das å gator och vägar” säger lands-
hövdingen. ”Öland inte moget 
för biltrafik, för smala vägar och 
förtroendet har alldeles försvunnit 
sedan en provtur misslyckats”.

Fyra svenska tillverkare tidigt
Det kom att dröja till början av 
1900-talet innan antalet bilar 

ökade något. 1903 fanns fyra in-
hemska bilfabriker med en liten 
produktion, Scania i Malmö, Va-
bis i Södertälje, Tidaholms bruk 
i Västergötland och Söderbloms 
i Eskilstuna. Varuvagnar och last-
bilar spåddes vara framtidens for-
don. Ambulanser och brandbilar 
blev populära, utryckningstiden 
kunde förkortas. När hovet senare 
beställde ett antal lyxbilar väcktes 
intresset hos de välbeställda som 
läkare, högre militärer och gods-
herrar.

Bilutställningar ökar intresset
Intresset ökade tack vare en bil-
utställning i Köpenhamn 1902. I 
Stockholm följde bil- och motor-
båtsutställningar 1903, 1904 och 
1907. Men bilen var fortfarande 
”rikemans sportredskap” och dyr. 
Dessutom fanns det få lämpliga 
chaufförer att anställa. Antalet bi-
lar ökade dock och 1906 kom den 

Källa: wikipedia

Klistermärket ”H”

första automobilförordningen för 
hela landet, 1907 blev det krav på 
körkort och registreringsnum-
mer. Samma år fanns det 662 bilar 
registrerade, 362 av dem i Stock-
holm. 1916 var totala antalet 5 837 
och bilköparna kunde välja mel-
lan elbilar, ångbilar eller förbrän-
ningsmotordrivna. 1921 fanns det 
över 51 000 bilar och bussar och 
bensinmotorn hade tagit hem 
konkurrensen. Tio år senare räk-
nade man 20 4567 motorfordon i 
riket, bilen tog samhället framåt 
med en fantastisk fart, men det 
var fortfarande få hushåll som 
hade tillgång till bil. Bilen fanns 
till största delen hos de välbeställ-
da, åkerierna eller taxinäringen 
fram till 1950-talet, först då slog 
massbilismen igenom på bred 
front och bilen kom att bli nästan 
var familjs egendom.

Källa: ok.se
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Välkommen!

Delbetala avgifts- och 
räntefritt upp till 6 månader 
med DäckTeam-kortet!

Öppet 
mån-fre 7-17

HAGFORS   0563-109 55

SSOOMMMMAARR--
DDÄÄCCKK!!!!!!

Köp 4 nya Yokohama-däck
under perioden 15/3-30/4
så deltar du i UTLOTTNING 
AV ETT CAMPINGSET
2 stolar (se bild) + 1 bord

• Sakta ner
• Håll avståndet
• Fäst blicken på hästen – den kan ändra riktning 
  och tempo väldigt snabbt
• Låt ekipaget passera eller kör förbi sakta

Så möter du hästar på ett säkert sätt i trafiken:

bilar som traktorer. En cykel kan 
verka harmlös, men eftersom den 
inte hörs kan hästen bli mycket 
skrämd om cykeln kommer baki-
från eller dyker upp plötsligt. En-
ligt Trafikverket betraktas hästen 
som ett fordon som hör hemma 
på vägen och inte på gång- eller 
cykelbanan. 

– De flesta ryttare undviker trafi-
kerade vägar, men eftersom mer-
parten av Sveriges hästar finns i 
storstadsnära områden är häs-
tar också en del av trafikbilden. 
Många olyckor med hästar och 
ryttare skulle kunna undvikas om 
kunskapen om hästar i trafiken 
ökade, säger Mikael Theorén, 
affärsområdeschef Häst och lant-
bruk på Agria Djurförsäkring.

Alla hästar är i grunden flykt-
djur, vilket innebär att de hellre 
springer ifrån sådant som de 
upplever som otäckt än går till at-
tack. Hästar har en väldigt snabb 
reaktionsförmåga och kan ändra 
både riktning och tempo på min-
dre än en sekund. Med träning 

kan flyktinstinkten minskas, men 
den finns alltid kvar. Det gör att 
även de lugnaste hästarna kan bli 
skrämda av en tutande bil, en stor 
lastbil som kör förbi nära eller ett 
fordon som hastigt dyker upp.

– Om bilen är i trafik är föraren 
i princip alltid ansvarig vid en 
olycka och blir ersättningsskyldig 
för eventuella skador, säger Mi-
kael Theorén.

Men hur ska jag bete mig när 
jag träffar en häst i trafiken? Det 
enkla receptet är att sakta in i 
god tid innan, köra om långsamt 
och lämna gott om utrymme till 
hästen. Det gäller alla fordon – 
såväl cyklar, mopeder, bilar, last-

En ryttares mardröm:
• Fordon som tutar
• Fordon som passerar snabbt
• Fordon som passerar nära
• Stora, skramlande eller 
  ljudliga fordon
• Ljudlösa fordon som 
  dyker upp hastigt

Källa: agria.se



Välkommen till oss!
Autoexperten i Hagfors
Uvedsvägen 9, Hagfors
0563-272 00 • hagfors@autoexperten.se

Vi säljer, byter och förvarar däck

Service och reparation av alla bilmärken

 1 års assistansförsäkring ingår vid service

Räntefri delbetalning

Försäljning av reservdelar

Hämtar och lämnar din bil vid behov

Besiktning och ombesiktning

Kostnadsfri lånebil upp till 2 dagar

Komplett 
bilhjälp

Dela upp betalningen 
i upp till 24 månader 
utan ränta och årsavgift!

Vi tar hand om din bil ! 
Välkommen att anlita oss för en personligt anpassad rekonditionering och 
lackförsegling för just din bil. 
Med 20-års erfarenhet i branschen och ständigt återkommande kunder kan 
du med förtroende vända dig till oss. 
 
 

Roland Eriksson   070-261 00 82 
 

Ring för en tid att låta oss titta på din bil tillsammans  -- när det passar dig ! 
 

070-261 00 82  Roland Eriksson

Välkommen att anlita oss för personligt anpassad 
rekonditionering och lackförsegling för just din bil!

Mer än 20 års erfarenhet.

Öppettider: 
mån-tor 9-17, 
fre 9-16  

Tel: 076-028 82 12       Fabriksvägen, Näset  

Följ oss gärna på

LJ:s BILVÅRD
EKSHÄRAD

Tel. 070-304 12 97

Dags för 
SOMMARDÄCK



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

Han kommer att föreläsa om sitt liv 
med droger och psykisk ohälsa, och hur han 
vände om sitt liv till det nyktra och drogfria 
liv han lever idag.
Han kommer även att spela sin musik för oss.
Han kommer att svara på frågor under tiden
och vara kvar på mingel efteråt.

Anmälan sker via mail till
radaforaldraforening@gmail.com
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
Fritt inträde för alla och det bjuds på kaffe, saft och 
bulle.

Föreläsning om droger och psykisk ohälsa
Råda ordenshus tisdag den 28 mars kl 18.00

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Föreläsning om droger och psykisk ohälsa i  
Råda ordenshus Tisdag den 28 Mars kl 18.00. 

 
Föreläsare David Nordling känd från Lars Lerins “Vägen ut”. 

Han kommer att föreläsa om sitt liv med droger 
och psykisk ohälsa, och hur han vände om sitt liv  

till det nyktra och drogfria liv han lever idag. 
Han kommer även att spela sin musik för oss. 
Han kommer att svara på frågor under tiden 

och vara kvar på mingel efteråt. 
 

Anmälan sker via mail till 
radaforaldraforening@gmail.com 

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. 
Fritt inträde för alla och det bjuds på kaffe, saft och bulle. 

 
Hjärtligt välkomna önskar  
Råda Föräldraförening. 

  
 
 

Föreläsare David Nordling känd från Lars Lerins “Vägen ut”. 

Hjärtligt välkomna önskar Råda Föräldraförening

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

Det är bättre att ha älskat och förlorat 
- Alfred Lord Tennyson

Jag håller det sant, vad det än händer;
Jag känner det, när jag sörjer som mest;
Det är bättre att ha älskat och förlorat
Än att aldrig ha älskat alls.

Risk - Anaïs Nin

Och så kom dagen, när risken
att förbli tät i en knopp
var mer smärtsamt än risken
det tog att blomma.



Sommarjobbare till Stora Ensos 
plantskola i Uddeholm
Vi söker sommarjobbare för produktionen av skogsplantor. 
Placering för tjänsten är Sjögränd plantskola i Uddeholm.

Anställningsdatum: Varierande perioder från mitten av juni till slutet av augusti.

Bättre klimat. Varje dag.  
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, 
biomaterial, träkonstruktioner och papper. Våra fiberbaserade material är förnybara, 
återvinningsbara och fossilfria. Våra lösningar erbjuder koldioxidsnåla alternativ till produkter 
baserade på icke förnybara resurser. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i 
dag kan tillverkas av träd imorgon. 
 
Om tjänsten
Du kommer att arbeta med ogräsrensning och andra sysslor relaterade till våra odlingar. 
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Du arbetar tillsammans med ordinarie personal, 
och hjälper oss mot visionen att ”producera Sveriges bästa skogsplantor”. 
 
Vem söker vi?
Vi tror att du som är positivt inställd till utmaningar passar väl in i vår organisation. Du tycker om 
att jobba utomhus, och är minst 16 år gammal. Arbetet kräver god samarbetsförmåga. 
Du arbetar metodiskt och är kvalitetsmedveten. B-körkort är meriterande

Övrig information 
Skicka din ansökan till rekryterande chef, per.johannesson@storaenso.com. 
Skicka CV och personligt brev. Rubricera ditt mejl ”Sommarjobb”. Ange när du vill jobba under 
perioden vecka 24 till vecka 34. Skicka din ansökan senast 5 april. Ev. frågor besvaras av 
Per Johannesson på tel: 072 – 7342240. Lönesättning enligt gällande kollektivavtal.

Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Blandade 
arbetsgrupper hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbe-
tar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. 
Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter och inkluderande arbetsmiljö.



SPORT • SPORTSPORT • SPORT
Skidor

Vasaloppet
Årets Vasaloppsvecka inleddes som 

vanligt fredagen den 24 februari, med 
Kortvasan, eller Vasaloppet 30, som 
den numera tituleras.  Råda IK, en av 
de största på Kortvasan, åkte detta år 
upp med 48 åkare. Här ska sägas att 
åkarna kommer från hela kommunen, 
intilliggande kommuner samt utflyttade 
skidåkare, men som i Kortvasan väljer 
att representera Råda IK.

 Loppet kördes i lätt snöfall, så det blev 
inga rekordtider, men alla kom i mål med 
en åktid mellan 1,31,41 och 3,53,22.

Råda IK tycker roligt och inspirerande 
att det är många familjer som åker. Far o 
son, mor o dotter m.m. Största familjen 
var representerad av 7 personer.  Kul. Vi 
ser gärna att fler tillkommer.

Många säger att detta är vinterns 
charter-resa. Allt är ordnat, man hoppar 
på bussen, får sin nr.lapp och blir körd 
till starten. Efter målgång och dusch, är 
det bokat bord på en restaurang, nära 
bussen.

Anmälan till nästa år är redan öppen, 
och vill man åka med, kan man kontakta 
Råda IK kansliet.

Många i kommunen åkte också det 
stora Vasaloppet.

Resultat:
113) Alfred Nilsson Filipstad SF  4,01,05. 
193) Adrian Lundberg Lager 157/ SK 
Bore  4,10,31. 661) Staffan Thörne 
Hagfors SF 4,45,33.  805) Rickard Kjel-
kenes Ekshärads SF 4,53,02.  825) Isak 
Åhström Råda IK 4,53,55 Råda IK. 901) 
Jonas Åhström Råda IK 4,57,27. 1151) 
Simon Lundberg SK Bore 5,09,14. 1445) 
Jörgen Auren Hagfors SF 5,22,43. 1903) 
Pär Skogfeldt Hagfors SF 5,40,30. 2486) 
Axel Karlsson Hagfors SF 6,03,07. 2672) 
David Blecko Råda IK 6,09,05 Råda IK. 
2740) Tommie Andersson Ekshärads SF 
6,00,26. 27772) Niklas Björn Hagfors SF 
6,12,29. 2835) Stefan Andersson Ekshä-
rads SF 6,14,53. 2970) Ulf Hallin Hagfors 
SF 6,19,27. 3206) Kristoffer Carls-
son Råda IK 6,28,07. Johan Ekström 
Ekshärads SF 6,30,58. 3805) Magnus 
Nilsson Råda IK 6,49,13. 4332) Anders 
Karlsson Ekshärads  7,07,10. 4655) 
Stefan Haag  Hagfors SF 7,18,01. 5275) 
Niclas Andersson Ekshärads SF 7,41,40. 
5809) Rasmus Bergman-Wallin Hagfors 
SF 8,00,58. 5814) Simon Persson Råda 
IK 8,01,10. 9872) Elias Thornberg Råda 
IK 11,45,55.

Bra jobbat samtliga.
Vi passar också att tacka för fina skid-

spår i Ekshärad från mitten av december.

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

Massor av film till specialpris 
på Fasaden den här veckan!

Till veckan är det premiär för JOHN WICK : CHAPTER 
4 med Keanu Reeves i huvudrollen som hitman och Bill 
Skargård som en av hans tuffaste motståndare. Det här är 
en maxad actionfilm med extra allt och enligt förhands-
rapporterna innehåller den scener som gör den till en av 
de bästa actionfilmerna någonsin. Stora ord, men trailern 

ser riktigt lovande ut och ger en liten försmak på vad som väntar i det 
sista kapitlet om John Wick.

Senare är det premiär för DAGBIO på Fasaden. Den här 
gången är det Sam Mendes fina EMPIRE OF LIGHT med 
välkända namn som Olivia Colman, Micheal Ward och 
Colin Firth i en kärlekshistoria som utspelar sig i engelsk 
kuststad på 1980-talet. Dagbio är en satsning från Bio 
Hagfors för att göra det möjligt att bredda programmet 
och utbudet av film ytterligare. 
Matinén är en specialvisning av TITINA - MOT NORD-
POLEN, en nästan sann historia om den lilla norska ter-
riern TITINA som erövrade Nordpolen. Visningen är en 
del av den nationella filmveckan för barn och unga.

Sen har Bio Hagfors fått möjlighet att köra en smygpre-
miär av DUNGEONS & DRAGONS : HONOR AMONG 
THIEVES. Filmen har svensk biopremiär senare i mars, 
men på Fasaden kan du se det här actionladdade äventy-
ret som är baserat på det välkända rollspelet redan den 
här helgen. DUNGEONS & DRAGONS ger oss en här-
lig blandning av Sagan om Ringen och Guardians of the 
Galaxy, men nu med den bästa Chris Pine i huvudrollen. 
Sist den här veckan är årets stora Oscarsvinnare EVE-
RYTHING EVERYWHERE ALL ATT ONCE som tog 
hem hela sju av de mest prestigefyllda priserna vid galan 
12 mars. Det här är en film som ska upplevas på bioduken 
och den här kvällen kan du dessutom göra det till speci-
alpris på Fasaden.

Nästa vecka är det premiär för Filmklubben på Fasaden och först ut är 
det fantastiskt fina och hyllade brittiska dramat AFTERSUN. Mer om 
den filmen och Filmklubben i nästa veckas tidning!

Kommer vi avskaffa och slopa 
sommartid?

Sommartid eller inte sommar-
tid? Det är frågan! Varje år ställer 
vi fram klockan en timme på vå-
ren, och sedan tillbaka en timme 
på hösten. Så har det varit sedan 
början av 80-talet, men snart kan-
ske vi gör det för sista gången. 
Redan i mars 2019 röstade Euro-
paparlamentet igenom ett förslag 
om att avskaffa tidsomställning-
en och att detta skulle börja gälla 

två år senare.
Ska Sverige ha sommartid eller 

vintertid?
Än så länge har den svenska 

regeringen inte tagit något beslut 
om tidsomställningen ska avskaf-
fas eller inte, och om det i så fall 
är sommar- eller vintertid som 
ska gälla året om. Men vintertid 
heter egentligen normaltid, så vi 
antar att det i så fall är vintertid 
som kommer gälla året om.

Sommartid fr o m 26 mars

Källa: VeckoRevyn



DAGS ATT 
BYTA TAK?
Kontakta oss för GRATIS 
OFFERT på takbyte.
Gäller betong, tegel och plåttak.

Vi jobbar  självklart 
med ROTAVDRAG

 072-215 05 66

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

Över 30 år i branschen.
Priserna gäller fr.o.m. 14 mars 2023. Reservation för prisändringar.

Guld, Silver, Mynt 
KÖPES

Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors
Tisdag 28/3 kl. 14.30-16.00

100%
ÅTERVINNING
Allt vi  köper in återvinns 

20 kr guld  ......................4400 kr
10 kr guld  ......................2200 kr
5 kr guld .........................1100 kr
50 kr 1975 - 76  ................130 kr
10 kr 1972  .........................77 kr
5 kr före 1972  ....................36 kr
2 kr före 1942  ....................62 kr    
2 kr före 1968  ....................29 kr  
1 kr före 1942  ....................31 kr   
1 kr före 1968  .................14,5 kr   
50 öre före 1962  ...............9,5 kr  
25 öre före 1962  ...............4.5 kr   
10 öre före 1962  .............2,75 kr
 

Guldsmycken ........................ 505 kr/g finguld
Silverbestick (ejNS) ........................3700 kr/kg
Silvertackor ...................................5700 kr/kg 
Herrfickur 14/18k ......................3100/5700 kr
Armbandsur h. 14/18k ..............1400/3100 kr
Sedlar, Plåtmynt/Riksdaler, Tandguld, 
Medaljer, Utländska mynt, Silversmycken

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

Rikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

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

Gilla oss på 

Veckans 
Jobbmeny

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny 

gå in på 
arbetsformedlingen.se

King Edward, Snöboll, Asterix, 
Folva, Sava, Amandine, Cherie, 
Gul mandel m.fl. sorter. 5 och 20 
kg förp. Även KRAV-potatis. 
Sv. äpplen, morötter, lök, rödbetor, 
solrosfrö, fodermorötter. Nykokt 
sylt, flera sorter, (60-70% bärhalt). 
Säljes från lastbil. 
LÖRDAG 25/3: 
Lesjöfors värdshus 10.45, Hagfors 
stn 11.45, Uddeholm 12.15, Ekshärad 
mittemot  kyrkan 13.00,  Stöllet OK/Q8 
13.45, Ambjörby Folkets hus 14.30, 
Likenäs macken 15.00.
SÖNDAG 26/3: Munkfors systembol 
9.30, Olsäter skola 10.30.

Ej kort. Nästa tur om 4 veckor.

POTATIS - SYLT - SOLROSFRÖ

FALBYGDENS LANTPRODUKTER  
070-298 39 40 • www.potatisbilarna.se

ÅRSSTÄMMA
Storjangen-Älgsjön 

FVOF
Mån 10/4 -23 kl 16.00

Lövstaholms Bygdegård

Våffeldagen 2023 – därför firar vi våfflans dag
Våffeldagen infaller den 25 mars varje år och är historiskt en kristen 
högtid. Dagen kom lite senare att markera skiftet från vinter till vår i 
det som kallas vårfrudagen. Här guidar vi dig genom hela historien om 
hur våffeldagen blev till.
Våffeldagens historia – hur vårfru blev våffla
Vårfrudagen, Marie bebådelsedag och våffeldagen – kär dag har många 
namn. Vad är egentligen vad och varför äter vi våfflor i slutet på mars? 
Här kommer den korta versionen!

Marie bebådelsedag är från början en kristen högtid och markerar 
dagen då jungfru Maria fick beskedet av ängeln Gabriel att hon bar på 
Guds son. Det är alltså därför vi firar den 25 mars – nio månader innan 
Jesus ska ha fötts.

Dagen kom sedan att markera skiftet från vinter till vår i det som 
kallas vårfrudagen. Årstidsväxlingarna var än viktigare i bondesamhäl-
let än hur vi tänker på dem idag, och här firades starten på vårbruket 
och att det nu började bli ljusare. Fram till mitten av 1700-talet var även 
vårdagsjämningen alltid på vårfrudagen.
Var kommer våfflorna in i bilden?
Okej, det är lite smårörigt, men språkligt går det faktiskt att följa våff-
lorna hela vägen tillbaka till jungfru Maria och Marie bebådelsedag, 
som alltså länge även kallats vårfrudagen. Orden ”vår” och ”fru” syf-
tar nämligen på jungfru Maria. Vårfrudagen i sin tur uttalades i vissa 
dialekter som vafferdagen, vilket påminde om det tyska ordet vaffel 
(våffla) och därigenom blev alltså vårfrudagen till våffeldagen.

Den tidigare våfflan var dock en mer sparsmakad variant eftersom 
bland annat 
socker, grädde 
och sylt var lyx-
varor. Den söta 
våfflan vi äter 
idag hittar vi 
först någonstans 
kring slutet av 
1800-talet.

Källa: arla.se

Välkommen till

VÅFFEL-
CAFÉ

på Skolgatan 3
Lördag 25 mars

11.00-15.00

Hagfors-Munkfors

och
Hagfors-Ekshärad 

Reumatikerförening



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

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

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!

FÖRENINGSNYTT

KÖPES
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.
********************************************
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
********************************************
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.
********************************************
NU ÄR DET GOTT ATT LEVA
Välkomna till Sunnemo Folkets Hus 29 
mars 18.00. Konsert med musiker från 
Wermlands Operan, Christer & Cecilie 
Nerfont framför visor som Trubbel och 
Ögon känsliga för grönt. Inträde: 200 kr 
inkl kaffe & fika. Förboka senast 24/3 till 
Linda på sms eller ring 073-8355990.
********************************************
PÅSKFEST MJÖNÄS BYGDEGÅRD
7/4 kl 18.00. Påskbuffé, kaffe & kaka. 
Pris: medl. 195:-, ej medl. 250:-. Dryck 
tillkommer. Anmäl till Jan-Olov 072-
7219849, senast 2/4. Ta med en vinst 
(värde ca 50 kr) till lotteriet... Styrelsen. 
mjonasbygdegard.n.nu.
********************************************

PÅSKÄGGSJAKT
En utomhusaktivitet för barnen vid Mjö-
näs bygdegård 9/4 kl 13.30. Vi kommer 
även ha en tipspromenad med diplom 
till alla barn som deltar. Pris 30:- i det 
ingår ett fyllt påskägg, festis och diplom. 
Anmälan till Jessica 070-2368226 
senast 2/4.
********************************************
RÅDA IK FUNKTIONÄRS TACK!
Råda IK bjuder, som tack, alla funktio-
närer och ledare som hjälpt till under 
2022 på Munkfors Revyn, lördag 15/4 
kl 18.00. Anmäl senast 3/4 till kansliet 
073-5102129 eller 
radaikexp@gmail.com. Styrelsen.
********************************************
PÅSKLOPPIS
By Skymnäs Folkets Hus 6-10 april. 
Boka bord, ring Marianne 070-6856630. 
Arbetsinsats krävs. Begränsade platser. 
BSFH förening
********************************************
VÅRSUPÉ 
SPF Ransäter-Munkfors. Månadsmöte 
3/4 kl 17.00, Församlingshemmet Munk-
fors. Joacim Axelsson, Munkfors under-
håller. Lotteri. Vårsupé: 140 kr. Anmälan 
till Gun-Britt Nilsson 070-6514254, 
Gunnel Lunde 070-5766641. Varmt väl-
komna! Styrelsen. Samarr. Vuxenskolan
********************************************
KONSERT MED TRAVELING JOHN
Rämmens bygdeg. 25/3 kl 16.00. Trave-
ling John har skördat stora framgångar 
med sin musik. Medv. i TV4 Nyhetsmor-
gon, SVT Go’kväll & SR och har miljon-
tals streams på Spotify. Entré 150 kr inkl 
cider före, kaffe & smörgås i pausen. 
Förb. via SMS eller ring 070-6541660.
********************************************

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
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
********************************************

SÄLJES
LÄGENHET
Rostbrännarevägen 12 A, Hagfors. Lä-
genhet 1 rum o kök, 1:a våningen. Pris 
10.000:-. Månadshyra 2.400:-. Fiber.
Tel. 070-207 41 71
********************************************
BOSTADSRÄTT 3 R.O.K.
Helrenoverad. Inglasad balkong. Varm-
hyra 5.986:-/mån. Smedsgatan 13 E, 
Munkfors. Högstbjudande.
Tel. 070-525 13 11 Ingalill
********************************************
HALLSPEGEL
Stor. Körsbär kallas färgen. Pris: 500:-.
Tel. 070-203 80 08

BIODLARKURS - NYBÖRJARE
Start 15 april. Kursavg.: 1.200:-. För mer 
info och anmälan: Jeanette Thomasson, 
073-9490626. jeanette@dejebygg.se. 
Klarälvdalens Biodlarförening
********************************************
INBJUDAN TILL POLITIKER OCH 
ALLMÄNHETEN
Munkfors-Ransäter kommun. Stensda-
lens Ordenshus torsdag den 30 mars 
kl 18.30. Kom och få information. Enkel 
fika. Välkomna! Logen E.G. Geijer.
********************************************
HEMBYGDSGÅRDSFÖRENINGEN 
I RANSÄTER
Årsmöte 29 mars kl 18.00 på Wärds-
huset. Alla medlemmar är välkomna. Vi 
bjuder på kaffe med tilltugg. Väl mött!
********************************************
ÅRSMÖTE SKÅLVIKENS 
BYGDEFÖRENING
Årsmöte fredag 7/4 kl 15.00. Bjuds på 
lättare påskmat. Gamla som nya med-
lemmar är välkomna. Mvh Styrelsen.
********************************************
STORLOPPIS I BERGSÄNGS SKOLA
Lördag 1 april kl 10.00-14.00. Försälj-
ning av våfflor/korv/kaffe m.m. Vill du 
boka bord, 50 kr/m. Ring Angelica 070-
6342353. Välkomna att sälja, fynda & 
fika önskar Bergsängsbygdens Byalag 
********************************************
PRO MUNKFORS
Onsdag 29/3 kl 14.00 i lokalen kommer 
Seniorshopen och visar vårens och som-
marens kollektion. Endast kort, swish 
eller faktura. Kaffe och smörgås 50:-. 
Välkomna! Samarr. med ABF
********************************************

ENA BYGDEGÅRD
håller Påskbazar lördag 1/4 kl 11-16. Se 
kommande annons v 13.
********************************************
ÅRSMÖTE 
5/4 kl 18.00. Klarälvens Fiskevårds-
områdesförening Hagfors kommun. 
Edebäcks Hembygdsgård. Välkomna! 
Styrelsen.

Alla barnen hade smutsiga 
kläder utom Gabriel, han 
använde Ariel.

Alla barnen gick på toa 
utom Moa, för det var hon 
som spola.

Alla barnen lyssnade på 
läraren förutom Nova, hon 
behövde verkligen sova

Alla barnen fick en fråga 
förutom Clara för hon 
kunde inte svara

Källa: allabarnen.com



Biljetter finns 
att köpa på 

biohagfors.se och 
på plats 45 min 
innan visning.

JOHN WICK : CHAPTER 4
ONSDAG 22/3 KL 18.30
Från 15 år, 169 min, 100:-

EMPIRE OF LIGHT
DAGBIO: FRE 24/3 KL 15.00  

Från 11 år, 119 min, 80:-

TITINA - MOT NORDPOLEN!
LÖRDAG 25/3 KL 15.00  
Barntillåten, 90 min, 40:-

Förhandsvisning:
DUNGEONS & DRAGONS

Honor among thieves
LÖRDAG 25/3 KL 21.00  

Från 11 år, 134 min, 100:-

EVERYTHING EVERYWHERE 
ALL AT ONCE

SÖNDAG 26/3 KL 18.00  
Från 11 år, 139 min, 50:-

AFTERSUN
ONSDAG 29/3 KL 19.00  

Från 7 år, 96 min, 80:-

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

Bio Hagfors på Facebook & Instagram!

FASADEN

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
Korv med bröd 15:-

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

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

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

UTHYRES
LÖVSTAHOLM

2 r.o.k  Kallhyra 2.895:-
Lövåsen 177

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

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!

Torsdag 23/3 kl 10.30-15.00
Kålpudding  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!

  BOKA ER FÖRSÄLJNINGSPLATS NU!
                     Fjortonde året, med ett hundratal knallar!

Anmäl till Marie 0709-96 19 32 el.via www.forshagamarknad.se
Välkomna!                                  Arr: Forshaga IF

7-8
juli

Boksignering
Sofia Skölds nya bok

Hagfors Pappershandel
Lördag 1/4
11.00-13.00

Kom ihåg din PÅSKANNONSKom ihåg din PÅSKANNONS
PåskbordPåskbord
PåskmatPåskmat

EvenemangEvenemang
Ny outfitNy outfit

m.m.m.m.
Titta in på vår hemsida

www.veckobladet.se

0563-616 660563-616 66

info@veckobladet.seinfo@veckobladet.se

Annonsstopp torsdagar kl 16.00Annonsstopp torsdagar kl 16.00



HAGFORS KOMMUN informerar

Kommunfullmäktige
Sammanträder 27 mars kl.18.30 i plenisalen   
i Hagfors stadshus. Ärendelista finns   
på hagfors.se/kommunfullmaktige 

Mötet webbsänds på hagfors.se

Välkomna!
Michael Kjellstrand (OR)  
Ordförande kommunfullmäktige

Vecka 12 HAGFORS KOMMUN, Dalavägen 10, 683 80 Hagfors, e-post: kommun@hagfors.se www.hagfors.se

Världsvattendagen sätter fokus 
på hållbar vattenanvändning
Den 22 mars är Världsvattendagen. En dag som 
instiftades av FN 1992 för sätta fokus på betydelsen 
av färskvatten och hållbart hanterande av vatten.

Vatten är en förutsättning 
för allt liv och vårt vikti-
gaste livsmedel. Ändå tar 
vi det för givet. Men vår tids 
klimatförändringar och 
nationella och globala krav 
gör att vi måste använda 
vattnet på ett hållbart sätt. 

Genom att till exempel 
stänga av kranen under 
tandborstningen, byta 
packning i kranen, ta en 
snabbdusch och vattna 
trädgården med regnvatten 
kan du göra skillnad.

I Hagfors kommun är 
vi lyckligt lottade som kan 
hämta vatten i Stor Ullen 
för att producera dricks-
vatten. Men även om det 
finns gott om vatten i sjön 
så kan vattenverket bara 
rena och producera en 
viss mängd dricksvatten,  
och oavsett tillgången på 

vatten så finns det flera 
skäl att vara sparsam 
med dricksvatten. Dels är 
vatten en naturresurs som 
vi bör hantera varsamt, 
dels går det åt energi för 
att rena och producera 
dricksvatten.

Tänk efter, kan du använda 
vatten på ett mer hållbart 
sätt i din vardag?

Hämta  
gratis sand
Om du vill halk- 
bekämpa utanför 
ditt eget hus kan  
du hämta sand  
gratis i någon av 
våra sandlådor. 

Via QR-koden hittar du 
en lista över alla platser 
i kommunen där vi har 
sandlådor utplacerade. 
Glöm inte att ta med en 
hink eller liknande att ha 
sanden i.

TA
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E
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R
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IN
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R
!

Sista anmälningsdag 4 april
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