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Levererar
fönster både
med och utan
montage

VID FLERA TIDIGARE MONTAGE HAR VI

SPARAT CA 100 000 KR ÅT KUNDEN
JÄMFÖRT MED KONKURRERANDE ANBUD

Vi utför byggjobb i hela Sverige!
Kontakta oss för gratis offert, 070-577 22 03

Alla uterumspartier levereras med laminerat skyddsglas
Vi levererar uterum och fönster både med och
utan montage, köp hos oss montera själv

www.mdsbygg.se

Hos oss kan
du hyra
samtliga
maskiner

since

Mail: mdsbygg1@gmail.com
Mattias 070-577 22 03
Morgan 073-805 44 70
Magnus 070-399 74 69
Gilla oss på Facebook

Med djuren i fokus
Jag kan ta hand om dina djur vid behov.
Gärna i djurens hemmiljö.
Erfarenhet av hund, katt, smådjur och häst.
Ers. enl. ök, utifrån tid och avstånd.
Hällefors med omnejd.
Catarina Balazs 073-626 03 78

BILSLÄPKÄRROR

LEDIG lägenhet FILIPSTAD
1:a med kokvrå, 37 kvm.
Ring Hasse för info 070-543 70 47

Hertig Karlsgatan 21B

3 rok, 92 kvm (bottenplan)
Hyra: 5880 kr inkl p-plats
Inflytt: omgående eller
enligt överenskommelse

KARLSKOGA BILSKROT
Lämna din skrotbil på rätt plats!

Även RESERVDELAR till
AXEL / BROMS / BELYSNING

VI HÄMTAR SKROTBILAR KOSTNADSFRITT!
från Filipstad, Hällefors, Grythyttan, Storfors
och Nora med omnejd.

Vi är en auktoriserad bilskrot

www.karlskogabilskrot.se

Hejarvägen 6, 691 52 Karlskoga Tel 0586-380 10

Vandra, cykla eller paddla och varför inte slappna av på en
herrgård eller i en egen stuga.
I Filipstad finns många alternativ till en njutbar hemester.

Läs mer och
kontakta oss
för inspiration!

FILIPSTAD

Fiber. Balkong i söderläge.

Flak - Båt - Bil - Maskin - Special

FILIPSTAD
GRANBERGS SLÄP 0590-719
80

LEDIGA LÄGENHETER

Hertig Karlsgatan 21B

3 rok, 92 kvm (våning 1)
Hyra: 6000 kr inkl p-plats
Inflytt: 1 juli eller enligt överenskommelse

Hertig Karlsgatan 21A

2 rok, 68,5 kvm (bottenvåning)
Hyra: 5400 kr inkl
Inflytt: 1 juli eller enligt överenskommelse

Filipstads turistinformation
www.visitfilipstad.se • 0590-613 54

Tel: 072 944 24 98

acjfastigheter@gmail.com
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Du kan också göra skillnad!
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
556704-9670 | 2016-04-05

HÄLLEFORS
Fritidshus
Pris 325 000 kr utgångspris
Adress Bredsjö 32
Boarea 70 kvm Tomtarea 4039 kvm
Mäklare Lena Persson
Telefon 070-642 60 38

FILIPSTAD
Friliggande villa
Pris 775 000 kr utgångspris
Adress Färnebogatan 45
Boarea 85 kvm Tomtarea 1090 kvm
Mäklare Lena Persson
Telefon 070-642 60 38

FILIPSTAD
3:a
Pris 185 000 kr utgångspris
Adress Allegatan 3B
Avgift 4380 kr/mån Boarea 82 kvm
Mäklare Marina Jansson
Telefon 073-093 55 41

FILIPSTAD
Friliggande villa
Pris 100 000 kr utgångspris
Adress Finnshytteåsen 9
Boarea 30 kvm Tomtarea 789 kvm
Mäklare Lena Persson
Telefon 070-642 60 38

FILIPSTAD
Fritidshus
Pris 590 000 kr utgångspris
Adress Lommossbäcken 1
Boarea 63 kvm Tomtarea 2216 kvm
Mäklare Lena Persson
Telefon 070-642 60 38

V

HÄLLEFORS
Friliggande villa
Pris 340 000 kr utgångspris
Adress Bergdahlsvägen 17
Boarea 90 kvm Tomtarea 951 kvm
Mäklare Lena Persson
Telefon 070-642 60 38
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Kontoret är stängt v. 29
men vi finns på
telefon och mail.
0590-102 21
filipstad@lansfast.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
FHs VeckoNytt AB, Stora Torget 3C, 682 30 Filipstad • Tel. 0590-127 50 • info@veckonytt.se • www.veckonytt.se
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där inte, tomt faktiskt, men en rejäl
kvinna i 30-årsåldern. Pratar klingande
göteborska och undrar vad fangen jag
gjorde där. Jag är törstig, svarade jag då.
Jag vill ha en öl! -De kan du bara glömma
lille pôjk svarar hon. Varför skulle jag
servera dig en öl främling? Vilken jargong
hon har tänkte jag. Inte undra på att det
är tomt på krogen. Inte bara för Coronans
skull utan...jisses kvinna, hur får du det
här stället att gå runt frågade jag? Jag är
törstig och det vore oförskämt att kasta
ut den enda gästen du har för tillfället.
Dessutom har jag mycket att berätta
om Schweiz och hur det är att resa med
tåg där. Jag kommer faktiskt direkt från
Zürich...Göteborgs jargong? Ingen aning,
men det gick hem.
- Kan ju mest om båtar svarar hon
genast lite lenare i rösten och en öl
kan du väl få då...En öl kom fram, en
hemmagjord grogg också, gratis, och
sedan satt vi där halva natten och pratade
och hade det bara så trevligt som man
kan ha med en äkta göteborska, boende
och krogägare i kvarteren där farsan
växte upp för hundra år sedan...Hennes
bror hade taxirörelse och han körde
mig hem till syrran alldeles gratis fram
på småtimmarna. En semesternatt man
minns....
Sista dagarna på semestern när man
var fulladdad inför en kreativ höst på
jobbet..... satt vi hemma och tog det lugnt.
Badade naken någon kväll i Svartälven
när fullmånen sken och det var 25 plus
i vattnet, läste lite på verandan och åkte
ut i skogen. Men det gör vi ju till vardags
också, så inte kallar jag det semester. Nä,
det var lite trist det där sista, så vi tänkte
åka till Filipstad en sväng, men man
hinner ju inte allt på bara 4 veckor.....
Nu är ju inte allt detta alldeles sant
kanske. Speciellt inte Schweiz som jag
mycket och gärna skulle vilja åka till. Jag
älskar tåg. Den maximala friheten för
mig. Kliv på, sitt ner och du vet aldrig vad
som händer under din resa. Varken innuti
eller utanför tåget. Spännande!!!
En sådan resa i Schweiz, eller
på transibiriska järnvägen eller
Orientexpressen... Det vore något det!
Är inte död än, så vi får se i framtiden.
Börjar bli lite bråttom, men det känns
ändå som om man måste komma upp

APROPÅ INGENTING!

G

äddor i coronatider, och
hemester! Ett ord som är i ropet
i år. Visst, coronan har ställt till
mycket bekymmer för både nära och kära.
Folk dör och företagare går i konkurs,
folk varslas åt höger och vänster. Inte kul
någonstans. Alla resor man fått ställa in
och tivolin som är inställda. Djurparker
går bra om man håller avstånd. Avstånd
från djuren skall man alltid ha om man
inte känner dem. Men avstånd från
människor, om man inte känner dem?
Håller man det? Njaeeee! Går hellre nära
en get på zoo än en människa jag aldrig
träffat. Nu åker man väl inte till zoo för att
titta på getter kanske. Sina små telningar
eller barnbarn kan träffa geten Åke på en
vanlig bondgård. Nä, nu pratar vi vilda
djur. Lejon, tigrar och galna apor som
man helst vill se på avstånd. Sådana finns
även i mänsklig form, men då har de inget
stängsel runt sig. De går bra att träffa
ändå. Sådana är vi i coronatider. Tyvärr.
När man skall hålla avstånd...
Men själva ordet ”Hemester” är inte
nytt för oss. Det har jag, BM och Herr
Tissén haft i flera år.
- Har semestern varit bra? Det är
vanliga frågor jag får när jag kommer
tillbaka till jobbet.
- Oja, svarar jag och tittar bort.
Först 2 veckor med tåg i nästan hela
Schweiz. 130 mil järnväg där man inte
tror att en järnväg kan gå. Man åkte över
djupa dalar, höga berg och att sitta där i
tåget och titta 3000 meter ner, häftigt!
Restaurangernas mat var utsökt och
sovvagnarna med bolstrade täcken och
AC...Jag finner inte ord! Fast sedan, när vi
kom hem tog vi det lite lugnt. Åkte ner till
syrran i Göteborg och kolla på stan. En
småhåla vill jag påstå när man talar om
de stora städerna utanför landsgränsen.
Men det var ju läge att varva ner lite.
BM var hos syrran och jag ville
ha en ”flashback” så jag drog ut några
timmar. Smyga runt på kvällskvisten i
kvarteren runt majorna och masthugget,
fars uppväxtmiljö föresten. Man glider
in på en diskret liten krog, ingen corona

i ”mogen” ålder för att få den rätta
utdelningen av sådana resor. Om man
nu blir mogen någon gång... Bakgatorna
i Göteborg är därimot sant, men det var
för bortåt 30 år sedan.
Men som sagt, nu blev det ju inte
riktigt som jag tänkt mig. Det blev som
vanligt för oss: Hemester!
För tre år sedan var vi i Filipstad som
längst under semestern. Men i fjol kom vi
ända till Örebro! Varför minns jag inte,
men man lär ju vidga sina vyer lite när
man har chansen och tid...
Tyvärr måste jag säga, men ändå
inte, brukar vi inte komma så lång från
hemmanet. Vi trivs här. Det är väl det som
är problemet kanske? Vi trivs med vårt
hem, med varandra och vår katt. Vi trivs
med alla nykläckta fågelungar som flyger
runt här och tjattrar på sina föräldrar för
att få mat. Vi trivs med strutsarna som
egentligen heter tranor och med björnen
och bävern och älgen. Vi trivs med att
sitta på vår veranda och bara vara. Varför
ha en story som gör jobbarkompisarna
avundsjuka när man börjar jobba igen?
Varför prestationsångest för att man inte
har haft det bäst på semestern? Nä, det
skiter vi allt i BM, jag och katten. Så här i
coronatider ligger vi ju faktiskt bra till.
Vi gör som vi brukar på semestern:
Håller oss för oss själva, håller avstånd
och tar en dag i taget. Fast, Filipstad
lockar ju lite förstås....
Sen brukade ju i alla fall jag bada
naken ibland nån kväll i min älskade älv.
I alla fall förr om åren...Men vem ser det
och hur nära är man någon då? Gäddan?
Oki, men den har väl i alla fall inte
corona???
Apropå ingenting! Höres! Kram.

Olof Pihlgren, Gästkåsör

Krämig potatisgratäng 4 portioner
Ingredienser:

800 gram potatis, fast
(ej färskpotatis)
1 msk olivolja
2 klyftor vitlök
4 dl mjölk
2 dl grädde
1 tsk salt
2 krm svartpeppar
1 dl ost, riven

4

Ev. smaksättning:
2 dl parmesan, riven
100 gram chevre, smulad

Gör så här:

1. Värm ugnen till 175 grader.
2. Skala och skiva potatisen tunt,
gärna i matberedare.
3. Pressa vitlöksklyftorna och fräs
dem i olivolja i en stor kastrull,

FH’s VeckoNytt nr 13 • Onsdag 1 juli 2020

utan att de tar färg. Häll på mjölk
och grädde och låt koka upp.
4. Lägg i potatisen och koka tills
gräddmjölken blivit tjock. Det blir
den för att stärkelsen dras ur. Rör
hela tiden så att det inte bränns
vid.
5. Salta och peppra. Rör eventuellt
ned smulad chèvre eller riven
parmesanost.

6. Häll allt i en smord, ugnssäker
form. Strö över riven ost.
7. Gratinera i ca 40 minuter. Känn
med en provsticka att gratängen är
klar. Lägg eventuellt över folie mot
slutet så att den inte bränns.

www.tasteline.com

Gratistidningen som delas ut till ALLA i kommunerna FILIPSTAD, STORFORS, HÄLLEFORS och NORA

Seffel Bil AB
Filipstad V xel 0590-152 30

www.seffelbil.se

Vi har semesterst ngt
vecka 28, 29 och 30.
V lkomna tillbaka 27/7

Vi önskar er en trevlig sommar!
NYA och BEGAGANDE BILAR SERVICEVERKSTAD
D CKHOTELL RESERVDELAR

Attans.. Är hjulet platt?
Då fixar vi det snabbt!

Se över däcken inför semestern

SOMMARTIDER HOS

Blomstertösen

v. 28 - 29 har vi SEMESTERSTÄNGT
v. 30-35 har vi öppet vardagar kl. 11-16,
men stängt lör-sön

Vi önskar er en skön sommar!

Telefon: 0590-717 25
Stora Torget 3F FILIPSTAD

Låt inte gasolen
ta slut!
Vi har gas från Linde.

Vi har däck till
husvagnen, bilen och släpet.
—

ÖPPET ALLA DAGAR, även kväll & helg —
58, 070-581 03 58

Radhusgatan 26 a Filipstad Tel. 0590-103

Tel. 0590-105 25 • Kalhyttan 10 (Vid WMT) • Filipstad

DIN LOKALA TV-, VIDEO- och AUDIOHANDLARE

Sommarlovsaktiviteter
Filipstads kommun

VÄLKOMMEN! 40 år i branschen.
SÄLJER - LEVERERAR INSTALLERAR - REPARERAR

TV till HUSVAGNEN
eller SOMMARSTUGAN

filipstad.se/sommarlov
från

2.495 kr

Ta hand om djuren i värmen
Se till så att djuret har tillgång till rikligt med rent
och svalt dricksvatten, gärna i ﬂera skålar
utspridda i hemmet eller buren.
Om djuret gillar att duscha eller bada är
det också ett bra sätt att hålla det svalt.

20” 2.495 kr | 22” 2.695 kr | 24” 2.995 kr

Husvagnsantenner • Mobila routrar m.m.
Öppet: Mån-Tis, Tors-Fre 14-17
Wir sprechen Deutsch!

Se till att det ﬁnns möjlighet för
djuret att söka skugga.

Erbjuder alltid hembesök

TV•VIDEO•SERVICE

Källa: Svenska Blå Stjärnan

Asphytteg. 21, Filipstad 0590-101 68, 070-557 69 87
www.hemelektronikhjalpen.se

FHs VeckoNytt AB, Stora Torget 3C, 682 30 Filipstad • Tel. 0590-127 50 • info@veckonytt.se • www.veckonytt.se
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Somriga
SALLADER
Färskpotatissallad
6 portioner
1 kilo färskpotatis
1 rödlök
1äpple, grönt, t ex granny smith
1 msk citron, pressad
1 tsk salt
1 krm svartpeppar, nymald
1 knippa dill
1 ask smörgåskrasse

Rissallad
4 portioner
Ris för 4 personer
100 g fetaost
1 burk soltorkade tomater
1 liten burk gröna oliver
1 knippe rädisor
1 stjälk broccoli
2 st färska rödlökar
1/2 st gurka
1/2 citron
Färska örter

Dressing:
1 vitlöksklyfta
2 msk dijonsenap
2 msk honung
2 msk balsamvinäger, vit
1,5 dl rapsolja
Gör så här: Koka färskpotatisen och låt
den svalna något.
Skala och hacka rödlöken. Kärna
ur äpplet och skär det i skivor. Häll
citronsaften över lök och äpple.
Skär potatisen i mindre bitar och blanda
med lök och äpple.
Dressing: Skala och pressa vitlöken.
Blanda ihop alla ingredienser
till dressingen och häll den över
potatisblandningen. Krydda med salt och
peppar.
Hacka dillen och klipp krassen. Strö
örterna över salladen.

Gör så här: Koka riset och
skölj i kallt vatten. Strimla lök
och skär broccoli, soltorkade
tomater (spara oljan från
tomaterna), gurka och rädisor
i mindre bitar. Blanda riset
med detta och tillsätt smulad
fetaost, hackad mynta/timjan,
oliver, salt, svartpeppar och häll
över oljan som de soltorkade
tomaterna låg i. Pressa sedan
över en halv citron och rör om.
gradinskan.se

SALLADSBUFFÉ
Varför inte låta gästerna
komponerasin egen sallad?
Lägg olika ingredienser som romansallad, ruccola,
bladspenat, olika grönsaker, frukt och toppings i
olika skålar. Servera med bröd och dressing.

alltommat.se

Chilihet yoghurtmajonnäs
För 10 personer:
1,5 dl majonnäs, gärna Hellmann’s
1,5 dl turkisk yoghurt
1,5 msk sambal oelek
1 tsk risvinäger, eller vitvinsvinäger
Gör så här: Rör i hop alla ingredienser
alltommat.se
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Fruktsallad
med varm vit
chokladsås
4 portioner
1 mango
2 kiwi
2 dl färska jordgubbar
2 msk flytande honung
rivet skal av 0,5 citron
2 msk hackad färsk mynta
Sås:
2 dl vispgrädde
200 g vit choklad

Gör så här: Skala och
skär frukten i bitar. Dela
jordgubbarna.
Blanda honung, citronskal och
mynta. Häll det över frukten
och rör om.
Koka upp grädden i en
kastrull och ta den från plattan.
Grovhacka chokladen. Rör
ner den i grädden och låt den
smälta.
Lägg upp frukten på assietter.
Ringla såsen över.
arla.se

Gratistidningen som delas ut till ALLA i kommunerna FILIPSTAD, STORFORS, HÄLLEFORS och NORA

NU STARTAR

Lämna aldrig
ditt djur i bilen

Det är viktigt att ha kännedom om att hundar och
barn inte kan reglera värme och vätskebalans på
samma sätt som vuxna. Hundar svettas inte som vi
människor. När värmen stiger ökar också hundens
flåsande och syret i bilen minskar.
Hundar instängda i varma bilar blir stressade
och kan slutligen avlida av värmechock.

!
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Nu har vi åter våra ordinarie
Öppettider: Vardagar 10-18
Lördagar 10-14
Söndagar stängt

Prästgatan 10 NORA
Telefon: 0587-104 53

Temperatur i bilen vid soligt väder
Klockslag

Temp.ute Temp. bil

08.30
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30

22°
22°
25°
26°
27°
27°
28°

23°
38°
47°
50°
52°
52°
50°

UTHYRNING AV KÄRROR
I NORA - TILL BRA PRISER
200 kr/dygn (kl. 06-06) eller 100 kr/3 tim
Kärra med kåpa
ﬂakmått 150x297 cm
Kärra med grindar ﬂakmått 138x270 cm
En sammanställning (genomsnitt) av
SKKs mätningsresultat 2014.

skk.se

Kärrorna är obromsade och får köras i 80 km/h.
Dubbdäck på vintern och sommardäck på sommaren.

FÖR BOKNING: 072-740 70 20 el. hyrakarrainora@gmail.com
Vi ﬁnns på Kolmätaregatan 10 i Nora

Beatrice Lindberg
Leg. Psykolog, Sexolog, föreläsare

Jag hjälper dig som har problem med relationer
och sexuell hälsa, stress eller ångest.
Jag kan erbjuda samtal för par, familjer,
enskilda, eller annan vald konstellation.
Även via videolänk!
Just nu kan du boka med rabattkod
sommar20 för 20% rabatt
(gäller juni och juli).

För mer information se hemsida:
www.levali.nu
Telefon: 070-1710223
e-post: beatrice@levali.nu

Kom på kurshelg:
Kom närmare din partner
Vi träﬀas fredag-söndag 14-16/8 på
Finnåkers kursgård och stärker er relation.
Ämnen vi kommer ta upp är:
- Kommunikation
- Samarbete
- Intimitet
- Sex
Mer info och anmälan ﬁnns på hemsidan.

Bryggerikvarteret i Nora, Prästgatan 42

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

7

Sommarenärärfull
full
Sommaren
avNora-dagar!
Nora-dagar!
av
Välkommen
till Nora!
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DenDen
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med
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är svensk
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med
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historia
i etti ett
nötskal
med
småstadscharm,
veteranjärnväg
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småstadscharm,
veteranjärnväg
ochoch
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Kullerstensgatorna
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Pershyttan.
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ochoch
de de
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ändå
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knuten
bjuder
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trolska
skogar
leder
vandring
gens
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för för
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www.visitnora.se
www.visitnora.se

personlig
service
FörFör
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service
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turistbyrån
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besök
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varje
under
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öppen
varje
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under
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Fylldin
dinNora-dag
Nora-dagmed
med
Fyll
härligaupplevelser.
upplevelser.
härliga
Väljoch
ochvraka
vrakaoch
ochhitta
hitta
Välj
detsom
sompassar
passardig
digbäst!
bäst!
det
några
FikaFika
påpå
några
av av
stadens
många
caféer
stadens
många
caféer

fikasuget
till finns
NärNär
fikasuget
slårslår
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valmöjligheter
detdet
fleraflera
valmöjligheter
för för
begäret.
många
att att
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begäret.
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många
stadens
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serveras
av av
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de de
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att att
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Upplev
Nora
med
guide
Upplev
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med
guide
Besök
Noras
unika
butiker
Besök
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unika
butiker

I Nora
ligger
mysiga
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ligger
småsmå
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butiker
samlade
i stadskärnan,
butiker
samlade
i stadskärnan,
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egen
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bynbyn
Pershyttan.
Besök
Rosengården
Besök
Rosengården
varje
butik
harhar
varje
butik
sin.sin.
Upptäck
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Upptäck
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& LUS ÄTTLÄST
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N 20
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SommarERBJUDANDE
Vi erbjuder alla annonsörer, nya som gamla

25% rabatt

på HEL- eller HALVsidor
n
inne i tidningen
Sista chanse

Erbjudandet gäller utgivningen 15/7 och
denna utgivning är aktuellt i 6 veckor
Kan ej kombineras med andra erbjudanden

!
Passuatgpivåning

Denna
te
ligger u
ge
n
extra lä

Nästa utgivning:

Onsdag 15 juli
Annonsstopp: torsdag 9 juli

Kommande utgivningar:
Onsdag 19 augusti:
annonsstopp tors 13 augusti

Sommarstängt
på kontoret
16/7 - 9/8

Tema: Sommar & Sol
Gratistidningen som alltid har total täckning i kommunerna Filipstad, Hällefors och Nora
Stora Torget 3C, 682 30 Filipstad, Tel. 0590-127 50 info@veckonytt.se, www.veckonytt.se
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KYLA PÅ SOMMAREN
VÄRME PÅ VINTERN!

PORTABEL
AC
FÖR OMGÅENDE LEVERANS
Praktisk flyttbar
luftkonditionering

VINTERANPASSADE

LUFTVÄRMEPUMPAR
till KANONPRISER

Shiny 3,5 kW är en
portabel AC från
världens största
tillverkare av
luftkonditionering
och värmepumpar

(GREE Electric Appliances)

Vi levererar och installerar
kvalitetsvärmepumpar
INOM HELA BERGSLAGEN!
JAG SERVAR ÄVEN ER GAMLA PUMP

5.500 kr
5-ÅRS
TOTALGARANTI

Finansiering via WASA-finans 12 el. 24 mån räntefritt
Certifierad installatör Ulf Haraldsson

Service - Montage

info@uvp.nu

Får du VeckoNytt i brevlådan? Då kan du även få

HEMLEVERANS AV VITVAROR
från ELON HÄLLEFORS
Vi har alltid ett stort lager
för snabba leveranser

Bjurv. 1 HÄLLEFORS • 0591-102 00 • Sommartider: öppet vard kl. 10-17.00, lörd 10-13
hallefors@elon.se • facebook.com/elonhfs • www.grythyttansel.se
FHs VeckoNytt AB, Stora Torget 3C, 682 30 Filipstad • Tel. 0590-127 50 • info@veckonytt.se • www.veckonytt.se
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PRIVATANNONSER
SÄLJES

TILL MINNE AV

1 rum med kokvrå

SORGTACK

Till minne av

Varmt tack
för visad vänlighet och
deltagande i sorgen samt för de
blommor och fondgåvor som
skänkts i samband med

Margot Larsson

Färnebogatan 13B i Filipstad,
våning 3. Fiber + tv-kanaler ingår.
Låg månadsavgift 1802 kr/mån
3700 kr i inre reparationsfond.
50.000 kr eller högstbjudande.

3/7 -2018

All kärlek och omtanke du oss gav,
men nu ﬁnns du inte längre
bland oss kvar.
Två år av sorg och saknad.

Pentti 070-243 93 69

Erling Olssons
bortgång

Ulf
Barnen med familjer

TACK

Vanja, Barnen

Till minne av

Stort tack till Horrsjöhyttans VVO
för den vackra blomman
under min sjukdomstid.
Mvh Wanje Hult

Vi tackar all personal
för omvårdnad av vår far

Lars-Göran Lekberg

Karl-Ovar Persson

29 juni 2015

Vi saknar Dig och
älskar Dig för alltid

under hans tid och bortgång
på Smedjan Tullbackagården

Marianne
Marina och Petri
Albin, Liam

Helen, Stefan
och barnbarn

Ni måste ha upphovsrätten på fotot ni lämnar in. Sänd gärna det digitalt till info@veckonytt.se
Ska fotot scannas var ute i god tid, vid retur av foto medsänd ett förfrankerat kuvert med adress!

PRIVATANNONSER GÄLLER EJ FÖRENINGAR /FÖRETAG.
Ej ved, gödsel, loppis.

Osäker? Ring 0590-127 50.
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”
Införes onsdagen den
Text: RÄKNA ANTAL ORD (upp till 25 ord = 100 kr, 25-50 ord 200 kr, bild + 50 kr) (OBS! TEXTA!)

MARKERA vilken rubrik
annonsen ska placeras under:
Köpes / Säljes
Uthyres / Önskas hyra
Undanbedes
Tack / Sorgtack
Obs! Ett sorgetack är ibland lite
längre, tänk på om den innehåller
mer än 25 ord är priset 200 kr
Grattis
Födda / Döpta
Vigda / Förlovade

Fyll i kontaktuppgifter nedan, information för oss på VeckoNytt som ej publiceras.
Lämna mobilnummer eller mejladress så kan vi skicka ett kvitto på betalning!
OBS! MÅSTE FYLLAS I, är kontaktuppgifterna ej giltiga förbehåller vi oss rätten att
ej publicera annonsen:

Namn.............................................Tel/mejl................................
12
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Annat: ........................................

Skicka / lämna in text + betalning till:
FHs VeckoNytt AB, Stora Torget 3C,
682 30 Filipstad Kontant/Swish 1230691303

Gratistidningen som delas ut till ALLA i kommunerna FILIPSTAD, STORFORS, HÄLLEFORS och NORA

HÄLLEFORS - HJULSJÖ FÖRSAMLING

Onsdag 1 juli
Kl. 12.12 Nora kyrka
LUNCHORGEL
Söndag 5 juli
Kl. 10.00 Nora kyrka
GUDSTJÄNST
Söndag 12 juli
Kl. 10.00 Järnboås församlingshem
TRÄDGÅRDSGUDSTJÄNST
Med reservation för ändringar!
www.svenskakyrkan.se/nora

GÖR GUDS KÄRLEK
LEVANDE!!
LEVANDE

Sön 5 juli

kl. 11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST
i Bredsjö folkets park
Per Schmidt, Erik Andersson på klaviatur &
Erika Lindholm saxofon

Sön 12 juli

kl. 11.00 GUDSTJÄNST Hjulsjö kyrka
Per Schmidt, Katre Helmersson

S LIVE

ALLT SÄND

n nedan)

(se gula ruta

Församlingen följer de rekommendationer som ges i Corona-tider

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

Vår älskade

Maritha
Jansson

har idag stilla insomnat.
Sörjd och saknad
men i ljust minne bevarad.

* 27/1 1957
11/6 2020
Hällefors

GUNNAR
Niklas
Rocky & Sonny
Vinnie

Familj och vänner
Den vackraste av änglar
Måste nu vända åter
Till landet bortom molnen
Vi efter henne gråter
Ändå finns hon hos oss
Än hörs hennes skratt
Vår ängel kommer åter
I drömmen varje natt

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.
Närradioprogrammet Himla Go Fredagmorgon har uppehåll under sommaren för flytt
Expedition Hällefors 0591-640 10 E-post: hallefors.pastorat@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde Per Schmidt mob: 070-822 11 40 www.svenskakyrkan.se/hallefors-hjulsjo

GRYTHYTTANS FÖRSAMLING
Söndag
5 juli kl. 11

FRILUFTSGUDSTJÄNST

Grythytte qwarn
Lars Göran Lannergård
Aija Olsson

Söndag
GUDSTJÄNST
12 juli kl. 11 Grythyttans kyrka
Mikael Hirsch
Aija Olsson
www.svenskakyrkan.se/grythyttan
grythyttans.forsamling@svenskakyrkan.se
Tel: 0591-140 21, ons-fre kl 10-12

Kvinnojouren
0590-122 21

Vi har jour dygnet runt
Förmedling av kondoleanser.
Församlingshemmet,
Klockarvägen 10, Hällefors

Tel: 0591-139 99

Korskyrkan

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

Begravningsakten äger
rum i stillhet.
Tänk gärna på Cancerfonden
pg: 901986-0

Kyrkans
Begravningsbyrå

www.korskyrkan.ﬁlipstad-hallefors.se
youtube.se sök på
Korskyrkan Filipstad-Hällefors
Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.
Swisha till 90 02 817. PlusGiro: 90 02 81-7

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

FHs VeckoNytt AB, Stora Torget 3C, 682 30 Filipstad • Tel. 0590-127 50 • info@veckonytt.se • www.veckonytt.se
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Matsedlarna finns även på nätet

www.veckonytt.se
Pizza 1-33, Kebab, sallader,
hamburgare och kötträtter.

Öppet: Månd - Fred 11-19
Lörd 11-19 • Sönd 12-19
Matlåda inkl. sallad mån-fre 70:- lör 75:Dagens Rätt: Mån - Fre 85:-, Lör 90:-

inkl. smör, bröd, dryck, sallad, kaffe

Stora Torget 1 682 30 Filipstad Tel. 0590-101 12. Hemkörning
v 27. Veckans pasta: Pasta Carbonara
Ons: Köttgryta m grönsaker
Stekt fisk m skaldjurssås
Tor: Pannbiff
Pasta m kyckling i curry
Stekt fisk m tartarsås
Fre: Schnitzel m råstekt potatis o rödvinssås
Laxfilé m remouladesås
v 28. Veckans pasta: Pasta Bolognese
Mån: Stuvade makaroner m köttbullar
Lunchkorv m dillstuvad potatis o rödbetor
Stekt fisk m gräslökssås
Tis: Stekt fläsk m löksås/stuvad morötter
Rödspätta m dansk remouladesås
Pasta Carbonara
Ons: Plommonspäckad fläskkarré m gräddsås
Stekt fisk m örtagårdssås

Tor: Baconlindad fläskytterfilé m stekt potatis
o grönpepparsås
Strömming m gräslöksmos o skirat smör
Pasta m färska champinjoner o biff i ostsås
Fre: Skomakarlåda
Stekt fisk m citron- o löksås
v 29. Veckans pasta: Pasta fläskfilé i currysås
Mån: Bakad potatis m kycklingmangoraja
Stekt fisk m gräslökssås
Pasta m fläskfilé o räkor i curry
Tis: Stekt fläsk m löksås, raggmunk o lingon
Pastasallad i curry m kyckling
Rödspätta
Ons: Fläskkottlett m grönpepparsås o potatisklyftor
Ost- o räkgratinerad fisk m gräslökssås
Pasta m strimlad biff

a!

n
Välkom

Lunch 80 kr

Lunch serveras vardagar 11.00-14.30

LUNCHBUFFÉ • TACOBUFFÉ inkl. salladsbuffé, smör, bröd, dryck & kaffe

MATLÅDOR 1st 70:- 3st 180:- 5st 250:V.27
Ons: Smörstekt rödspätta m
remouladsås
Tors: Cornﬂakespanerad kyckling m
stekt potatis & bearnaisesås
Fre: Helstekt kotlett m stekt potatis &
gräddsås

Tors: Feta- & olivgratinerad lax m potatis
Fre: Timjanstekt ﬂäskkotlett m
rostad potatis & svampsås
V.29
Mån: Nasigoreng m stekt ägg &
rödbetor
Tis: Raggmunk m stekt ﬂäsk m
lingonsylt
Ons: Schnitzel m stekt potatis &
bearnaisesås

V.28
Mån: Gräddstuvad pytt i panna m
stekt ägg & rödbetor
Tis: Raggmunk m stekt ﬂäsk &
lingonsylt
Ons: Spagetti & köttfärsås m parmesanost

Välkomna!

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

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 ﬁna priserna som presenteras i programmet.
Melodikrysset v.27 - 4 juli
1

2

Melodikrysset v.28 - 11 juli

3

1

4

2

4

5

6

7

3
5

6

7

8
9

8
9

10
11

10

11

12

13

13
14

14

12

15

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................
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BUTIKEN UPPHÖR

PASSA PÅ!

SISTA CHANSEN
VI STÄNGER 31 JULI

80%
UPP TILL

RÖDA PRISLAPPAR GÄLLER

Öppet 4 dagar i veckan:
onsdag - fredag 10.00-18.00,
lördag 10.00-16.00
STÄNGT söndag, måndag & tisdag
Kvarnbacken 3, NORA
www.fabrikenisparreholm.se

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

Noga med att välja mäklare?
Välkommen till den lokala mäklaren.

FILIPSTAD

NYKROPPA

Typ: Etagevilla
Byggår: 1965
Rum: 6 rum varav 3-4 sovrum
Boarea/Biarea: 130/73 kvm
Tomtarea: 848 kvm
Utgångspris: 825 000 kr
Webbnr: 5121-1626

Typ: Kjedjehus
Byggår: 1972
Rum: 5 rum varav 3 sovrum
Boarea/Biarea: 106/0 kvm
Tomtarea: 496 kvm
Utgångspris: 275 000 kr
Webbnr: 5121-1589

STRANDVÄGEN 35C

SELMA LAGERLÖFS VÄG 4

Sommaren är kort.
Så ta dem redan nu.
Fotografera nu, sälj när du vill
din uteplats ser som allra mest
inbjudande ut på sommaren

Trevlig sommar
Vi kan nu även erbjuda
professionell fotografering
av er bostad i
samarbete med Malin

Urban Lindholm
Fastighetsmäklare

070-521 57 51

Mona Hååkman

Fastighetsbyrån Viktoriag. 2, Filipstad

0590-149 00

Öppet: mån - tors 10 - 17, fre 10 - 15. Lunch 12-13

Mäklarassistent

www.fastighetsbyran.se/filipstad
I Storfors finns vi på Bergslagens Sparbank. Boka tid.

