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GRATISTIDNING

Upplaga:18.500 ex

FOLKKÄR, LÄTTLÄST & LUSLÄST SEDAN 2003

DIN LOKALA GRATISTIDNING FÖR KOMMUNERNA

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

Hur ser framtiden ut för 
näringlivet i Hällefors?

Ny majoritet är tillträdd och snabbt kom första 
beskeden. Kommunen övertar verksamheter i egen 

regi istället för att samarbeta med näringslivet!

De senaste åren har Hällefors kommun arbetat hårt tillsammans med det 
lokala näringslivet för att förändra näringslivsklimatet. Ett engagemang 
som kommunen nu offrar genom att överta verksamheter i egen regi. 

Byggandet av egna organisationer kommer kosta pengar. 
Pengar som kunde använts till att höja kvaliteten i både omsorg och skola.

Välkommen att samtala om denna angelägna fråga på 
Gästivaregården i Grythyttan måndag 4 mars kl 18-19

Christina Johansson

Lars-Göran Zetterlund

Sture Beckman

Vcxel 0590-152 30  
www.seffelbil.se

Seffel Bil AB 
Filipstad 

PROVKÖRNINGSHELG
FRE 1/3, LÖR 2/3, SÖN 3/3, LÖR 9/3,
12-18,    11-14.    11-13    11-14

NYA SSANGYONG 
REXTON 
2,2 EX

NYA SSANGYONG 
MUSSO
2,2 EX

 7 SITSIG RYMLIG
 DRAGVIKT 3000 KG
 STORK, STARK OCH SCKER
 TYST OCH BEKVCM

 RYMLIG DUBBELHYTT
 DRAGVIKT 3000 KG
 STORK, STARK 
  OCH SCKER
 TYST OCH BEKVCM

SE OCH PROVA SSANGYONGS 
SENASTE ROSADE  SYSKON-
MODELLER  REXTON & MUSSO
 4 WD M HUG O LDGVCXEL
 181 HK AUTOMAT
 EX MODELL=RIKLIGT UTRUSTADE

PASSA PD! VI SCLJER ETT ANTAL DEMO OCH VISNINGSBILAR TILL STARKT REDUCERADE PRISER
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Upplaga: 18 500 ex. 
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ENTRÉ: 50:-
Barn gratis.

MUSIKKRYSS
MED

SLOTTSBRONS
MUSIKKÅR

SÖNDAG 10 MARS 2019
KL. 15.00

FOLKETS HUS FILIPSTAD
BIOSALONGEN

Priser och kaffeförsäljning.
Arrangörer: Filipstadsföretag i samverkan, Folkets hus, Filipstads kommun

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 076-209 11 00

Radhusgatan 26 a Filipstad Tel. 0590-103 58, 070-581 03 58

Däckbyte och Däckhotell

VI HAR DÄCKEN!
till husvagnen, bilen och släpet.

25

Å
R

 I  B R A N S C H
E

N
susanna.almer@hotmail.com

mobil: 070 – 657 19 80
127kvadratskonhet.valei.com

telefon: 019 – 127 07

Vi gör även företagsbesök. 
Välkommen att boka tid!

SA-Massage med mottagning i Gyttorp 
Jag utför klassisk massage, perfekt för dig med
ömma och trötta muskler, eller för dig som vill 

unna dig lite vardagslyx!
Hembesök inom Nora kommun är kostnadsfritt

Jag tar även emot friskvårdsbidrag från 
Actiway och ePassi

Massage, en stund av njutning!

30 min 500:- • 45 min 600:- • 60 min 800:- ÅRSMÖTE
Sångshyttans Samfällighetsförening

Lördag 30/3 kl.15 i Bystugan
Välkomna

20%  på kvarvarande 
vinterkläder

Gäller endast lagervarorTorpcirkeln Silfvergrufvan

Årsmöte den 14/3, kl 18.00 
Folkets Hus, Hällefors.

Vi bjuder på fika   
Hjärtligt välkomna!

Fina
fötter
i vår

Ullas Fotvård
Medicinsk fotvårdsterapeut

073-055 58 05
Ring för tidsbokning

Ulla Högberg

Tel. 0550-193 41, 0550- 833 46/47 
www. . se

Så som i 
Himmelen med
CINDERELLAKRYSSNING

Stockholm 12/5, 2 dagar 

I priset 1695:- ingår buss, teaterbiljett, 
insideshytt, buffé inkl dryck, frukost

Fr. Filipstad - Nykroppa - Storfors

Välkommen på kostnadsfri 
rådgivning i Filipstad

Ring och boka tid: 0706-86 26 10
Vi sitter numera på Drottninggatan 3, vid Fritidsbanken

Vill du förverkliga dina idéer i ett eget företag?

Vi är till för dig som funderar på att starta eget.
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lansfast.se
Filipstad Bronellsgatan 5, Tfn 0590-102 21
Hällefors Sikforsvägen 38, Tfn 0591-160 15

Flytta med Länsförsäkringar

Lena
Fastighetsmäklare

Karin 
Mäklarassistent

Marina 
Fastighetsmäklare

Kent
Värderingsman

BYGGÅR 1949  BOAREA CA 71 KVM 
TOMTAREA 1 366 KVM UTGÅNGSPRIS 160 000 KR
MÄKLARE MARINA JANSSON 073-093 55 41

SMEDVÄGEN 18 - LESJÖFORS
Trevlig enplansvilla med källare belägen i Lesjöfors. 
Lugnt område med närhet till skog och natur.

KONTAKTA MÄKLARE FÖR VISNING!

NYINKOMMET

NYTT PRIS

LEKBERGSVÄGEN 40 - HÄLLEFORS
Välkommen till denna charmiga enplansvilla 
med källare belägen i lugnt område med skogen 
på baksidan. Fem rum och kök perfekt för en 
barnfamilj.

KONTAKTA MÄKLARE FÖR VISNING!

BYGGÅR 1980  BOAREA ca 204 KVM / 7 ROK
TOMTAREA 1 184 KVM UTGÅNGSPRIS 1 800 000 KR
MÄKLARE LENA PERSSON 070-642 60 38

JONSTORPSVÄGEN 29A - FILIPSTAD
Ett nöje att få presentera den ultimata familjevillan 
med en slående utsikt över Färnsjön!

VISNING TORS 7/3 KL. 17:00 FÖRANMÄLAN!

NYINKOMMET

LEKBERGSVÄGEN 33 - HÄLLEFORS
Välkommen till Lekbergsvägen 33 och till detta 
trevliga hus med stora ytor! Huset har stort garage 
och stora förvaringsmöjligheter i källarvåningen.

KONTAKTA MÄKLARE FÖR VISNING!

SPÅNGBERGSVÄGEN 15 - FILIPSTAD
Ett riktigt trevligt hus med spännande planlösning 
i fl era etage. Villan har gott om sovrum och passar 
därför ypperligt för den större familjen

KONTAKTA MÄKLARE FÖR VISNING!

BYGGÅR 1972 BOAREA CA 154 KVM
TOMTYTA 1 022 KVM UTGÅNGSPRIS 835 000 KR
MÄKLARE MARINA JANSSON 073-093 55 41

BYGGÅR 1961 BOAREA CA 79 KVM
TOMTYTA 1 141 KVM UTGÅNGSPRIS 475 000 KR
MÄKLARE MARINA JANSSON 073-093 55 41

BYGGÅR 1954 BOAREA CA 77 KVM
TOMTYTA 1 368 KVM UTGÅNGSPRIS 475 000 KR
MÄKLARE LENA PERSSON 070-642 60 38x

BYGGÅR 1909 BOAREA CA 145 KVM / 5 ROK
TOMTYTA 2 492 KVM UTGÅNGSPRIS 375 000 KR
MÄKLARE MARINA JANSSON 073-093 55 41

MOSSÄNGSVÄGEN 11- NYKROPPA
Trevlig 1½-plansvilla med källare. 
Här fi nns öppen spis, gjutjärnskamin och en
luftvärmepump. Nytt tak -13. 
Ny pelletsbrännare och pelletsförråd. 
Lättskött tomt. Uthus.

KONTAKTA MÄKLARE FÖR VISNING!

Nu har vi f lyttat till 
nya fräscha lokaler

Vi fi nns nu på 
Bronellsgatan 5 (Filipstads Motell)

BYGGÅR 1991  BOAREA CA 120 KVM
TOMTAREA 967 KVM 
UTGÅNGSPRIS Kontakta mäklare för pris
MÄKLARE MARINA JANSSON 073-093 55 41

SOTLUGGSVÄGEN 4 - FILIPSTAD
En enplansvilla med öppen planlösning och 
lättmöblerade rum. Välkommen på visning!

KONTAKTA MÄKLARE FÖR VISNING!

NYINKOMMET

NYTT PRIS
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KÅSERI

                                40 minuter
1. Klä en form, cirka 20 x 20 centimeter, 
med bakplåtspapper.
2. Krossa karamellerna i en mortel.
3. Blanda grädde, socker, sirap, kakao och de 
krossade turkiska pepparkaramellerna i en 
vid gryta. Låt det koka upp under omrörning.
4. Låt sedan koka kraftigt utan lock och utan 
att röra tills termometern visar 117-120
grader eller tills smeten klarar kulprovet. Det 

www.köket.se

Olof Pihlgren, 
Gästkåsör

APROPÅ INGENTING!

Positivt tänk.  Tron på en � n dag, kärlek 
och humor. Det förlänger livet. Eller 
gör det lättare att leva med i alla fall. 

Många parametrar att hålla reda på när man 
vaknar upp på morgonen. Vi börjar med 
positivt tänk. Av nån anledning är man ledig. 
Man vaknar, sträcker på sig och funderar, 
var gör det ont i dag då? Bra start. NOT!

Kryp upp ur slafen och koka lite ka� e. Sen 
kan man börja känna e� er. Nä förresten, 
ta en dusch först. Vad du än gör så titta dig 
inte i spegeln det första du gör. Då är den 
dagen förstörd. Nä, ge dig själv en chans 
att vakna till, dricka ditt ka� e och tänk: Nu 
är jag på G! Sen kan du titta dig i spegeln, 
klappa dig själv på axeln och önska dig en 
bra dag. Självförtroendet stärks, man går ut i 
verkligheten med huvudet högt och är bara 
ny� ken på vad denna dag skall ge. Frågan är 
bara vad man skall göra?  Byta bil, åka på 
en resa, prata med folk eller dela en kanna 
ka� e med nån? Eller gå med i en förening! 
Det ger glädje i vardagen. Onsdag! Fangen, 
då är det ju Bridgekväll! Eller var det Dans 
för skôjs skull i kväll? Skit samma, nått var 
det. Bara det inte var i dag bussen till Ullared 
skulle gå?

Den gamla bilen rullar på som den aldrig 
gjort förr för att komma fram till fôlket i 
”byn”. Plötsligt har man fyllt sin dag med 
något. Det mår man bra av. Sen har vi det 
där med kärlek. Det behöver inte betyda 
kärlek till någon partner, för kärlek är ett så 
stort begrepp. Man kan i princip hysa kärlek 
till allt. Sina vänner, sina djur, sig själv eller 
något annat. Läste om en Japan som gi� e sig 
med en lyktstolpe. 
-Hon har så vackra former, blev svaret när 
folk undrade varför. Eller han som reste från 
Norrland för att penetrera ett brevlådeinkast 

i Stockholm. Jodå, sant! När polisen hämtade 
honom var hans spontana kommentar: 
Inkastet satt lite långt ner, tycker jag....Ja, ja. 
Nu är jag inte ute e� er sådana ”excentriska” 
tilltag vad gäller kärlek, utan snarare det 
motsatta, det jordnära. 

I helgen gick ju veteran-SM på skidor av 
stapel i Hällefors. Fina grejer för Hällefors 
kommun och goa gubbar ute i spåren. Skidor 
har jag alltid tyckt om. Särskilt på längden. 
I spår. Som att åka tåg ungefär. Man följer 
spåren och kommer dit man vill. Förhopp-
ningsvis... Åkte en del i Filipstad för många, 
många år sedan. 17 dagar utav tjugo när jag 
hade jullov.
En morgon var det dax igen. Skidor på och 
ut i spåret. Gick lite trögt i början innan jag 
fått upp � åset. Då kom det tre unga damer 
iklädda värsta, tajta skiduniformerna och 
drog förbi. Såpass, tänkte jag. De där � na 
rumporna får bli harar åt mig så jag kommer 
igång. Sagt och gjort, plattan i mattan, eller 
skidan i snön...Här skulle hakas på. Men se 
det gick ju som vanligt: De unga damerna 
försvann bakom nästa krök och sen såg jag 
inte röken av dem nått mer. Där � åsade jag 
på i min ensamhet och undrade hur detta 
hade gått till? Så taskig kondition hade jag 
faktiskt inte då, på den tiden? Det visade 
sig senare att det fanns nått nytt som heter 
”Skating”. En klart snabbare variant än att 
åka konventionellt, gammaldax, i ett spår. 
Jag som trodde att de breda plana spåren 
bredvid mig var för snöskoter...

Åter till Hurtigtorpet i Hällefors. Minns en 
sån där dag, som ungkarl, när jag inte hade 
nått för mig. Jag vaknade på morgonen och 
började fundera på vad jag skulle förgylla 
dagen med. En liten annons i tidningen och 
vips var jag där. På Hurtigtorpet och drag-
hundstävling! Helt nytt för mig, men det vi-
sade sig vara mycket spännande och trevligt 
att titta på. Djur är kul. I alla dess skepnader. 
I dag var det hund som gällde. Draghund 
med husse/matte på skidor.  Lärde mig snart 

vilka raser som var ämnade för sådan sport, 
det såg man på dem. Ivriga, glada och 
förväntansfulla. Här skulle dras!!! 

Man startade på en avsats av trä och när 
signalen gick var det rakt fram 100 meter, 
en stor u-sväng, hundra meter tillbaks och 
sedan rakt ut i skogen. De försvann in bland 
gran och tall och kom sedan tillbaks med 
flämtande tungor och en lika flämtande 
förare. Fort gick det också. Det facinerade 
mig att förarna ropade höger och vänster till 
sina vovvar och de visste precis vad husse 
menade. Alla utom en... En långbent syd-
tysk ”Schlafenhunte” som någon hade väckt 
liv i, stod startklar med husse och allt på 
startpodiet. Signalen gick och det bar iväg. 
Rakt fram, 5 meter och sedan skarp höger. 
Inget husse hade bett om, men vovven såg 
och kände do� en av en vacker tik till höger 
nedanför rampen och då vill man dit. Vad än 
husse tycker. Det är kärlek det!!! Men husse 
stod naturligtvis på öronen och den sydtyska 
”Schlafenhunten” eller vad det nu var, � ck 
snabbt lära sig att i bland får kärleken 
faktiskt vänta! Det där var inte okey! Resten 
av resan gick i alla fall bra. Båda överlevde 
och ingen kom sist. Det var en � n dag för 
mig. Allt ingick; positivt tänk, tron på en � n 
dag och kärleken jag såg blomstra. Ända tills 
husse stod på öronen förstås....
Då återstår väl bara en parameter att sätta 
ord på: Humor! Svårt där. Vad fangen är 
det???

Apropå ingenting! 
Höres! Kram.

Vaniljglass med karamelliserade popcorn och salt kolasås
Gör så här:
Poppa popcorn, helst i kastrull men micropopcorn går bra.
Dela en vaniljstång på längden och skrapa ur fröna.
Värm 2 dl socker i en kastrull, sakta på låg värme. När det mörknar och blir rinnigt, blanda och tillsätt 
50 g smör och fortsätt blanda. Smält smöret ordentligt och slå sedan på grädden. 
Tillsätt vaniljstången och fröna och låt allt koka på låg värme i fem minuter. 
Ta sedan ut stången och kasta. Låt såsen tjockna något, smaka sedan av med salt.
 I en stekpanna, värm 2 dl socker så det smälts och blir brunt. 
Det ska täcka botten och ha ett litet lager, låt det karamellisera långsamt och rör sedan försiktigt.
Förbered ett bakplåtspapper bredvid.
Vänd ner poppade popcorn så det täcks med sockret, tillsätt salt och låt vila till kallt på 
bakplåtspapper. Skär sedan ner i mindre bitar.
Servera allt med vaniljglass. Gott!

Du behöver:
1 l vaniljglass
2 dl poppade popcorn
2 dl socker
� ingsalt
ev lite smör

Kolasås
2 dl socker
50 g smör
2 dl grädde
0,5 vaniljstång
1 tsk � ingsalt
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Vi � nns i Pigslottet på Kvarnv. 7 Nora gångavstånd från torget
Öppettider: tis-fre 09-17, lör 10-15  Tel:073-999 86 09  www.slottspigorna.se

Kenneth Andersson 
är på plats och 

visar sina 
barnboksillustrationer

EXTRAÖPPET
Noranatt

2 mars kl. 18.30-22.00

             Öppet: Mån-Tors 11-18, Fre 10-18. 
Rådmansg. 13, NORA. Tel. 070-241 80 09 

www.fothalsannora.se  se även på  www.facebook.com/fothalsannora/

SKO-REA t.o.m 29/3

50% 
på Cinnamon

30% på utvalda 
New Feet

Prästgatan 10 NORA 0587-10453

Öppettider: Vardagar 10-18 
Lördagar 10-14 

Söndagar stängt

Massor av

Nu har vi
Manchester-

byxor 
till herr

- Nattlinnen -
- Festliga toppar -
- Jeansskjortor - 

Slutspurt  på REAN

VÅRNYHETER
till både dam och herr

Nyheter

25%

 
 

SLUTSPURT
t.o.m. 8/3

NYINKOMMET
Frottéhandukar
Påslakanset

Älvtorpsvägen 5 NORA • www.israelssonsmobler.se

- Bre�  sortiment på möbler - 

NORA KYRKA 
SÖNDAG 31 MARS KL 16:00

MED NORA KYRKOKÖR OCH NORA KAMMARKÖR.  
DIRIGENT MARIE J:SON LINDH NORDENMALM 

 

BILJETTER:  
WWW.TOMMYNILSSON.NU  

VISIT NORA OCH SANDBERGS

NORA KYRKA
SÖNDAG 31 MARS KL 16:00
MED NORA KYRKOKÖR OCH NORA KAMMARKÖR.
DERRIGENT MARIE J:SON LINDH NORDENMALM

BILJETTER:
WWW.TOMMYNILSSON.NU

VISIT NORA OCH SANDBERGS
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Nästa utgivning är

ONSDAG 
13 mars

Annonsstopp: torsdag 7/3

Tema: Bil & Motor

FHs

Alltid total täckning i Filipstads, Storfors, Hällefors & Nora kommun

Nr 5 onsdag 27/3  
Annonsstopp: Torsdag 21/3
Tema: Sommartid

Nr 6 onsdag 3/4
Annonsstopp: Torsdag 28/3 
Tema: Allt för hemmet

Kommande utgivningar

GRATISTIDNINGSEDAN 2003

FOLKKÄR, LÄTTLÄST & LUSLÄST 

FÄRNSJÄREPAN ÄR INSTÄLLD!

P.g.a rådande väderförhållanden så måste vi 
ställa in Färnsjörepan. Efter  Torsdagens arbets-
gruppsmöte fick vi fatta detta tråkiga beslut.

Detta gäller både för Färnsjörepan och för 
vår planerade alternativtävling på Filipstads 
Motorstadion / Flottuvan. 

Vi kommer inte att hinna få den istillväxt som 
krävs för att kunna genomföra en säker istävling 
på sjön.  Även motorstadion påverkades av 
det milda väder som varit, vilket gjort det 
omöjligt för oss att bruka banan!

Ett oerhört tungt beslut att ta!  Men vi tar nya 
tag och jobbar vidare med nästa tävling som 
är Långlialoppet den 20/7.  
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Dags att göra om hemma? Börja hos oss på Colorama så lovar vi att det blir både 
enklare, roligare och proffsigare. Prata med vår kunniga butikspersonal eller boka 
träff med vår inredningsexpert. Läs mer på colorama.se

* Gäller 22/2–10/3 2019. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.

PÅ 1000-TALS 
TAPETER*

30%
JUST NU

Adressgatan XX, Ortsnamn.
Tel: 0000-00 00 00.
Öppet: Mån–fre XX–XX.
Lör XX–XX. Sön XX–XX

Dags att göra om hemma? Börja hos oss på Colorama så lovar vi att det blir både 
enklare, roligare och pro� sigare. Prata med vår kunniga butikspersonal eller boka 
trä�  med vår inredningsexpert. Läs mer på colorama.se * Gäller 22/2–10/3 2019. 
Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.

Undvik drama, 
fråga Colorama!

FILIPSTAD 
GALLERIAN, HERTIG FILIPSG. 1, 

TEL. 0590-125 15. 

MÅN-FRE 07-18, LÖR 10-13

HÄLLEFORS      
HANDELSV. 4, 

TEL. 0591-100 87, 162 12. 

MÅN-FRE 09-18, LÖR 10-13

Guld, Silver, Mynt 
KÖPES

Folkets Hus, Viktoriag. 8, Filipstad
Tisdag 5/3 kl. 11.00-13.00

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

20 kr guld 2650 kr
10 kr guld 1325 kr 
5 kr guld 700 kr
50 kr 1975 - 76 80 kr
10 kr 1972  45 kr
5 kr före 1972  23 kr
2 kr före 1942  38 kr 
2 kr före 1968  18 kr  
1 kr före 1942  19 kr 
1 kr före 1968  9 kr
50 öre före 1962 5 kr
25 öre före 1962 2,5 kr 
10 öre före 1962 1,5 kr

 
Guldsmycken  300 kr/g, guld
Silverbestick (ejNS) 2300 kr/kg
Silvertackor 3400 kr/kg 
Herrfickur 14/18k 2000/3500 kr
Armbandsur h. 14/18k 1100/2000 kr
Sedlar, Plåtmynt/Riksdaler, Tandguld, 
Medaljer, Utländska mynt, Silversmycken

Över 30 år i branschen.
Priserna gäller fr.o.m. 12 feb 2019. Reservation för prisändringar.

ÖPPET ONS - FRE KL. 11 - 17

Save 
the 
date

Kungsgatan 13 FILIPSTAD 076-340 12 69

Torsdag 
28/3 kl. 18

Uppvisning av
säsongens fina klänningar 

på Museet Kvarnen

Förboka din plats i butiken
Inträde 50 kr inkl bubbel & tilltugg

Försäljning på plats

1/2  REAPRISET

HÄLLEFORS . NORA . FILIPSTAD
0591-136 90 • 0587-15030 • 0590-136 90

SLUTSPURT PÅ VINTERREAN

Gäller 
t.o.m. 

lörd 2/3
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Rally Sweden 2019 På fredagen kördes 7 specialsträckor i både Sverige och Norge 
och nu böjade mildvädret ställa till stora problem specielt under 
andra loopen, Man kör många av sträckorna två gånger och 
efter första varvet var det rejält djupa spår med gruset framme 
i som näst intil ”slaktar” däcken med föjlden att väggrep-
pet blir näst intill obefintligt så fort de kommer ur spåren.
Efter fredagens 7 sträckor ledde ingen av de tippade förarna utan 
25 årige Ford Föraren Teemu Suninen ledde lite överas-
kande, dock endast  två sekunder före Toyotas Ott Tänak. 
Sebastien Ogier kom ur spåren på SS5 och fastnade i en 
snövall och blev stående. Svenske Pontus Tidemand 
hade lite bekymmer med bilen och hittade inte rätt instäl-
ningar på bilen vilket gjorde att han halkade efter redan 
från början. Till Pontus försvar kan även nämnas att de få 
mil han har haft möjlighet att testa den nya WRC bilen är 
alldeles för få för att man ska kunna utnytja kapaciteten i 
denna, steget från en R5 bil, som han körde de senaste 
sässongerna i WRC2, till en WRC bil är enormt stort 
sedan den nya typen av WRC bil blev klassad inför 2018.

Lördagen inleddes med den klassiska Rämmensträckan som åter 
var med i programmet efter några års frånvaro. Redan under 
denna sträcka tog Ott Tänak över ledningen, och den släppte 
han inte under hela rallyt. Kampen för de övriga förarna blev 
i stället att handla om andra och tredje platsen och den stog 
främst mellan Lappi, Neuville, Mikkelsen och Evans som alla 
höll sig inom 10-15 sek från varandra under hela resterande 
tävlingen och de bytte placering med varandra hela tiden.
På lördagen kördes även den klassiska Vargåsensträckan där 
det beryktade hoppet Colins crest finns och där delas Colins 
crest aword ut till den som hoppar längs med sin bil. Priset 
togs i år av Kris Meeke som kör för Toyota och hoppade 41m!
Lördagen avslutades med att köra på Färjestadstravet igen 
och nu var det tyvärr mest sorgligt att se dem näst intill 
”simma” fram, och det lilla tävlingsmoment som finns på 
sträckor som denna var nu helt borta. Som tur var drabbades 
ingen av nått haveri och blev stående på grund av förhållan-
dena utan alla kunde fortsätta upp till serviceplatsen i Torsby 
för kvällsvila inför de avslutande tre sträckorna på söndag.

På Söndag kördes kanske den finaste sträckorna i form av 
Likenäs 1 och 2 där man inte drabbats lika hårt av det milda 
vädret vilket också medförde att vägens isbeläggning höll 
bättre, för att sedan avsluta rallyt i Torsby med powerstage 
där man har chansen till 5 extra VM poäng om man är 
snabbast på denna. 2an får 4 poäng, 3an 3poäng och så vidare.
Här visade Ott Tänak sin överlägsenhet i rallyt då han ledde 
inför den avslutande powerstage med i princip ointagliga 
48,8 sek och kunde mer eller mindre köra på säkerhet på 
den kanppt 9 km långa sträckan för att vinna rallyt to-
talt, men istället var han snabbast även här, 3,5 sekunder 
före Tierry Neuville som var näst snabbast på sträckan.
Slutställningen i rallyt  blev 1a Ott Tänak Toyota, 2a Esa 
Pekka Lappi Citroen, 3a Tierry Neuville Hyundai, 4a 
Andreas Mikkelsen Hyundai och 5a Elfyn Evans Ford. 
För svenske Pontus Tidemand slutade rallyt med en 
godkänd 8e plats 3,37,7 min efter segrande Ott Tänak.

Under fredagen och lördagen kördes även i år en historik 
rallytävling mellan de två looparna där bilar tillverkade 
1990 eller tidigare får vara med. I denna tävlingen återfanns 
många gamla kända rally förare som Petter Sohlberg, Mats 
Jonsson, Lars Ove ”Biffen Olsson och Arne Rådström för 
att nämna några. Petter Sohlberg, som fortfarande är aktiv 
och kört VM i Rallycross de senaste åren, visade att han 
har ett helt annat tempo än de andra, som trots att de åker 
många biltävlingar ännu men på en annan nivå, och vann 
rallyt totalt med över 1 minut före Mats Jonsson som 
kom tvåa. Nämnas bör även att Petter var snabbast på 
alla specialsträckor i sin bakhjulsdrivna Ford Escort MK2.
Sammanfattningsvis kan jag säga att åter igen har Rally 
Sweden levererat en fantastisk tävling som uppskattats 
av massor av publik ute i skogarna och att jag verkligen 
hoppas att man får till ett nytt kontrakt med promotorn för 

rally VM så vi får fortsätta att ha rally VM på så nära håll.

Årets VM rally hade på förhand ett av det starkaste startfälltet på länge med stjärnor som 6-faldige världsmästaren Sebastien Ogier, förra årets 
VM tvåa Thierry Neuville och trean Ott Tänak men även 9-faldige Världsmästaren Sebastien Loeb som gör comeback i rally VM i år efter några 
års ”frånvaro” med endast ett fåtal inhop i enstaka tävlingar under frånvaron. Specielt i år var även att vi hade en svensk förare med i tyngsta 
klassen WRC i form av Pontus Tidemand som har fått möjligheten att köra för Fords M-Spors team i de två inledande tävlingarna för året. 

Rallyt inleddes på Torsdagskvällen, efter snöskotershow med X-Games vinnaren Daniel Bodin med vänner, fyrverkerier och invigningstal av 
Prins HKH Carl Philip, med den sedvanliga superspecialsträckan på Färjestadstravet och trots det mycket milda vädret så höll den spolade 
isbanan förvånansvärt bra då. Färjestads sträckan som endast är 1,9 km lång vanns av belgaren Thierry Neuville 0,8 sek före regerande världs-
mästaren Seb Ogier. Den typen av sträckor är mest till för att flytta rallyt närmare publiken och kantas mer av show än tävling men kan ändå 
ställa till det som det gjorde för ovan nände Thierry Neuville 2017 då han i stor ledning under lördagens avslutande superspecial gled ut lite 
för långt i en vänstersväng ,kraschade in i ett betongräckke och tvingades då bryta rallyt vilket var en enorm besvikelse för han då. 2018 re-
vancherade sig dock belgaren och vann Rally Sweden, och något annat än seger fanns nog inte med i planeringen för Thierry inför årets rally.

9-faldige Världsmästaren Sebastien 
Loeb är glad att vara tillbaka i Rally 
VM

Petter Sohlberg dominerade den historiska tävlingen och var snabbast på alla 
specialsträckor.

Text och bild: Håkan Eriksson
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Här visade Ott Tänak sin överlägsenhet i rallyt då han ledde 
inför den avslutande powerstage med i princip ointagliga 
48,8 sek och kunde mer eller mindre köra på säkerhet på 
den kanppt 9 km långa sträckan för att vinna rallyt to-
talt, men istället var han snabbast även här, 3,5 sekunder 
före Tierry Neuville som var näst snabbast på sträckan.
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Pekka Lappi Citroen, 3a Tierry Neuville Hyundai, 4a 
Andreas Mikkelsen Hyundai och 5a Elfyn Evans Ford. 
För svenske Pontus Tidemand slutade rallyt med en 
godkänd 8e plats 3,37,7 min efter segrande Ott Tänak.

Under fredagen och lördagen kördes även i år en historik 
rallytävling mellan de två looparna där bilar tillverkade 
1990 eller tidigare får vara med. I denna tävlingen återfanns 
många gamla kända rally förare som Petter Sohlberg, Mats 
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att nämna några. Petter Sohlberg, som fortfarande är aktiv 
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många biltävlingar ännu men på en annan nivå, och vann 
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kom tvåa. Nämnas bör även att Petter var snabbast på 
alla specialsträckor i sin bakhjulsdrivna Ford Escort MK2.
Sammanfattningsvis kan jag säga att åter igen har Rally 
Sweden levererat en fantastisk tävling som uppskattats 
av massor av publik ute i skogarna och att jag verkligen 
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Årets VM rally hade på förhand ett av det starkaste startfälltet på länge med stjärnor som 6-faldige världsmästaren Sebastien Ogier, förra årets 
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Rallyt inleddes på Torsdagskvällen, efter snöskotershow med X-Games vinnaren Daniel Bodin med vänner, fyrverkerier och invigningstal av 
Prins HKH Carl Philip, med den sedvanliga superspecialsträckan på Färjestadstravet och trots det mycket milda vädret så höll den spolade 
isbanan förvånansvärt bra då. Färjestads sträckan som endast är 1,9 km lång vanns av belgaren Thierry Neuville 0,8 sek före regerande världs-
mästaren Seb Ogier. Den typen av sträckor är mest till för att flytta rallyt närmare publiken och kantas mer av show än tävling men kan ändå 
ställa till det som det gjorde för ovan nände Thierry Neuville 2017 då han i stor ledning under lördagens avslutande superspecial gled ut lite 
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9-faldige Världsmästaren Sebastien 
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Petter Sohlberg dominerade den historiska tävlingen och var snabbast på alla 
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Text och bild: Håkan Eriksson
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Magnus Andersson 070-538 70 36.
Kontor/Budbil Ida Andersson 073-054 88 37.  
Plåtslagare Pontus Andersson 073-041 34 31.
Köpmannavägen 8 Hällefors, baksidan av gamla Last- & personbilservice

Hällefors 
byggnadsplåtslageri!

-  Utför alla jobb inom byggnadsplåtslageri.
-  Allt inom takjobb, även lertegel och betong.
-  Mindre entreprenadjobb.

Vi kan även nu erbjuda avbetalning via 
Kontakta oss för mer information gällande Wasa Kredit 

samt kundbesök och offerter!

Bokningar inför sommarens takbyten har redan kommit 
igång, kontakta oss snarast för information och bokning

För mer information, kontakta oss gärna via:

Pihlskolan
Lärcenter och 
vuxenutbildning

Torsdag den 28 februari klockan 10:00 
klipper vi bandet och inviger vårt 

nya lärcenter i Godtemplargården! 

Lärcentret kommer att erbjuda möjlighet till 
distanstentamen, provskrivande och 

en plats att studera

Välkommen 
på invigning av 

Pihlskolans 
lärcenter!

Mail:    larcentrum@pihlskolan.hellefors.se
Telefon:    070-461 56 27
Facebook:   Pihlskolan vuxenutbildning
Webbplats:  www.hellefors.se/komvux

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.

1 2 3 4
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7 8 9
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11 12

13 14

15

16

Melodikrysset v.9 - 2 mars

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 16

17

Melodikrysset v.10 - 9 mars

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:...............................................................................................................................................
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• Möbler 
• Presenter 
• Mattor 

• Armaturer 
• Gardiner 
• med mera.

GOD SORTERING av 

Vårens nyheter 
Presenter, 
konstgjorda växter 
och armaturer

Öppet: Mån-Fre 9.30-18.00 Lör 9.00-13.00 Lunchstängt 12.30-13.30 
Sikforsvägen 6 Hällefors 

20%  
RABATT PÅ 
JENSENS ÖVRIGA
SÄNGAR
Rabatten dras från angivna priser.

Förlängd 

SÄNGKAMPANJ 
KOMPLETTA
KOORDINERADE
KONTINENTALPAKET
NU FRÅN 19 990:-
Jensens lyxigaste dubbelsängar 
kombinerade med original sänggavel 
och ben till oslagbara paketpriser

      D E S S U T O M 

t o m  31/3

SPARA UPP 
TILL  21 900:-

Centrumhuset Tel 0591-515 75Välkommen in!

50% rabatt 
på almanackor

Ons-lör BOKREA:

50% RABATT PÅ ALLA 

BÖCKER I LAGER
(gäller ej hembygdsböcker)20%

Si
kf

or
sv

. 3
6 H

äll

efo
rs. 

070-626 40 63

VI HAR 
BONUS-
KORT

på utgående 
sortiment från 
Happy & Svea

GARN-REA

Service

... är du med och skapar förutsättningar för 

att bibehålla en god service på orten.

Om du handlar lokalt så....Visste du att

Kan du också 
göra skillnad!

Boende

... är du med och skapar bra boendemiljö.

Trevliga och fina lägenheter, villor med 

bra och fina grönområden i din närmiljö
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0550-34840

Gilla oss på Facebook

www.vanerbuss.se

Resor
Nordiska Trädgårdar 23/3

Dagtur Lantbruksmuseet 14/5

Dalarna med Tapto 8/6 2dgr 9/6

Så som i Himmelen Dagstur 4/5

Berättarladan ger Eddan 28/7, 4/8

Åbo-Fiskars-Helsingfors 3/6

Dalarna med Dalhalla 6/7

Trädgårdsdagar i Sofiero 3 dgr 23/8

Skåne  4 dgr 21/8

Burg shopping

24/3, 31/3, 14/4, 28/4 m.fl

Treländers-kryssning 19/6

Polen-kryssning 9/6

Kiel-kryssning  3/5, 16/6

Wismar, Wonnemar Resort & Spa 
4 dgr 26/10

0550-34840

www.vanerbuss.se

•Vid minst 12 pers hämtar vi 
vid överenskommelse

•Vi har fri parkering hos oss i 
Kristinehamn!

Dansbandskryssningar på 
uppfräschad M/S Birka

22/4, 29/4, 6/5, 26/8 m. fl.
från 450:- /pp

Reseträff 5/3 
I priset 430:- ingår  buss, del i 2 bädds insides, 

frukost, smörgåsbord samt välkomstdrink

Kombikryssningar med Birka
Lena och Gösta Linderholm 9/5

Steninge slottsby 5/6
Rademacher smedjorna 15/8

PRIVATANNONSER

KÖPES

TACK
Hjärtligt tack 

till er alla, släkt och vänner, för den 
fantastiska uppvaktningen

på min 80 årsdag

Martti Hautamäki, Hällefors

100:- max 25 ord exkl. kategori och telefonnr/avsändare  
FOTO +50:-  Överstiger texten 25 ord (upp till 50 ord) är kostnaden 200:- 

swish 1230691303, 

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.
Lämna in eller skicka er annons med betalning till: 

FHs VeckoNytt AB, Stora Torget 3C, 682 30 Filipstad

Bor du i Hällefors så kan ni även lämna 
annons senast och  betalning Onsdag kl. 12  
hos Thomas Kläder i Hällefors. 

Därefter endast via mail  info@veckonytt.se och 

i samband med swishbetalning 1230691303

UNDANBEDES
All ev. uppvaktning 

i samband med min födelsedag 
undanbedes vänligen men bestämt

Ulf Waldehag

SORGTACK
Stort tack

till er som hedrat minnet av   

Harry Halvorsen
Varmt tack för blommor, 
kondoleanser och stöd 

till olika fonder

Birgitta
Mickael

Vencke, Mathias, Andreas 
med familjer

Elrullstol, Permobil
Allt av intresse
Rut 073-642 40 45

All eventuell uppvaktning 
undanbedes vänligen 

men bestämt
Henry Jansson

Ett varmt tack
till alla som hedrat  

Martin Ståhl
vid hans bår med blommor och 

gåvor till barncancerfonden.

Ett tack till Fyrklövern avd. Skogen 
för god vård och och omsorg

Anna-Lisa

Problemet med ekorrhjulet är att även om 
man lyckas springa fortare än alla andra, 

så är man fortfarande bara en ekorre.
ordspråk.se
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Kvinnojouren
0590-122 21

Söndag   HÖGMÄSSA
3 mars   i Grythyttans kyrka 
kl 11 Lars Göran Lannergård,   
  Aija Olsson

Onsdag   ASKONSDAGS-  
6 mars MÄSSA
kl 11 i Grythyttans kyrka 
  Lars Göran Lannergård,   
  Aija Olsson

Söndag GUDSTJÄNST 
10 mars   i Grythyttans kyrka  
kl 11 Nils-Erik Mellström, 
  Aija Olsson

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

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

GRYTHYTTANS  FÖRSAMLING

Korskyrkan

Kontakt: 0706-347 347, bengt_sjoberg@telia.com

Sön 3/3 kl. 11 Gudstjänst i Korskyrkan.  
   Sanna Koivula. Nattvard.
  Efter kyrkkaffet, Församlingsmöte

Lör 9/3 kl. 17 & 19 Bibelstudier Bengt Sjöberg.
 ”Att tjäna Gud i den helige Andes kraft”

Sön 10/3 kl. 11  Gudstjänst i Vasakyrkan.

Brandinvägen 7 Hällefors

Hjärtligt välkomna!

Filipstad - Hällefors

Barn, tonår, bön m.m.: 
Se hemsidan

www.korskyrkan.fi lipstad-hallefors.se

Vi har jour dygnet runt 
och gör hembesök. 

Förmedling av kondoleanser.

Kyrkans 
Begravningsbyrå

Församlingshemmet, 
Klockarvägen 10, Hällefors

Tel: 0591-139 99

HÄLLEFORS - HJULSJÖ FÖRSAMLING
GÖR GUDS KÄRLEK LEVANDE!

Välkommen till Hällefors och Hjulsjö församling
Sön 3 mars kl. 14     GUDSTJÄNST i karnevalsanda 
   Hällefors kyrka (sätt gärna på något ”lustigt”) 
                Per Schmidt, Anna Florin Schmidt, 
   Linda Skaret & popkören ”Angels” medverkar

Ons 6 mars kl. 18    ASKONSDAGSMÄSSA i 
   Hällefors kyrka (inleder fastetiden)
   Per Schmidt

Sön 10 mars kl. 11    GUDSTJÄNST i Björkhaga                
   Per Schmidt & Anna Florin Schmidt. 
                    Silverkören medverkar

Är du intresserad av våra verksamheter kika in på vår hemsida eller kontakta oss. 
Expedition Hällefors 0591-640 10  E-post: hallefors.pastorat@svenskakyrkan.se 

Kyrkoherde Per Schmidt mob: 070-822 11 40   www.svenskakyrkan.se/hallefors-hjulsjo

Himla Go Fredagmorgon Närradio 89,0 MHz • kl.8.00-9.00 radiohellefors.radio.net

Vi fi nns på 
Facebook

Kontakta oss i dag, så berättar vi hur
 vi kan hjälpa dig.   www.revab.se

• Bokföring • Bokslut • Deklarationer 
• Löner • Rådgivning • Bolagsbildning m.m.Din lokala redovisningsbyrå

Helge Ryen   072-515 95 10, helge.ryen@revab.se
Marie Wikström 072-515 95 20, marie.wikstrom@revab.se
Åsa Karlsson 072-515 95 19, asa.karlsson@revab.se

Rosemarie Holmgren     072-515 95 21, rosemarie.holmgren@revab.se
Sandra Ax   072-515 95 11, sandra.ax@revab.se 
Irene Levin Karlsson   072-515 95 15

Ring eller maila för ett besök Hantverksg. 18 B, FILIPSTAD. Tel: 0590-140 10

Ge en gåva på redcross.se
VAR MED OCH RÄDDA LIV

LJUSTÄNDNING 
på Monitorholmen

Internationella Kvinnodagen

8 mars kl. 18.00
Varmt Välkomna önskar

Kvinnojouren
 Filipstad & Storfors

Er kärlek ska vara uppriktig. 

Avsky det onda, håll fast vid det goda.

Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, 

överträffa varandra i ömsesidig aktning. 

Romarbrevet 12:9-10        
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Matsedlarna finns även på nätet www.veckonytt.se

Öppet: Månd - Fred 9 - 17
Lörd 10 - 15 • Sönd Stängt

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

Café - Restaurang
Louise

inkl. smör, bröd, dryck, sallad, kaffe 

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

v 9.
Ons: Oxbringa m rotmos
Stekt fi sk m kall örtsås
Köttfärssås m spagetti 
Tors: Färsbiff  m fetaost o krämig tomatsås
Ärtsoppa el Majssoppa o pannkakor
Pastagratäng
Fre: Schnitzel m klyftpotatis, skysås o ärtor
Ugnsbakad torsk m pepparrotssky o ärtor
v 10.
Mån: Korvstroganoff  m ris  
Stekt fi sk m citronsås
Tortellinigratäng
Tis: Fläsk m stuvade grönsaker el löksås
Fiskgratäng m räkor o spenat
Pasta m tomat- o basilikasås
Ons: Kycklingfi lé m ris o currysås 
Stekt fi sk m gräslökssås
Pasta El diablo

Tors: Potatisgratäng m köttfärs o tomat
Ärtsoppa el blomkålssoppa o pannkaka
Pastagratäng
Fre: Baconlindad ytterfi lé m 
rödvinssky, bea o rostad potatis
Stekt fi sk m dill- o räksås o grönsaker
v 11.
Mån: Kåldolmar m brunsås o lingon
Stekt fi sk m dillsås
Pasta Pollo (kyckling)
Tis: Fläsk m potatisbullar el löksås
Fiskgratäng m ajvar o krispigt osttäcke
Spagetti m köttfärssås 
Ons: Broccoligratäng m skinka o ost
Stekt fi sk med vitvinssås
Pasta Fruity de Mare

Viktoriagatan 1 Filipstad  Tel. 0590-143 33  www.cafelouise.se

Välkommen! ÖPPET:  Mån - fre 11.00 - 22.30 Lördag - sön & helgdagar 12.00 - 22.30

www.lastradaifilipstad.se

Tegnérgatan 1, 682 30 Filipstad       

Tel. 0590-103 20 

Vi � nns på 
Facebook

DU KAN ÄVEN BETALA MED 
KORT VID UTKÖRNING
Utkörningsavgifter: 20 kr  

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, pizzasallad, 
bröd, smör och ka� e ingår

Beställ din 
favoritmat 
på nätet

VI  SERVERAR MED 
HÖGSTA KVALITET I 

HEMTREVLIG MILJÖ! 

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 !

 

Dagens lunch 85:- Helg 95:- 
Ingår: smör, bröd, sallad, dryck 
samt kaffe. Lådor 65:- exkl. dryck.

Hammarn: Öppet: mån-sön 9-16, 
Lunchen serveras Må-Sö kl. 11-15

Bruksbaren: 
lunch serveras 
helgfria vardagar
kl. 11.30-13.30

HUVUDRÄTT serveras på båda restaurangerna.  Ons kinabuffé på BB

www.hammarnsvagkrog.net 
Tel. 0591-190 90 

v 9
On:  Korv m stuvade makaroner
Alt. H. Fiskburgare m dillsås
Alt.Bb. Kinainspirerad buffé (ej huvudrätt ovan)
To:  Gräddig köttgryta m grönsaker
Alt. H. Raggmunk m fl äsk o lingon
Alt.Bb. Mozzarellagratinerad kycklingfi lé
Fr:  Baconbiff m grönpepparsås
Alt. H. Panerad fi sk m örtcream 
Alt.Bb. Kyckling i ädelostsås m purjolök
Lö: Kycklingsticks m jordnötssås
Alt. H. Lör och Sön Fisk
Alt.Bb. Stängt lördag o söndag 
Sö: Schweizersnitzel
v 10
Må: Fylld falukorv o mos 
Alt. H. Fiskgratäng m tomat
Alt.Bb. Kyckling i persiladesås
Ti: Helstekt kotlettrad, stekt pot, pepparsås
Alt. H. Broccoli- o ädelostgratäng m kyckling
Alt.Bb. Köttfärssås o spagetti
On: Stekt fi sk m blomkålsmos
Alt. H. Gulashgryta m ris
Alt.Bb. Kinainspirerad buffé (ej huvudrätt ovan) 

To: Karlssons frestelse m sweet chili cream
Alt. H. Rotmos m fl äskkorv
Alt.Bb. Stekt fi sk citronsås
Fr: Pannbiff m löksås
Alt. H. Bakad potatis m räkröra 
Alt.Bb. Vitlökspasta m stekta grönsaker o kassler
Lö: Potatisgratäng, kycklingfi lé, balsamicosås
Alt. H. Lör och Sön Fisk
Alt.Bb. Stängt lördag o söndag 
Sö: Jägarsnitzel
v 11 
Må: Fläskfi légryta m champinjoner
Alt. H. Mozarellagratinerad kyckling m tomat
Alt.Bb. Pastagratäng m kyckling o vitlök
Ti: Spagetti o köttfärssås
Alt. H. Stekt korv m stuvade morötter 
Alt.Bb. Kassler m dragonsås
On: Smörstekt kycklingfi lé 
Alt. H. Blomkålsmos m stekt korv
Alt.Bb. Kinainspirerad buffé (ej huvudrätt ovan) 

Välkomna!

95:- Lådor 70:-

0591-34060 | maltidenshus@grythyttan.com | www.maltidenshus.com

Lunchmeny Måltidens Hus

V 9 

Ons: Panerad spätta med 
 remouladsås & potatis
Tor: Ärtsoppa med fläsk & senap
 Pannkaka med sylt & grädde
 Gräddstuvad pytt i panna med  
 rödbetor 
Fre: Pepparstekt fläskytterfilé med  
 syrad fänkål & rostade rotfrukter
Lör & Sön: Bolognese, färsk pasta,  
 parmesan & egengjord ketchup 
 Fisk- & skaldjursgryta med aioli
V 10 

Mån: Tagliatelle med svamp, sidfläsk  
 & parmesan

Tis: Klassisk kålpudding med 
 rårörda lingon & gräddsås
Ons: Smörstekt torsk med vitt vin,  
 gräslök & citron

Tor: Citronbakad kyckling med rostad  
 vitlökssås & rostad potatis
Fre: Kantinens skomakarlåda med  
 bacon, purjolök & timjansky
V 11 

Mån: Klassisk kalops med 
 inlagda rödbetor 
Tis: Sesamstekt kyckling med 
 varm nudelsallad & soja 
Ons: Torsk med brynt smör, äpple &  
 pepparrot

Välkommen!

Öppet: Mån - fre 11.30-13.30 & lör - sön 11:30-14:00 
Dagens Lunch: 109:- Helgens Lunch: 125:-
Inkl. salladsbuffé, nygräddat bröd, dryck och kaffe 

V.9
Ons: Laxfi lé m kokt potatis & räkröra
Tors: Biff stroganoff m ris
Fre: Pytt i panna m stekt ägg & rödbetor 
V.10
Mån: Skinkstek m stekt potatis & 
 grönpepparsås 
Tis: Raggmunk m stekt fl äsk & lingonsylt
Ons: Grönpepparkyckling m ris

Tors: Smörstekt rödspätta m kokt potatis  
 & remouladesås 
Fre: Fläskfi légratäng m bacon & kokt potatis 
V.11
Mån: Gulash m kokt potatis & creme fraiche
Tis: Ost- & skinkgratäng m potatis
Ons: Färsbiffar m kokt potatis gräddsås  
 & lingonsylt 
      

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 1-45, Kebab, sallader, 
hamburgare och kötträtter.
Lunch 79 kr

Välkomna!

VILL DU VISA DIN matsedel 
FÖR MÅNGA?
Kontakta då oss 
på VeckoNytt

Tel. 0590-127 50, info@veckonytt.se    
www.veckonytt.se
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9
Service - MontageFinansiering via  12 el. 24 mån räntefritt

Certifierad installatör Ulf Haraldsson info@uvp.nu

9

Vi levererar och installerar kvalitetsvärmepumpar!
5-ÅRS TOTALGARANTI

JAG SERVAR ÄVEN ER GAMLA PUMP

  KANONPRISERtill 

LUFTVÄRMEPUMPAR
som ger värme på vintern 

och kyla på sommaren 

VINTERANPASSADE 
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Filipstads IBK 
INNEBANDY I 

SPÅNGBERGSHALLEN

VÄLKOMNA!

 
OKQ8 Filipstad, Skalares Däckservice, Dee-Anna´s Klädbutik, 

Hotell Hertig Karl, M Degerstedt bygg, Carpeter AB,  Asphyttans Hud & Hälsa, 
Helmerssons Byggmaterial AB, Plåt och Maskin - montage, Elon Filipstad, 

Hjärterum i Filipstad, Filipstads Specialmaskiner, Bäckmans Blästermaskiner AB, 
Salong Hårtussen, AB El� rman Zetterlund & Dahlöv, FHs Veckonytt, 

Karl Hedin AB, Resturang Bulf, Håkansson´s herr, Jibés Plåt i Hällefors, 
Edman och Sjöberg, Filipstads Bilvård, Moderaterna, Handelsboden, 

GRH fastigheter, Filipstads Lu� teknik, TV-Videoservice, Bergwalls interiör, 
Lek och klura,Byt fönster och bygg AB, Se� el Bil AB, Rinnes Måleri, 

ICA Nära Bredby, Bygg & Järn Hällefors, Bergslagens behandlingshem, 
Barilla, La Strada, Pierres Däckservice, Magnolia, Filipstads Miljösanering, 

Tandläkare Fridman/Frident AB, � omas Kläder, Robust, Socialdemokraterna, 
Agora, Foten & fejset, Babylon, Naverviken, Mirva Skönhet & hälsa, 

Klubbhuset, UVP, Glasögonhuset, Norden Tak, Temia, Gk konsult, Djurcenter, 
Lindbergs buss, Ska� eriet, Catharinas fotvård, Gammelkroppa skogsskola, 

Flügger färg, Salong Bedoire, Mirelli, Filipstads elbyrå, Hemköp Malung,   

VI VILL TACKA ALLA SOM VAR MED OCH BIDROG TILL DEN 
FANTASTISKA INSAMLINGEN AV TOTALT CA 100.000KR

ETT VÄLKOMMET TILLSKOTT SOM HJÄLPER 
HELA VÅR FÖRENING ATT BEDRIVA VERKSAMHET 

FÖR BARN, UNGDOMAR & SENIORER
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27/2 19:45  Damer Division 1 Region - Kristinehamns IBF  

SPONSORMATCH FRI ENTRÉ
1/3  20:00  Damer Division 1 Region - Kumla IBK  

2/3  09:00  Flickor Blå Serie 2 Östra - Degerfors IBK  
 12:00  Pojkar Röd Serie 3 - Hagfors IBS/Edebäck IBF  

3/3  14:00  Herrar Division 4 Östra - GS 86 AIF U  

6/3  19:30  Pojkar Röd Serie 5 - Skoghalls IBK Utveckling 1  

9/3  10:30  Pojkar Blå Serie 2 Östra - Kristinehamns IBF  
 15:30  Herrar Div 1 Västra Svealand - Arvika IBF  

10/3  09:00  Flickor Blå Serie 2 Östra - Skoghalls IBK  
 12:00  Pojkar Röd Serie 3 - Billingsfors IBK  
 14:00  Damer Division 3 - Munkfors IBK U  
 17:00  Damer Division 1 Region - IFK Arboga IBK  

12/3  19:30  Pojkar Röd Serie 1 Östra - Karlskoga IBF  



FHs

VÄLKOMMEN TILL

G R A F I S K   P R O D U K T I O N

T O T A L L E V E R A N T Ö R  A V 
U P P M Ä R K S A M H E T

VISITKORT ROLLUPS KUVERT D E K A L E R  BROSCHYRER 
FOLDRAR  L O G O T Y P E R  A N N O N S E R  SKYLTAR   
VYKORT FLYERS FOTOGRAFERING AFFISCHER BREVPAPPER 
BANDEROLLER SKYLTAR BILDEKOR DEKALER


