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GRATISTIDNING

Upplaga:16.500 ex

FOLKKÄR, LÄTTLÄST & LUSLÄST SEDAN 2003

DIN LOKALA GRATISTIDNING FÖR KOMMUNERNA Midsommar / Sommarlov

Glor-Isol BV filial Sverige
Kärvingeborn 15 - 71295 GRYTHYTTAN
076 - 692 24 06

Vi sätter färg på området

För nytt ohyvlat virke eller virke som tidigare målats med slamfärg
Torrslamfärg

15%
R A B A T T 

Vi är ett nytt företag här i området och vi 
erbjuder VeckoNytts läsare 15 % rabatt på våra 
produkter. Använd rabattkoden: 
Glor-IsolNytt  på våran webbsida. 
rabatten gäller fram till den 15 juli.   
Rabattkod kan inte kombineras med andra rabatter.

www.GLOR-ISOL.euFörsäljning via :

sedan 1930

Allt-i-ettTorrslamfärg

K O D E N :  G L O R - I S O L N Y T T

vi erbjuder produkter
i olika mängder. 
finns i rött och svart.



FHs VeckoNytt AB,
Stora Torget 3c, 682 30 Filipstad    
Tel: 0590-127 50        
info@veckonytt.se, www.veckonytt.se
Distribution: PostNord
Vid utebliven tidning ring 
Filipstad: 010 436 31 97
Hällefors: 010 436 33 81
Nora: 010 436 33 83

Tryckeri:  Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB

Utgivning: Filipstad, Hällefors och Nora
Upplaga: 16 500 ex. 
Ansvarig utgivare: Håkan Eriksson
Tryckfel och fel i distribution: För fel 
orsakade av tredje part ansvarar vi ej
Annonsstopp: Torsdag kl 12.00  
veckan innan utgivning. 
Vid lämnat & godkänt korr
tar kunden ansvar för ev. fel 

Annonsmanus: För ej beställt 
inlämnat material ansvarar vi ej
Privatannonser: Fredag kl 12.00 
OBS! Endast kontant, kort eller 
swishbetalning nr. 1230691303
Mottages EJ per telefon.   

Öppet: 
Mån - Tors   kl. 10.00 - 16.00   
Fred   kl.  10.00 - 13.00  
Lunch kl.  13.00 - 14.00

Välkommen med din förfrågan!

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
F Hs VeckoNytt AB
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FILIPSTAD
Prästgård
Pris 3 180 000 kr utgångspris
Adress Kungsgatan 1
Boarea 380 kvm Tomtarea 1851 kvm
Mäklare Marina Jansson 
Telefon 073-093 55 41

GRYTHYTTAN
Fritidshus
Pris 375 000 kr utgångspris
Adress Sundsudden 18
Tomtarea 1398 kvm
Mäklare Marina Jansson 
Telefon 073-093 55 41

STJÄLPET 
Friliggande villa 
Pris 475 000 kr utgångspris
Adress Stjälpet 11 & 12
Boarea 101 kvm Tomtarea 2851 kvm
Mäklare Marina Jansson 
Telefon 073-093 55 41

FILIPSTAD 
Radhus 
Pris 485 000 kr utgångspris
Adress Hertig Filipsgatan 7c
Boarea 115 kvm Tomtarea 211 kvm
Mäklare Lena Persson 
Telefon 070-642 60 38

Funderar du på att 
förändra ditt boende?

Kontakta oss för en 
kostnadsfri värdering.Karin 

Mäklarassistent
Marina 

Fastighetsmäklare
Lena

Fastighetsmäklare
Kent

Värderingsman

Vi på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling månar om allas hälsa!
Med anledning av Coronavirus så kommer våra rutiner på kontoret och 

på våra visningar tillsvidare innebära en del förändringar. 

Kontoret kommer vara stängt för spontanbesök - endast bokade möten. 
Slå oss en signal för att boka en tid.

Visningar kommer genomföras begränsat till endast ett sällskap åt gången inne i bostaden.  
För att undvika lång väntan utanför ber vi er därför respektera den visningstiden ni får av oss. 

Tack för er förståelse! 
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LÅNGBAN
Friliggande villa
Pris 250 000 kr utgångspris
Adress Långban Knäppa
Boarea 132 kvm Tomtarea 2420 kvm
Mäklare Marina Jansson 
Telefon 073-093 55 41

FILIPSTAD
3:a
Pris 140 000 kr utgångspris
Adress Spångbergsvägen 34B
Avgift 4309 kr/mån Boarea 87 kvm
Mäklare Lena Persson 
Telefon 070-642 60 38

FILIPSTAD
3:a
Pris 190 000 kr utgångspris
Adress Bronellsgatan 3B
Avgift 3310 kr/mån Boarea 71,5 kvm
Mäklare Marina Jansson 
Telefon 073-093 55 41

HÄLLEFORS
Friliggande villa
Pris 240 000 kr utgångspris
Adress Rydellvägen 23
Boarea 75 kvm Tomtarea 1200 kvm
Mäklare Marina Jansson 
Telefon 073-093 55 41

FILIPSTAD
2:a
Pris 110 000 kr utgångspris
Adress Bronellsgatan 3B
Avgift 2849 kr/mån Boarea 60 kvm
Mäklare Marina Jansson 
Telefon 073-093 55 41

FILIPSTAD
Friliggande villa
Pris 2 700 000 kr utgångspris
Adress Bosjön 24 & 26
Boarea 232 kvm Tomtarea 4176 kvm
Mäklare Marina Jansson 
Telefon 073-093 55 41

Du har väl inte missat att 
vi även annonserar i Sveriges nya bostadsajt Boneo?

Kika gärna in 
och få inspiration!

www.boneo.se

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
Filipstad och Hällefors

Bronellsgatan 5, 682 30 Filipstad | 0590-102 21
filipstad@lansfast.se | www.lansfast.se/filipstad

Sikforsvägen 38, 712 34 Hällefors | 0591-160 15
hallefors@lansfast.se | www.lansfast.se/hallefors

HÄLLEFORS
Friliggande villa
Pris 430 000 kr utgångspris
Adress Bergmästarvägen 38
Boarea 166 kvm Tomtarea 1716 kvm
Mäklare Marina Jansson 
Telefon 073-093 55 41
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Ingredienser:
Kyckling
300 gram kyckling� léer
1 krm salt
1 krm svartpeppar
0,5 tsk paprikakrydda
2 tsk olivolja

Krämiga grönsaker
250 gram färsk sparris
0,5 st grön paprika
60 gram salladslök
1 klyfta vitlök
125 gram edamamebönor
2 tsk olivolja

0,5 kruka färsk persilja
0,5 st citron
1 dl Creme fraiche lätt
30 gram färsk bladspenat
1 krm salt
1 krm svartpeppar

Gör så här: 
Värm ugnen till 175 grader.

Kyckling:
Krydda kyckling� léerna med 
salt, peppar och paprikapulver.

Hetta upp olja i en stekpanna 

och bryn kycklingen på hög 
värme i ca 2 min/ sida. Lägg 
över kyckling� léerna i en 
ugnsfast form och stek klart i 
ugnen i ca 15-20 min.

Krämiga grönsaker:
Ta bort de träiga längst ner på 
sparrisen. Skär varje sparris i 
3 delar. Tärna paprikan och 
strimla salladslöken. Skala 
och � nhacka vitlök.

Fräs alla grönsaker och soja-
bönor i olja i ca 5 min. Rör 
om med jämna mellanrum.

Finhacka persilja och riv 
citronskal.

Tillsätt creme fraiche, spenat, 
persilja, rivet citronskal och 
citronsaft till grönsakerna och 
låt fräsa samman. Smaka av 
med salt och peppar.

Servering:
Ta ut kycklingen ur ugnen och 
skär i skivor. Servera tillsammans 
med de krämiga grönsakerna.

www.tasteline.com

KÅSERI

Olof Pihlgren, Gästkåsör

Krispig kyckling med krämiga grönsaker 2 portioner

APROPÅ INGENTING!

Holke, polke, lejonben! Hette 
egentligen Folke. Plötsligt satt han 
där. På mitt köksbord. 

– Jag är ungkarl och speleman, sade jag 
när de bar in honom. Ingen tid för djur 
här inte!!! De, oförstående vännerna 
brydde sig inte utan sade: – Du räddade 
livet på honom och nu är han din! Sen 
gick de. Där satt jag med en 12 veckors 
kattunge på mitt köksbord. Inte kul. 
Hungrig var han också. 
 Okej, katter har funnits i mitt liv 
sen jag var tre år, men på äldre dagar 
20+ har jag bestämt själv om jag har tid 
för sådana individer eller ej. Nu hade jag 
inte tid! Ungkarl och speleman. Vackra 
damer och frihet. Vad händer då? Jo ett 
blivande loppbo på mitt köksbord som 
jag verkligen inte hade tid med. 
 Första natten, ja han � ck mat, 
köttbullar och mos, det som blev kvar 
e� er husse, då skulle det sovas. Ligger 
han i sin korg? Snabbt tillverkad med 
en liten � lt i? Icke då! Skall sova på 
husses hals så han inte får lu� . Plockar 
ner katt, vänligt men bestämt. – Du får 
ligga vid min armhåla kattskrälle om du 
överhuvudtaget skall bo här! Fungerade 
inte! Har ha�  någon dam här under 
årens lopp som ungkarl  men hon ville 
inte heller ligga i min armhåla......Förstår 
henne så här e� eråt.

Bakåt i tiden: Han föddes en dag för 27 
år sedan när jag skulle passa kompisarnas 
katt. Bara ett dygn. – Ger du katten mat är 
du snäll. Vi är tillbaka i morgon. – Okej, 
inga problem, svarar jag. Hur svårt kan 
det vara? Satte på tvättmaskinen hemma 
och gick till mamma katt. Mat � ck hon 
och åt, men betedde sig lite underligt. 
Drog rumpan i golvet och jamade. Hem 
igen, plocka ur tvättmaskinen och sedan 

gå tillbaks för att ge kvällsmat. Då låg hon 
där. På golvet och födde barn!!! Hurra 
tänkte jag! Skulle ju bara mata katten och 
sedan var det klart. I he-vete heller! Vet 
jag e� er 27 år om ägarna visste om att det 
var nedkomst för kattungar och därför 
drog till norrland? Eller om jag råkade 
hamna i en situation som ingen hade en 
aning om? I vilket fall: Barnmorska blev 
jag i min ensamhet med moder katt som 
hade värkar och ut kom det bebisar.   
 Mycket nu, kände jag. Klappade 
mamma katt, hjälpte till att få ut ungarna 
och det blev ”High tass” när allt var klart. 
Men problem uppstod. Två av fem 
andades inte. Som små råttor låg de där 
och � ck inte lu� . Mamma katt slickade på 
alla för att få liv i dem. Men inte de där 
två! Vad gör man då? Konstgjord andning 
på en kattunge? Hur mycket lu�  skall 
man blåsa in? Massera liv i dem med en 
liten handduk? Alltså, varför hamnar jag 
alltid i konstiga, oförutsedda situationer?  
 Ingen mobil på den tiden, man 
kunde inte googla på kattfödsel utan bara 
lita till sig själv och sin instinkt. Sagt och 
gjort. Kattunge på rygg, öppna mun och 
blåsa in lite försiktigt så att bröstkorgen 
ly� e sig på katten. Massera med 
handduk på magen och dra i tassarna så 
blodcirkulationen startade. Sedan blåsa 
in igen. En evighet senare som säkert 
bara var nån minut per katt så började det 
pipas och andas bortikring. De överlevde 
och mamma katt började att slicka på 
dem genast när de gav ljud ifrån sig. Nöjd 
gick jag hem och sedan var det inget mer 
med det. Tills Folke helt plötsligt satt på 
mitt köksbord. 

Den katten hade jag i 16 år! Vi var alltid 
tillsammans och han satt o� a på min axel 
när vi var ute och gick. Med i husvagnen 
när vi � skade och gick fritt i skogen under 
tiden. Om jag var för självupptagen med 
nån hobby slog han ner min snusdosa i 
golvet för att få uppmärksamhet. Jag � ck 
både grodor, möss och råttor i present 

av honom titt som tätt. Ibland i sängen. 
Kul att vakna upp på morgonen med 
något som låter ”Kväk”. Gröna med långa 
� ngrar och som bara ville ut. Ut kom de 
och överlevde gjorde de också. 
 Ungkarl och speleman. Jodå, nån 
dam fanns det väl men katten var ändå 
med. Någon tyckte nog lite bättre om 
Folke än mig, medan någon annan var 
svartsjuk... – Du verkar tycka mer om 
katten än mig, � ck man höra. Vad svarar 
man på sånt? Ett djur jag räddat livet på 
och som är min bästa vän? – Inte då lilla 
gumman, hur kan du tänka så? Det är ju 
bara ett sällskap. Ett litet djur som har 
� yttat in så där utan anledning. En katt. 
Inget att hänga upp sig på. Skall vi pussas 
lite istället??? 

16 år blev det. Sen var det slut. Njurarna 
svek honom och det blev veterinären. - Ni 
får gå ut om ni vill när jag tar honom till 
den sista vilan, sade veterinären.
– Inte då, svarade jag. Glöm det! Har jag 
gett honom liv skall jag vara med när han 
dör också. Min katt!!! Så där satt vi och 
tog farväl, sen kom sprutan och han dog i 
min famn. Jag sjukskrev mig en hel vecka 
och bara sörjde. Gräva grav och gråta. 
Skall jag inte göra om, men han var en del 
av mitt liv. En del som skars bort ur mitt 
hjärta. Vila i frid Folke!     
Apropå ingenting! Höres! Kram.



5FHs VeckoNytt AB, Stora Torget 3C, 682 30 Filipstad  •   Tel. 0590-127 50  •  info@veckonytt.se  •  www.veckonytt.se

 —  ÖPPET ALLA DAGAR, även kväll & helg  —
Radhusgatan 26 a Filipstad Tel. 0590-103 58, 070-581 03 58

Vi har däck 
till bilen,husvagnen 

och släpet!

 

Fastighetsbyrån Viktoriag. 2, Filipstad      www.fastighetsbyran.se/fi lipstad
Öppet: mån - tors 10 - 17, fre 10 - 15. Lunch 12-13  I Storfors fi nns vi på Bergslagens Sparbank. Boka tid.

VILLOR / FASTIGHETSBYRAN.SE Noga med att välja mäklare?
Välkommen till den lokala mäklaren.

Urban Lindholm 
Fastighetsmäklare
070-521 57 51

Mona Hååkman 
Mäklarassistent 
0590-149 00

FILIPSTAD
FINNSHYTTEGATAN 19 B
Typ: Enfamiljshus
Byggår: 1909 
Rum: 5 rum och kök
Boarea/Biarea: 117/60 kvm 
Tomtarea: 729 kvm
Utgångspris: 525 000 kr
Webbnr: 5121-1595

FILIPSTAD
KALHYTTEBACKEN 6
Typ: 1½ plans hus
Byggår: 1938 
Rum: 5 rum och kök
Boarea/Biarea: 107/20 kvm 
Tomtarea: 1 500 kvm
Utgångspris: 625 000 kr
Webbnr: 5121-1581

Fritidshus med uterum.
Till denna fastighet hör en ca 1500 kvm stor arrenderad sjötomt. 
Tomten är rogivande, lättskött och lummig med soligt sydvästläge. 

Prisvärt boende
Ett hus som är nära nog färdigrenoverat invändigt 

Hemtrevligt tvåplanshus
Hemtrevligt, smart planerat och ljust hus beläget på idylliska, fridfulla och 
trivsamma Finnshyttegatan. Här bor du centralt, naturnära och barnvänligt med 
lekparker, vackra grönområden och trevliga promenadstråk i närområdet.

Ljust 1 ½ planshus
Till husets absoluta höjdpunkter hör ett stort, inglasat och mysigt uterum med 
utgång till altanen, skjutdörrar.Både dubbelgarage och enkelgarage.

VITTEBERG

Typ: Fritidshus
Byggår: 1954, tillbyggt 1989 
Rum: 2 rum och litet kök
Boarea/Biarea: 45 kvm 
Utgångspris: 395 000 kr
Webbnr: 5121-1621

LESJÖFORS
DE GEERSGATAN 10
Typ: Enfamiljshus
Byggår: 1924 
Rum: 5 rum, 2-3 sovrum
Boarea/Biarea: 130/35 kvm 
Tomtarea: 1 259 kvm
Utgångspris: 200 000 kr
Webbnr: 5121-1624

Telefon: 0590-717 25
Stora Torget 3F FILIPSTAD

Öppet: vard 10-16, lörd 10-13

BlomstertösenBlomstertösen
Midsommar-Midsommar-
bukett bukett 195:-195:-
GRATIS UTKÖRNING 
inom Filipstads tätort

Midsommara� on öppet 10-13Midsommara� on öppet 10-13

Bjarne Danielsen
072-700 06 96
Info@tewab.se

DAGS ATT BYGGA HUS ELLER GARAGE?
DAGS ATT BYGGA HUS ELLER GARAGE?

Vi utför professionell grundläggning.
Vi utför professionell grundläggning.

Kontakta oss för kostnadsförslag
Kontakta oss för kostnadsförslag

Utför alla på marknaden förekommande gräv- & schaktarbeten

Vi kan det vi gör!
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BJUDMAT
i sommartid

Pastasallad med kassler
4 portioner

 Ingredienser:
280 g pasta t ex penne
500 g kassler
1 burk majs (à 300 g)
1 gurka
2 dl grädd� l
1 tsk salt
1 - 1 1/2 krm peppar
2 msk senap

Gör så här:  Koka pastan i lättsaltat vatten 
enligt förpackningens anvisning. Spola 
hastigt av pastan med kallt vatten och låt 
rinna av. Skär kasslern i tunna strimlor. Låt 
majsen rinna av. Skölj och tärna gurkan 
smått.
 Smaksätt grädd� len med salt och 
peppar samt gärna senap. Vänd ner 
pasta, kassler, majs och gurka. Servera 
pastasalladen med bröd.
ica.se

4 portioner

Ingredienser:
Limemarinerade jordgubbar:
1/2 liter jordgubbar
1 lime
0,5 dl färska myntablad
4 cl vaniljvodka eller vaniljsocker 
efter smak
Övrigt:
2-3 dl vispgrädde
1 tsk vaniljsocker
100g färdig sockerkaka

Gör så här: Snoppa 
jordgubbarna och skär dem 
till kvartar. Blanda saft från 
lime tillsammans med hackad 
mynta och vaniljvodka. 
Låt jordgubbarna ligga i 
marinaden i cirka en timme.

 Blanda grädde med 
vaniljsocker och vispa den. 
Ställ svalt. Har du en sifon häller 
du grädde och vaniljsocker i 
sifonen. Skruva åt, skaka allt 
några sekunder så att det 
blandas. Ställ sifonen svalt fram 
till servering. Tillsätt sedan 
en gräddpatron och tryck ut 
lagom klickar på sockerkakan.
 Skiva sockerkakan i cirka 2 
centimeters tjocka skivor. Lägg 
sockerkaksskivorna på grillen 
och grilla dem så de får yta och 
grillränder på båda sidor. Lägg 
upp sockerkakan på tallrikar, 
klicka på grädde och skeda 
över jordgubbar.
www.landleyskok.se

Kyckling med 
pesto
4 portioner

 Ingredienser:
700 g delade kyckling� léer
2 dl kycklingbuljong (1/2 
tärning+vatten går bra)
3 msk grön pesto
2 dl creme fraiche
1 röd paprika
körsbärstomater
1 fp fetaost
färska örter (jag tog basilika och 
persilja)
svartpeppar

Gör så här: Om du inte har 
delade kyckling� léer. dela dom 
på mitten så du får tunna � léer.
 Bryn de hastigt i omgångar 
i en het panna. Lägg all 
kyckling i stekpannan och 
slå på buljongen. Låt koka i 
cirka 5-10 minuter eller tills 
kycklingen är klar. Tillsätt pesto 
och creme fraîche. Skär ner 
paprikan i mindre bitar och 
låt den koka med tillsammans 
med tomaterna. När allt kokat 
ihop några minuter, smula 
över fetaost. Avsluta med att 
strö � nhackade örter över och 
krydda med lite svartpeppar.
linneasska� eri.se

Rostad aubergine-
sallad med vitost
4 portioner

 Ingredienser:
3 auberginer
900 g potatis
4 vitlöksklyftor, oskalade
2 dl Svarta oliver, t ex kalamata eller 
taggiasca
ev 2 kvistar färsk rosmarin
2 msk Köket® Smör-&rapsolja
2 bi� tomater
1 kruka färsk persilja
1 tsk salt och svartpeppar
200 g Apetina® vitost tärnad i lake 22%

Gör så här: Dela stora potatisar och skär 
aubergine i grova bitar. Lägg allt på en 
plåt och blanda med smör-&rapsolja, 
oliver, rosmarin och salt. Tillaga i mitten av 
ugnen 40-45 min.
 Skär tomaten i grova bitar. Grovhacka 
persiljan. Ta ut grönsakerna ur ugnen.
Strö över tomater, vitost och persilja innan 
servering.  
arla.se

Grillad sockerkaka med
marinerade jordgubbar & grädde
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HÄLLEFORS . FILIPSTAD

PÅ ORDINARIE PRIS

0591-136 90     0590-136 90

KONKURSUTFÖRSÄLJNING

Sikforsv.34, HÄLLEFORS: Mån-fre 10-18, Lör 10-13
Viktoriag.3, FILIPSTAD:    Mån-fre 10-18, Lör 10-14

Midsommarafton 10-13, Midsommardagen stängt

Thomas Kläder utförsäljer samtliga produkter i lager i Hällefors & Filipstad

75% 

Årets 
Midsommar-fi rande

INSTÄLLT!
Vi önskar er alla ändå en glad midsommar!

Hembygdsföreningarna i 
Grythyttan & Hällefors

Si
kf

or
sv

. 3
6 H

äll

efo
rs. 

070-626 40 63

SveaSvea
GARNGARN
20 kr/nystan
20 kr/nystan
ord. pris ord. pris 
32 kr/nystan
32 kr/nystan

Midsommar stängtMidsommar stängt
Öppet Mån-Fre 10-17
Lör 10-13

Torpcirkeln Silfvergrufvan

På grund av Corona-pandemin 
är all servering 

samt underhållning 
i Bagarstugan INTÄLLD!

STUBBFRÄSNING
GRÄSKLIPPNING
RUTAVDRAG 50%

Service 
HÄLLEFORS 

TQ ’s 

tel. 070-294 00 58 • mail: tobias.quist@telia.com

KARLSKOGA BILSKROT
Lämna din skrotbil på rätt plats!

Vi är en auktoriserad bilskrot
 VI HÄMTAR SKROTBILAR KOSTNADSFRITT!
från Filipstad, Hällefors, Grythyttan, Storfors 

och Nora med omnejd.
www.karlskogabilskrot.se

Hejarvägen 6, 691 52 Karlskoga Tel 0586-380 10

Att hyra i Gyttorp
Förråd i olika storlekar inomhus.

Uteplats för husvagnar 
och husbilar.

SVHH AB, Tel. 070-795 79 65
www.svhh.se

Tänk om Facebook hade 
funnits när ryssarna sköt upp 
hunden.
Undrar hur många som hade 
Lajkat.

En granne på landet som 
byggt en inomhusbassäng 
utan bygglov. Nu kommer han 
att åka dit på olaga inne-hav.
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Vi erbjuder alla annonsörer, nya som gamla

25% rabatt 
på HEL- eller HALVsidor 

på annonser inne i tidningen

ERBJUDANDE 

Stora Torget 3C, 682 30  Filipstad,   Tel. 0590-127 50,   info@veckonytt.se,    www.veckonytt.se

SOMMAR-

Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Erbjudandet 
gäller i 

sommarens 
utgivningar 

Välkommen med din annons!

FHs

GRATISTIDNINGSEDAN 2003

FOLKKÄR, LÄTTLÄST & LUSLÄST 

• 1/7 manusstopp torsdag 25/6

• 15/7 manusstopp torsdag 9/7
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• Möbler 
• Presenter 

• Mattor 
• Armaturer 

• Gardiner 
• med mera.

GOD SORTERING av 

Öppet: Mån-Fre 9.30-18.00 Lör 9.00-13.00 
Lunchstängt 12.30-13.30 

Sikforsvägen 6 Hällefors 

VI HAR ÖPPET HELA SOMMAREN

MÖBLER TILL HEMMET, SOMMARSTUGAN & TORPET

Midsommarafton och 
Midsommardagen STÄNGT

Vi har öppet 
hela sommaren sommarstugan & torpet

sommarstugan & torpet
MMÖÖBLERBLER till hemmet,  till hemmet, 

Vi fortsätter med våra

SÄNGKAMPANJER SOMMARTÄCKE 
från 175 kr

Stugtips!

TRÄDGÅRDSMÖBLER SE VÅR UTSTÄLLNING

Magnus Andersson   070-538 70 36.
Kontor/Budbil Ida Andersson  073-054 88 37.  
Plåtslagare Pontus Andersson  073-041 34 31.

-  Vi utf ör alla jobb inom byggnadsplåtslageri
-  Vi lägger plått ak, lertegeltak och betongpannor
-  Vi utf ör mindre snickerier

Varmt välkomna till oss för mer 
information gällande 
kundbesök och offerter!
Hos oss kan ni nyttja 
ROT-avdrag på arbetet!

Industrivägen 3 Hällefors

G R Y T H Y T T E L I S TA N

Årsmöte
Grythyttelistan håller årsmöte

fredagen den 17 juli kl. 18.00
Plats vid Grythytteviken

Välkomna! /Styrelsen

En sista hälsning som räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på 
010  – 199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack!

PG: 90 06 03 – 2
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1 2 3 4

5

6

7 8

9

10 11

12

13 14

Melodikrysset v.25 - 20 juni

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

1 2 3 4

5 6

7 8 9

10

11 12

13

14 15

Melodikrysset v.26 - 27 juni

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 sänds varje lördag 10.03-11.00 i P4 
I Melodikrysset gäller det att vara musikdetektiv. Här ställs frågor kring musik och artister som 

man ska fylla i, i kryssplanen för att vinna äran och de fi na priserna som presenteras i programmet.

Stora Torget 3C, 682 30  Filipstad,  Tel. 0590-127 50 info@veckonytt.se,  www.veckonytt.se

Nästa utgivning:

Onsdag 1 Juli
Annonsstopp: torsdag 25 Juni

 Tema:Tema:   Hemester Hemester

GRATISTIDNING
SEDAN 2003

FOLKKÄR, LÄTTLÄST 
& LUSLÄST 

Kommande utgivningar:

Onsdag 15 Juli annonsstopp tors 9 juli

Sommar uppehåll till 19 Augusti

FHs

FILIPSTAD - STORFORS - HÄLLEFORS - NORA Nr 24 •  Årg. 17 • Onsdag 18 dec 2019

GRATISTIDNING

Upplaga:18.500 ex

FOLKKÄR, LÄTTLÄST & LUSLÄST SEDAN 2003

DIN LOKALA GRATISTIDNING FÖR KOMMUNERNA TEMA: 4:e Advent / Julhälsningar

Vi fi nns på Konsul Lundströms väg 11 i Filipstad!

Tisdag 24 december Julafton  STÄNGT

Onsdag 25 december  Juldagen   STÄNGT

Torsdag 26 december  Annandag Jul  STÄNGT

Onsdag 1 januari  Nyårsdagen  STÄNGT

Måndag 6 januari  Trettondagen  STÄNGT

Öppettider inför Jul och Nyår
Öppettider inför Jul och Nyår

För mer information ring 0590-182 82.  God Jul och Gott Nytt År!

Övriga dagar öppet som vanligt Mån - Fre kl. 11-18, Lör kl. 10-14.  

www.wasa.com  

God JulGod Jul

Gott Nytt År
Gott Nytt År

&&

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. 

Välkommen som åhörare! Du har då också möjlighet

att ställa frågor till politikerna. Varje fullmäktigemöte

inleds med  ”Allmänhetens frågestund” under ca 30 min.

Sammanträdena sänds även via webbradio: www.fi lipstad.se

Fullmäktiges möten äger rum på torsdagar kl. 18.15 i Folkets Hus, Filipstad, 

om inte annat anges på www.fi lipstad.se

Under 2020 gäller följande sammanträdesdagar

23 januari

13 februari

12 mars

23 april

14 maj
11 juni

10 september 

15 oktober

12 november budget

10 december

Med reservation för ev. ändringar

      FILIPSTADS KOMMUN önskar alla
FILIPSTADS KOMMUN önskar alla

God Jul och Gott Nytt År!
God Jul och Gott Nytt År!

BÄSTA EXPONERING?
Se till att boka er fram- eller baksida i tid

FHs GRAFISK PRODUKTIONSBYRÅ och
GRATISTIDNING FÖR FILIPSTAD,
HÄLLEFORS & NORA KOMMUN

FHs

FILIPSTAD - HÄLLEFORS - NORA
Nr 11 •  Årg. 18 • Onsdag 3 juni 2020

GRATISTIDNING

Upplaga:16.500 ex

FOLKKÄR, LÄTTLÄST 
& LUSLÄST SEDAN 2003

DIN LOKALA GRATISTIDNING FÖR KOMMUNERNA
Tema: 6 juni / Skolavslutning

Nytt enskilt avlopp?
15 års garanti!

Produkter för alla typer av enskilda avlopp från marknadsledande tillverkare. Tillsammans med vår lokala
entreprenör, Tommy Bergs Gräv AB, erbjuder vi kostnadsfria hembesök och utefter dina behov lämnar vi 
förslag på den bästa helhetslösningen för ditt nya avlopp.

Ring Tommy på 073-980 66 14 för mera info.Besök gärna vår hemsida: svenskavloppsrening.se

FHs VeckoNytt nr 11-20.indd   1
FHs VeckoNytt nr 11-20.indd   1

2020-05-31   11:022020-05-31   11:02Gratistidningen som alltid harGratistidningen som alltid har
 total täckning i kommunerna  total täckning i kommunerna 
Filipstad, Hällefors och NoraFilipstad, Hällefors och Nora
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Det lilla tvätteriet med  
de STORA RESURSERNA 

SOM PASSAR ALLA
BRUKSTVÄTTEN & KEMTVÄTTENBRUKSTVÄTTEN & KEMTVÄTTEN

i HÄLLEFORS OCH FILIPSTAD

Vill ni ha tvättat? Ring Hasse 070-543 70 47 
VI UTFÖR ALL TYP AV TVÄTT!

KEMTVÄTTEN 
Tegnérg. 8 Filipstad 0590 - 131 00

BRUKSTVÄTTEN 
Ramströmsv. 2  Hällefors 0591 - 102 94 

På grund av rådande situation ber vi er ringa för våra öppettider.

Vi hämtar och leverar alltid från dörr till dörr

Filipstad, Storfors, Molkom, Hällefors, Gyttorp, Nora, Frövi,
Lindesberg, Bångbro, Kopparberg med omnejd. 

Vi kör på 

som vanligt

Varje tisdag Varje tisdag 
hämtar & lämnar vi tvätt i:hämtar & lämnar vi tvätt i:

- Bre�  sortiment på möbler - 
Älvtorpsvägen 5 NORA • www.israelssonsmobler.se

Midsommar har vi stängtMidsommar har vi stängt
Vi önskar er alla en Glad MidsommarVi önskar er alla en Glad Midsommar

22 juni – 8 augusti
Sommartider

mån – fre kl. 10 –14    
 lör kl. 10 –13

Kjellbergs Blomsterhandel Eftr AB Prästg.14, Nora • Tel: 0587-101 04 • info@kjellbergsnora.se

Vägbeskrivning: 8 km norr om Nora, 
före Åkerby Herrgård

Öppet i vår Öppet i vår 
HANDELSTRÄDGÅRDHANDELSTRÄDGÅRD
Öppet: tisdag - fredag 10-17 
MIDSOMMARAFTON STÄNGT
26/6 STÄNGER VI 
FÖR SÄSONGENÖPPET: Vardagar 10.30-18.00

MIDSOMMARAFTON 9-13
Midsommardagen stängt

Midsommarbukett
SKAPA EN BLOMSTRANDE 
MIDSOMMAR MED FÅNG

59 KR/ST

Certifierad montör

Vi levererar och installerarVi levererar och installerar
kvalitetsvärmepumparkvalitetsvärmepumpar

i hela Bergslagen!i hela Bergslagen!

info@uvp.nu
Ulf Haraldsson

Finansiering via WASA-fi nansWASA-fi nans 12 el. 24 mån räntefritt

JAG SERVAR ÄVEN ER GAMLA PUMP

VINTERANPASSADE VINTERANPASSADE 
LUFTVÄRMEPUMPARLUFTVÄRMEPUMPAR

KANONPRISERKANONPRISERtilltill  
5-ÅRS TOTALGARANTI5-ÅRS TOTALGARANTI

”Du kan handla”Du kan handla
räntefritt”räntefritt”

NU KOMMER VÄRMENNU KOMMER VÄRMEN!!  
Kyla på sommaren, Värme på vinternKyla på sommaren, Värme på vintern

Stöd dina lokala företag!
#vågahandla
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Tack
till släkt och vänner

som med vackra 
blommor

och minnesgåvor
hedrade minnet av

vår käre

Nils
Larsson

vid hans bortgång
och begravning.

Ett särskilt tack till 
Anna på Bergslagens 

begravningsbyrå.

Britt-Marie och Ulf
med familjer

PRIVATANNONSER

Plats för moped

073-822 66 88, Anders

Ved på rot bortskänkes
Lervik/Alkärret 

076-229 12 10

Sandra & Henrik Syrén
Vi får ladda för ert bröllop 
nästa midsommar istället. 
Syns när ni minst anar det.

xoxo gossip girl

BORTSKÄNKES

Nå 18.500 hushåll i
Filipstads, Storfors, Hällefors 

och Nora kommuner 
med din annons.

Nästa utgivning är: 
onsdag 1/7

Annonsstopp för 
privatannons: 
torsdag 25/6

Välkommen att synas!

MEDDELANDE

ÖNSKAS HYRA SORGTACK
Vårt varma tack

till er alla som hedrat 
minnet av vår älskade

Emil Hultgren 
vid hans bortgång 
och begravning

Olivia
Mamma

Pappa och Camilla
Jonas

Lisa med familj

TACK

All uppvaktning 
på min födelsedag undanbedes 

vänligt men bestämt. Bortrest.

Tomas Gunnarsson

UNDANBEDES

I likhet med fl era andra 
tillställningar är min
födelsedag inställd.  

All eventuell uppvaktning 
undanbedes. Jag behåller min 

nuvarande ålder tills vidare.

Hans Linder, Hällefors

Ett stort och varmt TACK
till arbetskamrater och anhöriga som 
uppvaktade mig vid pensionering. 

Saknar er alla.

Birgitta i Långbansände

Varmt tack
för visad vänlighet och 

deltagande i sorgen samt för 
de blommor och fondgåvor 
som skänkts i samband med

Gunnar Tallbergs 
bortgång 

GunBritt
Lena & Monica m familjer

DIN PRIVATANNONS SKICKAR/LÄMNAR DU TILL VECKONYTT
Skicka/lämna din annonstext, datum för införande samt vilken kategori 
annonsen tillhör (säljes, köpes, sorgtack osv.) till: 

info@veckonytt.se eller FHs VeckoNytt AB, Stora Torget 3C, 682 30 Filipstad 
Du kan ej längre lämna in privatannonser hos Thomas Kläder Hällefors. 
Tack för gott samarbete all personal på Thomas Kläder!

PRIVATANNONSER
Upp till 25 ord 100 kr, 26-50 ord 200 kr
Foto 50 kr. Du måste alltid lämna 
kontaktuppift där vi kan nå dig! 
Lämna mobilnummer eller mejladress 
så kan vi skicka ett kvitto på betalning!

Betala gärna
era privatannonser 
med Swish:
nr 123 069 13 03

Skriv gärna med ”Ert namn, privatannons”
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HÄLLEFORS - HJULSJÖ FÖRSAMLING

GÖR GUDS KÄRLEKGÖR GUDS KÄRLEK

LEVANDELEVANDE!!

Expedition Hällefors 0591-640 10  E-post: hallefors.pastorat@svenskakyrkan.se 
Kyrkoherde Per Schmidt mob: 070-822 11 40   www.svenskakyrkan.se/hallefors-hjulsjo

Närradioprogrammet Himla Go Fredagmorgon har uppehåll under sommaren för fl ytt

Lör 20 juni  kl. 13.00  GUDSTJÄNST i Skräddartorp 

   Sammanlyst med Grythyttans församling

Sön 21 juni  kl. 11.00  FRILUFTSGUDSTJÄNST i Krokbornsparken 
   Per och Anna F Schmidt

Ons 24 juni  kl. 12.15  LUNCHKONSERT i Hällefors kyrka 
   Anna F Schmidt med vänner

Sön 28 juni  kl. 11.00  GUDSTJÄNST i Hällefors kyrka 
   Per och Anna F Schmidt

Församlingen följer de rekommendationer som ges i Corona-tider

Om församlingen kan vara ett stöd för dig eller någon du vet i denna pandemi-tid, 
kontakta oss gärna! Vi ska göra vad vi kan.

ALLT SÄNDS LIVE
ALLT SÄNDS LIVE

(se gula rutan nedan)
(se gula rutan nedan)

Alla våra Gudstjänster och samlingar sänds live över vår Facebooksida 
”Hällefors-Hjulsjö församling”

Håll även gärna ett öga på vår Facebooksida för 
eventuella kompletteringar eller förändringar

Kolla e� er vår
Kolla e� er vårJuni-tävling!
Juni-tävling!

Korskyrkan

Kontakt: 0706-347 347, 
bengt.w.sjoberg@gmail.com

Brandinvägen 7 Hällefors Filipstad - Hällefors

Vi ställer inte in utan vi
ställer om vår verksamhet

Följ våra program, andakter, musik och 
delta i vår gemenskap via webben:

facebook.com/FHKorskyrkan
www.korskyrkan.fi lipstad-hallefors.se

youtube.se sök på 
Korskyrkan Filipstad-Hällefors

GRYTHYTTANS FÖRSAMLING

Lördag
20 juni kl 13

Söndag
21 juni

FRILUFTSGUDSTJÄNST 
Skräddartorp 
Lars Göran Lannergård

PILGRIMSVANDRING 
Grecksåsar-Rockesholm

 www.svenskakyrkan.se/grythyttan
grythyttans.forsamling@svenskakyrkan.se

Tel: 0591-140 21, ons-fre kl 10-12

Söndag
28 juni kl 11

GUDSTJÄNSTKyrkans hus 

Rike Nilsson-gårdens trädgård 
Lars Göran Lannergård

Vi har jour dygnet runt 
 Förmedling av kondoleanser.

Kyrkans 
Begravningsbyrå

Församlingshemmet, 
Klockarvägen 10, Hällefors

Tel: 0591-139 99

Med reservation för ändringar!

www.svenskakyrkan.se/nora

Lördag 20 juni
Kl. 10.00 Vikers kyrka

GUDSTJÄNST utanför kyrkan
Sofia Vilhelmsson, sång och 
Marie Pehrsson, gitarr.
Tag med egen fikakorg!

Söndag 21 juni
Kl. 15.00 Hemma hos kyrkoherde

Britta Landin. Kungsgatan 52.

CAFÉGUDSTJÄNST
Björn & Marita Eckerrot, sång & musik.

Söndag 28 juni
KL. 10.00 Järnboås kyrka

GUDSTJÄNST

Kvinnojouren
0590-122 21
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Matsedlarna finns även på nätet www.veckonytt.se
Öppet: Månd - Fred 11-19
Lörd 11-19 • Sönd 12-19

inkl. smör, bröd, dryck, sallad, kaffe 

Matlåda inkl. sallad mån-fre 70:- lör 75:-

Stora Torget 1 682 30 Filipstad  Tel. 0590-101 12  

Välkomna!

Dagens Rätt: Mån - Fre 85:-, Lör 90:-  

v 25. Veckans pasta: Pasta fl äskfi lé i currysås

Tor: Kålpudding m gräddsås o lingon
Stekt fi sk m dill- o räksås 
Fre: Vanlig meny

v 26. Veckans pasta: Pasta Bolognese

Mån: Fläskfi lé black white m pommes
Stekt fi sk m dillmajonäs
Tis: Stekt fl äsk m löksås/stuvad vitkål 
Rödspätta m remouladesås
Ons: Kycklingfi lé m stekt pot. o bearnaise
Stekt fi sk m dansk remouladesås
Tor: Schnitzel m stekt potatis o rödvinssås
Stekt fi sk m hummersås

Fre: Helstekt kotlettrad m 
plommongräddsås
Stekt fi sk m räksås

v 27. Veckans pasta: Pasta Carbonara

Mån: Grillad kycklingklubba m 
currysås o ris
Stekt fi sk m remouladesås
Tis: Stekt fl äsk m raggmunk o 
lingon/löksås
Panerad torsk m stuvad spenat
Ons: Köttgryta m grönsaker
Stekt fi sk m skaldjurssås

ÖPPET:  Mån - fre 11.00 - 22.30, Lör- sön & helgdagar 12.00 - 22.30

www.lastradaifilipstad.se

Tegnérgatan 1, 682 30 Filipstad       

Tel. 0590-103 20 

Vi � nns på 
Facebook

Lunchpaket 90:- 
Gäller vardagar 11.00-14.00

VILL DU HA LOKALA BUTIKER I MORGON SÅ ANVÄND DEM IDAG

Gäller hela menyn   
(Ej Familjepizza, specialpizzor)
Läsk 33cl, pizza-
sallad, bröd, smör
och ka� e ingår

Beställ din 
favoritmat 
på nätet

VI SERVERAR MED HÖGSTA KVALITET 
Vå r t  m å l  ä r  1 0 0  %  n ö j d a  k u n d e r 
/ Va rm t  vä l komna  t i l l  o s s !

Vi hjälper dig medVi hjälper dig med
HEMKÖRNINGHEMKÖRNING
DU KAN ÄVEN BETALA MED 
KORT VID UTKÖRNING
Utkörningsavgift: 30 kr  Vi önskar 

er alla en 
Glad Midsommar
Varmt välkomna till oss 

Erdem och Tek 
med personal

Gilla oss på Facebook!Sikforsv. 18, Hällefors Tel. 0591-100 28

Lunch serveras vardagar 11.00-14.30 
inkl. salladsbuffé, smör, bröd, dryck & kaffeLUNCHBUFFÉ • TACOBUFFÉ

Pizza 1-33, Kebab, sallader, 
hamburgare och kötträtter.
Lunch 80 kr

V.25
Tors: Laxfi lé m potatis & räkröra
Fre: Pizzameny
V.26
Mån: Schnitzel m stekt potatis &
 bearnaisesås
Tis: Raggmunk m stekt fl äsk  
 & lingonsylt
Ons:  Ajvar kycklingfi lé m potatis

Tors: Panerad torsk m dillmajonäs
Fre: Plommonspäckad fl äskkarré m  
 potatis & gräddsås
V.27
Mån: Chorizo m potatismos
Tis: Köttfärsbiffar m potatis,
 gräddsås & lingonsylt   
Ons: Smörstekt rödspätta m
 remouladsås

Välkomna!

MATLÅDOR 1st 70:- 3st 180:- 5st 250:-

VILL DU VISA DIN matsedel 
FÖR MÅNGA?

Kontakta då oss på VeckoNytt

Tel. 0590-127 50, info@veckonytt.se    
www.veckonytt.se

2 enkla sommardessert med bär
Snabb cheesecake i glas
4 portioner

Ingredienser
2 dl vispgrädde
200 g philadelphiaost
3/4 dl strösocker
2 dl frysta bär
ett gäng digestivekex
om du har hemma: färska bär att dekorera med

Gör så här: Vispa grädden, inte allt för hårt. Blanda creme 
cheese med socker och rör ner detta i grädden. Vispa tills 
du får en klumpfri kräm. 
 Mosa sönder de frysta bären lite lätt och blanda i dem.  
 Tag fram fyra tjusiga glas, varva söndersmulade kex 
med cheesecakekrämen och avsluta med färska bär. 
Ät direkt.
linneasska� eri.se

Bellas sommardessert 
4 portioner

Ingredienser
200 gr mandelmassa 
2.5 dl vaniljglass eller vaniljvisp
500 gr blandade färska frukter och bär
0.5 st lime
1 knippe färsk mynta

Gör så här:
Ta fram en bunke. Dela frukten. Lägg ner frukt, bär och 
hackad mynta. Pressa över saft från lime och blanda runt.
 Dela mandelmassan på längden cirka 2 cm i bredd. 
Grilla cirka 1 min på varje sida.
 Servera i portionsglas och varva med frukt, smulad 
mandelmassa och vispad vaniljvisp eller glass. Garnera 
med mynta. Smaklig måltid!
vinochmatguiden.se
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www.autoexperten.se

För varmt  
i bilen?
Du vet väl att du kan undvika dyra reparationer genom att serva ditt 
AC-system regelbundet?

Låt oss se över bilen innan du ger dig ut på vägarna i sommar,  
så minskar risken för obehagliga överraskningar. Vi servar och repare-
rar de flesta bilmärken, med bibehållen nybils garanti om sådan finns. 

Vi jobbar bara med reservdelar motsvarande original kvalitet  
och du får tre års funktionsgaranti på dessa. När du gör en  
fullservice hos oss ingår en kostnadsfri väg assistans försäkring  
som gäller i ett år och förnyas vid varje servicetillfälle. 

Med Autoexperten-kortet kan du alltid dela upp betalningen  
i upp till 24 månader, utan vare sig ränta eller årsavgift.

Välkommen till oss!

Värdecheck

500 kr
Serva eller reparera din bil för minst 2500 
kr hos någon av ovanstående verkstäder  

så får du 500 kronor rabatt.  
Gäller när du bokar senast den 31/7 2020.

Klipp ur kupongen och tag med till oss!

FILIPSTAD
SEFFEL BIL AB 
Hertig Karlsgatan 25 
Tel. 0590-152 30

HÄLLEFORS
KJELLBERGS  
LOGISTIK & TEKNIK AB
Saxhyttevägen 4 
Tel. 0591-632 50

NORA
NORA BILVERKSTAD 
Nytorpsvägen 10 
Tel. 0587-102 53

NORA  
LAST & PERSONBILSSERVICE
Älvtorpsvägen 10 
Tel. 0587-103 20

Vi erbjuder  
sommardäck  
från ledande  
tillverkare till  

monterat & klart-
priser



FILIPSTADS
SPECIALMASKINER AB

ÄR NYA ÄGARE TILL 

NYA OCH GAMLA KUNDER ÖNSKAS VÄLKOMNA!  

Kontaktpersoner : Pär Ståhl 070-661 33 67 Hällefors området • Fredrik 070-200 96 20 
• Morgan 070-266 96 20 • Therese (Kontoret) 070-300 23 64 • Henrik 070-369 96 20

Välkommen till oss på Specialmaskiner! Välkommen till oss på Specialmaskiner! 
• Vi bedriver åkeri- och entreprenadverksamhet.• Vi bedriver åkeri- och entreprenadverksamhet.

• • Rivning och grävning av alla former.Rivning och grävning av alla former.

• • Plogning, hyvling, dikesklippning, snöröjning, sandning och saltning m.m.Plogning, hyvling, dikesklippning, snöröjning, sandning och saltning m.m.

• • Vi utför rundvirkestransport.Vi utför rundvirkestransport.

• • Vi reparerar, servar och underhåller er tunga fordonspark.Vi reparerar, servar och underhåller er tunga fordonspark.

• • Uthyrning av containrar av olika slag.Uthyrning av containrar av olika slag.

• • Försäljning av matjord m.m.Försäljning av matjord m.m.

Sommartider på kontoret
Från 29 juni till och med 16 augusti har vi våra
sommartider. Det innebär i praktiken att vi fortsätter 
att ha öppet enbart för bokade besök vardagar kl. 10-12.

Vår växel är öppen för samtal och felanmälningar alla 
vardagar kl. 8-12. Uppstår något akut som omöjligt kan 
vänta till dagen därpå får ni ringa vår jour på 
tel. 019-14 00 00. Akuta ärenden är t ex vattenläckage, 
avloppsstopp, kyl/frys eller spis helt ur funktion.

Uppdaterad information
Gå gärna in på vår hemsida, www.halleforsbostad.se 
där vi hela tiden uppdaterar information. 

Där kan du också gå en liten Boskola och titta på de 
9 olika korta och enkla instruktions� lmerna om sådant 
du kan lära dig � xa själv! Filmerna är textade på svenska, 
engelska arabiska och somaliska. 
Vilket språk du vill ha väljer du själv.

Vi önsk�  alla Vi önsk�  alla 
EN TREVLIG MIDSOMMAR
EN TREVLIG MIDSOMMAR

och en härlig sommar
och en härlig sommar


