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• KÖK • ALTANER • FÖNSTERBYTEN
• UTBYGGNADER • NYBYGGNATIONER
• DRÄNERINGSARBETEN m.m.
Tänk på att nyttja ROT-avdraget!

Vi kan även vara din
TOTALENTREPENÖR

Hos oss får du hjälp att ta Steget till Eget
Vår kostnadsfria rådgivning kan du också får via telefon nu i coronatider

Ring och boka tid för rådgivning på 070-686 26 10

Vi ﬁnns nu på Stora Torget 3b
Kontakta oss: nyforetagarcentrum.se/ﬁlipstad
070-686 26 10 | ﬁlipstad@nyforetagarcentrum.se

Skog för en
förnybar framtid
Råvaran från skogen blir till fossilfria, återvinningsbara och förnybara
produkter och vi tror på en framtid som bygger på hållbarhet och
innovation, där skogen är central. Vi erbjuder tjänster för ett aktivt och
hållbart brukande av den fantastiska skogen.
Är du skogsägare? Hör av dig så berättar vi mer.
Magnus Löthgren
Virkesköpare
Nora
076-118 54 11
magnus.lothgren
@storaenso.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
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
Storfors:
010 436 31 98
Tryckeri: Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB

Maria Janson
Virkesköpare
Hällefors
072-503 74 40
maria.janson
@storaenso.com

Att hyra i Gyttorp
Förråd i olika storlekar inomhus.
Uteplats för husvagnar
och husbilar.
SVHH AB, Tel. 070-795 79 65
www.svhh.se

Utgivning: Filipstad, Storfors,
Hällefors och Nora
Upplaga: 18 500 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

Vi har däck till bilen,
husvagnen och släpet!
—

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

Radhusgatan 26 a Filipstad Tel. 0590-103

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

Boka tid för däckbyte!

Tillfälligt ändrade
öppettider!
Vi har under rådande omständigheter
p.g.a Covid-19 valt att jobba
halvtid hemifrån och ändra
butikens öppettider till kl:10.00-14.00

Hjulskifte 200:- Däckhotell* 500:-

Vi bjuder
på kaffe!

* Hjulskifte, tvätt, förvaring, kontroll ingår
Delbetalning med Santander

Order och leveranser hanteras som vanligt.
Tider för telefon och mailkontakt vardagar är
oförändrade mellan Kl: 10.00-17.00
på tel: 0731-573 850 / info@temia.se
HERTIG FILIPSG. 5A, FILIPSTAD
Tel. 0731-573 850, www.temia.se
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info@sandras-serviceteam.se

Öppet Mån-Fre 7-16
Välkommen!

Skalares

Skalares
däckservice

070-675 49 98

däckservice 070-675 49 98

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

STUDERA TILL
LÄRARE SAMTIDIGT
SOM DU ARBETAR

VILTSPÅRSKURSER
STARTAR FRAMÖVER

i A-klass och Ö-klass. Gäller alla raser

Ekhöjden, Filipstad. Gör din intresseanm:

Maj-Britt 0590-520 43, 070-673 15 16

60ÅR

F OR
MUNK

SREVYN

GULDKORN

INSTÄLLT
På grund av rådande situation
med COVID-19 tvingas vi
tyvärr ställa in årets
jubileumsrevy

Nu har du som vill bli lärare möjlighet att studera samtidigt
som du får lön. Att läsa Arbetsintegrerat grundlärarprogram
innebär att du jobbar halvtid på en skola i kommunen och
läser via Campus Lärcentrum. Läs mer om programmet och
hur du ansöker på webben.
 50 % anställning med lön
 75 % studietakt
 Yrkesmässigt försprång

KAU.SE/LARARE

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

A

tt lägga locket på! Min tjej, tanten,
kärringen om man så vill, dvs
BM, sade att dotterns fågel talar
hela tiden. Tuffen, en undulat med den
aktningsfulla åldern av 15 år har börjat att
hoja om allt och inget. Dottern blir förstås
trött på detta hojande och skriker ”tyst Tuffen,
håll snattran, mamma pratar i telefon!!!”
Hjälper det? Njet, som ryssen sa. Pippi hojar
på och vägrar lyssna. Då kom matte på en
annan strategi: Hördu Tuffen, passa dig så du
inte blir vår kvällsmat lille pöjk! Och dina ben
skall jag använda som tandpetare efteråt!!!
Tystnad! Total tystnad! Med en gång. Inte
ett pip från hans bur. Nästa dag samma visa.
Pip och höga fågeltoner. Passa dig du Tuffen,
undulatben som tandpetare efter maten.....
Total tystnad på fågelskrället. Fungerar alltså.
Nu skall vi inte snacka ner lilla pippin. Jag
har också känt honom i närmare femton år.
Underbar fågel som har varit med om både
det ena och det andra vad gäller människor
och djur. En kanin som kompis i många år,
ett antal rottweiler, närmare bestämt bortåt
åtta stycken. Två av dem har burit runt på
Tuffen i sina för honom enorma käftar. Pippi
har rymt, nu måste vi bära hem honom så
matte blir glad, tänkte vovvarna. Han sitter
ibland på deras huvud eller nöss, dvs nosar,
och det går jättebra. Slå ihop käften bara lite
på en sådan hund och Tuffen hade varit ett
minne blott. Men icke! Bära hem, försiktigt.
Tuffen har en bur i köket, men den är nästan
aldrig stängd. Det gör matte på kvällen när
filten skall på buren så han får sova. Eller om
det är öppna dörrar ut. Annars stänger han
själv om han vill vara ifred. Detta gör att han
kan flyga fritt i huset om han vill, eller stanna
hemma. När jag har sovit över där och går
upp tidigt på morgonen brukar jag släppa ut
honom. Bara jag och han. Ingen vovve, inga

människor. Där sitter han på min axel och
tittar när jag dricker kaffe och sedan vill han
kanske bära runt på nån penna han hittar
på bordet. Eller gå in i en tom chipspåse.
Spännande tycker han och det prasslar så
roligt när han är där inne och rumsterar om.
Lite kul det där med att vara ensam med ett
djur eller en fågel och se hur de beter sig i
vardagen när de är lugna och trygga. Man
kanske lär sig någonting. Annars är det bara
trevligt att titta på och så är den morgonen
räddad.
-Tuffen fin?, brukar jag fråga ibland. Kvitt,
kvitt, kvitt får jag till svar. Sen är han igång.
Berättar antagligen om nattens ljud han har
hört i tystnaden, att en fjäder har lossnat och
att fågelfröerna behöver fyllas på. Lyfter in
honom i buren igen, lägger över hans filt och
så blir det tyst. Underbart!! Tyvärr fungerar
det inte så länge då hans matte yrvaken
kommer upp och börjar tala. Och då talar
vi tala! Hon kan tala hon. Tuffen har inte en
chans. Tänk er själva: Halv sex på morgonen,
äntligen fått tyst på herr pippi, då kommer
hon, prata, prata ner för trapporna och kör
igång. Visserligen vänligt och trevligt, men
ändå.
Men om man nu skall tala om höga ljud, så
finner jag snabbt en liknelse med en viss Bm,
hennes dotter och en viss pippi. Det skall talas
och talas och talas. Första halvtimmen oki,
efter tre kvart, neeej, efter en timme:
- Jäklar älskling, jag måste fylla spolarvätska i
bilen! -Men det gjorde du ju igår gubbe lilla?
-Bäst att dubbelkolla vettu. Minnet är inte som
det har varit. Sedan drar jag ut i tystnaden.
Så skönt, men man kan inte rymma från
ljud hela tiden. Men så en dag fick jag en idé.
Satt där vid köksbordet och gumman stekte
fläskkarré. När den var färdigstekt lade hon
på ett lock och det blev tyst! Istället för att
fräsa och spotta i stekpannan infann sig en
tystnad under locket som var helt underbart.
Bm vände sig om, tittade på mig och blev
förundrad över den blick jag hade på henne.

Allt-i-ett korvgratäng
600 g korv med smak av rökt paprika
och chili
1 blomkål
3 tomater
4,5 dl mjölk
3,5 msk vetemjöl
75 g smör
3 dl cheddarost, riven
2 klyfta vitlök
1 gul lök
1 krm muskot, riven
sallad, till servering
bröd, till servering

Va? Vad är det nu? Du ser så konstig och
funderande ut? - Åh, ingenting gumman
svarar jag och ruskade bort blicken ur mitt
huvud. Bara en tanke, en liten uppfinning
kanske. Inget att bry sig om... Vet jag om man
skulle sätta ett lock på pratkvarnen? Lock på
stekpannan fungerade ju. Filt på fågelburen
likaså. Kan ju inte hota med att äta upp
henne till kvällsmat som man tydligen kan
med undulater. Ej heller använda hennes
ben som tandpetare. Så ett lock bara. ”Träs
med bestämdhet över vederbörandes huvud,
varigenom höga toner, onödigt babbel och
risk för huvudvärk för den utsatta minimeras.
Absolut tystnad garanteras. Reklamationer
medges ej, då den som köpt varan också skall
vara tyst!” Ämnar bygga två stycken till att
börja med. En stor till lilla damen och en liten
till gamla pippin. Gillar ju honom och vill
inte att sinnet skall rinna på matte så att han
efter 15 år bli kvällsmat och tandpetare bara
för att han vill göra sin röst hörd ibland. Lär
få bygga ett tredje lock att trä på Bm:s huvud
också. Att jag sedan äger tio kilo hårboll som
gärna talar om att han finns halv fyra varje
morgon...Ett fjärde lock får det bli. Jaha, säger
någon. Talar inte du då kanske?
Jodå. Jag försöker lite ibland men i det här
sällskapet får man inte en syl i vädret. Så jag
lägger locket på...
Apropå ingenting! Höres! Kram.

Olof Pihlgren,
Gästkåsör

4 portioner

Skär ner blomkål i buketter, skiva
tomater tunt, riv ost, hacka gul lök och
vitlök fint.
Börja med bechamelsåsen genom att
fräsa smör och vetemjöl i en kastrull,
gör det under omrörning och se till att
det inte tar tar färg eller bränner.
Slå på mjölk och grädde succesivt, den
ska binda och tjockna. Låt såsen bubbla
under omröring. Smaka av med salt och
riven muskotnöt.

Slanta korv och stek den i smör tillsammans med blomkålen. Tillsätt lök i
stekpannan och stek på hög värme.
Varva korvfräset, tomater, bechamelsås
och ost i en ugnsfastform. Avsluta med
lite ost på toppen och baka på 225
grader i ca 15 minuter.
Låt gratängen komma ner i temperatur
innan ni äter och servera tillsammans
med lite sallad och bröd.

www.koket.se
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BEHÖVER DU KUNNIG & KOMPETENT HJÄLP
TILL ETT RIMLIGT PRIS?

DEKLARATIONSDAGS!
Ring och boka tid så hjälper jag dig.

Ansök senast
30 april!

Bröderna Ericsson-stipendiet

JAG STÅR TILL TJÄNST MED UPPRÄTTANDE
AV FAMILJEJURIDISKA HANDLINGAR:

Stipendiet är till för att väcka intresse för
teknik, mekanik och naturvetenskap i alla
åldrar och är på 10 000 kronor.

Bouppteckning - Arvsskifte - Samboavtal
Äktenskapsförord - Bodelning - Testamente

Jag gör gärna hembesök!
30 år i yrket! - Innehar F-skattesedel

GILLAR DU
TEKNIK?

Margaretha Grafström

Firma M. Grafström

Läs mer och ansök:

www.filipstad.se

Järnvägsgatan 51, Filipstad Tel. 073-05 10 655

LAGERRENSNING

Hjälp oss göra plats för vår- & sommarnyheterna

40-70%
på utvalda skor till Herr, Dam & Barn

Tel. 0590-100 58 Hansahuset FILIPSTAD Öppet:Mån-Fre 10-18, Lör 10-14.

TIPS!

20%
rabatt

kan det vara
er rinnande ögon så
Om du har torra ell
har nu ilid dex
Vi
.
ex
mo
de
alstren
de mikroskopiska kv
tta
som motverkar de
i butiken, skummet

Öppettider: mån - fre kl. 10-18
Tel. 0590-101 48 Vikgatan 8, Filipstad
www.glasogonhusetfilipstad.se

DIN LOKALA TV-, VIDEO- och AUDIOHANDLARE

Snart

DAGS FÖR FLYTT!

SKÄRTORSDAG 9/4 STÄNGER VI KL.16
FÖR FLYTT TILL NY LOKAL!
TISDAG 14/4 kl. 10.00 öppnar vi
i vår nya lokal i Gallerian
(fd. Kajs kläder) Hertig Filipsgatan 1

Varmt välkommen!
Gilla oss på
Facebook

Köp solglasögon
med styrka från
Ray-Ban, Oakley eller
Maui Jim och få

Öppettider:
Mån: STÄNGT
Tis-Fre: 10-18, Lunch 13-14,
Lör: 10-13

VÄLKOMMEN! Snart 40 år i branschen

SÄLJER - LEVERERAR INSTALLERAR - REPARERAR

Stort
tort sortiment av tillbehör till
TV, AUDIO och TEL
TELEFON.
EFON.
Nu även DATA-tillbehör m. m.

Öppet: Mån-Tis, Tors-Fre 14-17
TV•VIDEO•SERVICE

filipstads

DJURCENTER
www.filipstadsdjurcenter.se

Asphyttegatan 21, Filipstad 0590-101 68, 070-557 69 87

www.hemelektronikhjalpen.se

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

Din lokala redovisningsbyrå

• Bokföring • Bokslut • Deklarationer
• Löner • Rådgivning • Bolagsbildning m.m.

Ring eller maila för ett besök Hantverksg. 18 B, FILIPSTAD. Tel: 0590-140 10
Helge Ryen
Marie Wikström
Åsa Karlsson
Rosemarie Holmgren

Sandra Ax
072-515 95 10, helge.ryen@revab.se
072-515 95 20, marie.wikstrom@revab.se Camilla Höglund
072-515 95 19, asa.karlsson@revab.se
072-515 95 21, rosemarie.holmgren@revab.se

072-515 95 11, sandra.ax@revab.se
camilla.hoglund@revab.se

FHs VeckoNytt AB, Stora Torget 3C, 682 30 Filipstad • Tel. 0590-127 50 • info@veckonytt.se • www.veckonytt.se
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God handhygien
Undvik att bli smittad och att smitta andra
Tvätta händerna ofta!
Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som
till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar
någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål
och varmt vatten.
Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och
efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ
när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket!
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som
innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i
armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta
från att spridas i din omgivning eller från att förorena
dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk!
Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du
att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du
är nära andra.

Form: Jupiter Reklam, 2010. Artikelnummer 2010-4-34

Smittsamma mikroorganismer
finns överallt i vår omgivning.

Den vanligaste spridningen
sker via våra händer.

God handhygien är ett enkelt
sätt att skydda dig själv och
din omgivning.

Hämtad från folkhälsomyndigheten.se 200319
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COVID-19 Ligger ni eller anhöriga i
riskzonen för Covid-19? Gå inte ut i onödan!
Behöver du hjälp med hjulskifte, biltvätt service eller
reparation av bilen? kontakta oss på 0578-42 99 96
Vi erbjuder även hämtning och avlämning av er
bil, för att minimera risken för spridning.

Prästgatan 10 NORA
Telefon: 0587-104 53

TJÄNSTER

Sedan

Kombi

SUV

Hjulskifte

299:-

299:-

299:-

Heltvätt + Hjulskifte
fr. 749:- fr. 849:Invändig & utvändig rengörning + tvätt av däck.

Stöd dina lokala företag!
#vågahandla

fr. 949:-

HeltvättPLUS + Hjulskifte fr. 999:- fr. 1049:fr. 1199:Invändig & utvändig rengöring inkl asfaltsborttagning
+ tvätt av däck.
SupertvättPlus + Hjulskifte fr. 1399:- fr. 1499:fr. 1699:Asfaltsborttagning, invändig & utvändig rengöring,
underspolning, maskinvax (Hårdvax). + tvätt av däck.

DÄCKHOTELLERBJUDANDE

VI BJUDER PÅ FÖRSTA SÄSONGEN NÄR DU FÖRVARAR DINA DÄCK HOS OSS.
(Erbjudandet gäller nya kunder och när ni har däcken hos oss i minst ett år)

Öppettider: Mån - fre 8-17 Storgatan 27, 71331 Nora tel. 0587-42 99 96
Besök gärna vår

Bergslagens Bilvård i Nora AB

SLUTSPURT SÄNGKAMPANJEN

För mysiga stunder

25%
PÅ SÄNGAR OCH
TILLBEHÖR FRÅN
HILDING* t.o.m. 29/3

Egen odling

Penséer 12:- st 10 st 99:-

Phalaenopsis

99 KR

Kjellbergs Blomsterhandel Eftr AB
Prästgatan 14, Nora Tel: 0587-101 04

*Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

panj

SängramsKam

EMMABODA
90 cm vit, vit/ek

1295 kr

ord. pris 4995 kr
Vid köp med madrass

995 kr

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

FHs VeckoNytt AB, Stora Torget 3C, 682 30 Filipstad • Tel. 0590-127 50 • info@veckonytt.se • www.veckonytt.se
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VÅ F F E L DA G E N

25 MARS

Grundrecept
Våffelsmet
4 portioner
125 g smör eller margarin
2 dl mjölk
4 dl vetemjöl
2 ägg
1 tsk bakpulver
2 dl iskallt vatten
Gör så här: Smält matfettet och låt det
svalna.
Vispa samman mjölk, mjöl, ägg och
bakpulver till en slät smet. Rör i matfett
och vatten.
Hetta upp våffeljärnet. Smörj det till den
första laggen. Grädda våfflorna vackert
guld-gula. Lägg dem på galler så håller de
sig frasiga.
www.ica.se

Våfflor utan ägg
4 portioner
50 g (½ dl) smör eller flytande margarin
3 dl Kungsörnen Kärnvetemjöl
2 dl mjölk
2 dl kallt vatten
½ tsk salt
Gör så här: Smält smöret och låt det
svalna. Blanda mjöl, salt och vatten till en
jämn smet. Blanda i mjölk och smör eller
margarin.
Hetta upp ett våffeljärn. Pensla med lite
smält matfett så att inte våfflorna fastnar.
Lägg på ¾-1 dl smet till varje våffla, mer
eller mindre beroende på våffeljärnets
storlek. Grädda våfflorna i hett våffeljärn
tills de fått fin färg.
Lägg de nygräddade våfflorna på galler
och servera med sylt, färska bär, grädde
eller vaniljglass.

Toppings till söta våfflan
Himmelsk
blåbärskräm
med nutella
1 1/2 dl vispgrädde
1 1/2 dl mascarpone
1 1/2 dl blåbär, frysta
3 msk florsocker
1/2 tsk vanlijpulver eller 1 tsk
vaniljsocker
1 dl blåbär (färska) till garnering
kokosflingor
Rör ihop ingredienserna till
blåbärskrämen.
Grädda våfflan och bred
ut nutella på den. Klicka ut
blåbärskrämen och garnera
med färska blåbär och rostade
kokosflingor.

Jordnötssmörstopping
1 dl jordnötssmör
1 banan (skivad)
riven choklad
hallon och florsocker som
garnering
Bred ut jordnötssmör, lägg på
skivad banan. Riv choklad över.
TIPS: För extra mycket gott toppa med lönnsirap och en
skopa vaniljglass.

Bär- och limetopping
2 dl grädde
1 lime (zest)
2 dl färska bär
Vispa grädde. Toppa våfflorna
med grädde, bär och limezest.
mittkok.expressen.se

Toppings till matvåfflan
• Skagenröra och avokado
• Löjrom, creme fraiche, hackad rödlök
• Äggröra med knaperstekt bacon och lönnsirap
• Kallrökt lax med pepparrotsvisp
• Hjortronsylt med brieost/getost och rostade pinjenötter
• Paté (mousse) med gelé och saltgurka/cornichons
helenalyth.se

www.kungsornen.se
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UTFÖRSÄLJNING
LAGER-

TAPETER
Gäller till och med 4/4

Colorama EasyUp NU 169:-/rulle
16 mönster i lager ord. pris ca 499:Borosan EasyUp
NU 169:-/rulle
60 mönster i lager ord. pris ca 265:-

25%
20%
25%

NU BÖRJAR VÅRENS

ETER
NYH
OMMA IN
K

Sängkampanjer pågår

ÖVRIGA LAGERFÖRDA

EasyUp-tapeter
BESTÄLLNINGSTAPETER Gäller alla varumärken

GOD SORTERING av

• Möbler
• Mattor
• Gardiner
• Presenter • Armaturer • med mera.

Colorama
KAKEL & KLINKER

HÄLLEFORS

HANDELSV. 4, TEL. 0591-100 87
MÅN-FRE 09-18, LÖR 10-13

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

Sikforsvägen 6 Hällefors

PLÅTSLAGERI

- Vi utför alla jobb inom byggnadsplåtslageri
- Vi lägger plåttak, lertegeltak och betongpannor
- Vi utför mindre snickerier

PASSA PÅ ATT BYTA TAK!
Varmt välkomna till oss,

oavsett om det gäller ett mindre plåtjobb
såsom plåtdetaljer eller större takbyten.

Det är dags att boka nu!

Kontakta oss för mer information gällande kundbesök
och offerter! Hos oss kan ni nyttja rotavdrag på arbetet!
Magnus Andersson 070-538 70 36.
Kontor/Budbil Ida Andersson 073-054 88 37.
Plåtslagare Pontus Andersson 073-041 34 31.
Industrivägen 3 Hällefors,

UTFÖR ALLT FRÅN
GRUND TILL TAK
NY-/OM- OCH TILLBYGGNADER,
MÅLNING/TAPETSERING.
BETONG/MUR/PUTS ARBETEN,
HUSGRUNDER,
GRÄVNING/MARK,
AVLOPP,
DRÄNERINGAR.
Kontakta oss för kostnadsfri offert
E-post: jan.heydorn@markochbyggtjanst.se
Telefon: 072 712 95 10/40
www.markochbyggtjanst.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
KÖPES

TILL MINNE AV

EFTERLYSES

Bilar upp till 10.000:-

Handledsväska i Filipstad

070-392 18 00 Leif

Brunt mjukt skinn, dragkedja på
baksidan. Kort på mina barn i
innehållet

SÄLJES

Lämnas in till VeckoNytt
Hittelön vid återlämnande

Hörnlägenhet 3 rok, 77 kvm
77 kvm, Färnebogatan 13B Filipstad
andra våningen, hyra 3726:-/mån,
Pris 100 000:-

JUBILEUM

Tel. 0590-131 19, 070-534 67 11
Lillemor

Den 24/3 för 73 år
sedan gifte sig

SÖKES

Margit & Nils-Erik Carlsson
fd. Stensäng

Söker
Någon som vet eller kommer ihåg
något om ett disco i Silvergruvan Hällefors, Kanske från 1962 och framåt.
Hjärtligt välkommen att ringa

Till minne av min bror

Billy Karlsson

i Filipstads Kyrka.
Präst var kommunister
Torsten Hagensgård.

2 år har gått.
Jag saknar dig och
tänker ofta på dig.

Så många år, så många mil

Kram lillasyster Britt-Inger, Sikfors

UNDANBEDES

076-770 61 50 Vänligen/Helena

Betala gärna
era privatannonser
med Swish:

All eventuell uppvaktning

Nästa utgivning är: Torsdag 9/4

på min födelsedag undanbedes
vänligen men bestämt. Bortrest

Annonsstopp för
privatannons: Onsdag 1/4

nr 123 069 13 03

Bosse Karlsson

Skriv gärna med ”Ert namn, privatannons”

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.13 - 28 mars
1

2

Melodikrysset v.14 - 4 april

3

1

2

3

4

5

4
6

5

6

7
7

8

8
9

10

11

9

10

12
13

10

11

12

13
14

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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NU KOMMER SNART VÄRMEN!

FHs

Vi hjälper dig att synas
på mer än ett sätt

NYHET!

Kyla på sommaren, Värme på vintern
VINTERANPASSADE
LUFTVÄRMEPUMPAR

till

KANONPRISER

5-ÅRS TOTALGARANTI

Vi ﬁxar även din webbplats!

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

”Du kan handla
räntefritt”

Certifierad montör

Ulf Haraldsson
info@uvp.nu

Finansiering via WASA-finans 12 el. 24 mån räntefritt

lopp?
Dags att byta av
gsverk från Biovac

r minirenin
Vi säljer och installera
ök
kostnadsfritt hembes
för
Kontakta oss

Självklart
anpassad
för desktop,
surfplatta &
mobil

Se exempel på
www.monitorbattle.se
Kontakta oss på VeckoNytt för mer information

Vi kan det vi gör!
Utför alla på marknaden förekommande gräv- & schaktarbeten

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

FHs VeckoNytt AB, Stora Torget 3C, 682 30 Filipstad • Tel. 0590-127 50 • info@veckonytt.se • www.veckonytt.se
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In Memoriam
2 år har gått den 22 mars
Till minne av

Gunborg Maria
Lindahl Filper
(1931-2018)

Gunborg Lindahl föddes den
27 januari 1931, på torpet Ängen
i Åskagen, Kroppa församling,
som ett av fyra barn till John och
Agnes Lindahl. Sedan tidigare
fanns en halvsyster på moderns
sida. Föräldrarna hade ett litet
familjejordbruk, med några
kor, grisar och höns. Hon gick
folkskolan i Gammelkroppa och
7:e klass i Nykroppa.
1945 flyttade familjen till närbelägna
bergsmansgården Östra Åskagen
och tog över jordbruket där. Även
morföräldrarna bodde på gården.
Gunborgs första tjänst var
1946-1947 som hembiträde
hos forsmästare C. Lindman på

Gammelkroppa herrgård. Hon
arbetade vidare 1948-1949 som
hembiträde hos skogvaktare
S. Karlsson i Torskbäcken.
1950 gick hon kockakurs på
Domänverkets skogsstation i
Lisskogsåsen, Malungs kommun,
Dalarna. Hon arbetade därefter
som kocka på Åskagens
skogshuggarförläggning åren
1950-51
1952-53 bodde hon i Molkom,
anställd av Molkoms apotek som
hembiträde hos apotekare Rodèn.
1954-55 var hon barnskötare
hos jägmästare R. Fredriksson på
Uppgården i Gammelkroppa och
sen hos samma familj i Nykroppa.
Samma år var hon städerska på
Filipstads sjukhus.
1955-56 bodde hon med
sin blivande make på Änga i
Folkesgården, Västra Ämtervik
och 1957 i Gumhöjden, innan
de flyttade till Bosjön. Väl där
gifte hon sig med skogs- och
vägarbetaren Werner Persson från
Västra Näsberget. Därefter blev hon
hemmafru, vilket hon var under hela
sitt äktenskap.

Åren 1958-59 bodde de i
Fredriksberg, Dalarna och 1959-60
i Lindfors. 1960 köpte de Hagalund
i Folkesgården, Västra Ämtervik,
där två egna barn och ett fosterbarn
växte upp.
1974 hade Gunborg kortare
arbeten med plantsättning och
kyrkogårdsarbete, innan hon
började som hemsamarit på orten
och som vårdbiträde på Kålsgårdens
vårdhem i Västra Ämtervik, där hon
arbetade fram till och med 1982.
Hon var bland den första personal
som anställdes till det nyöppnade
Hotell Selma Lagerlöf i Sunne
samma år, där hon arbetade som
lokalvårdare fram till och med 1987.
Hon hade därefter många olika
småsysslor, främst som städerska
och lokalvårdare. Från 1990 till och
med 1994 arbetade hon återigen på
Kålsgårdens vårdhem i omgångar.
Gunborg gjorde många handarbeten
och broderade, stickade och vävde
flitigt genom åren. Hushållsarbetet
i köket och hemmet, att sköta
trädgården och värna om hem och
familj var hennes största intresse
genom åren.
I ungdomen lärde sig Gunborg

De minsta
kistorna
är tyngst
att bära.
Varje år förlorar 1400 föräldrar ett litet barn. Vi finns för dem
som förlorat ett barn under graviditeten eller under barnets
första levnadsår, och stöder forskning för att förhindra att fler
ofödda och nyfödda barn dör. Stöd oss genom att swisha
valfritt belopp till 123 089 81 55.
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www.spadbarnsfonden.se

att dansa
hambo på
hyttbacken i Gammelkroppa
och tog ibland cykeln till Nykroppa
på dans och bio. Även som vuxen
kunde hon tycka om att dansa och
besökte många dansbanor och
ställen där olika band spelade upp
till dans.
Julen var en höjdpunkt för Gunborg,
då familjen samlades hemma på
Hagalund, liksom andra högtider.
Traditioner och märkesdagar från
gångna tider låg henne varmt om
hjärtat. Hon tyckte mycket om att
vistas i naturen och företog sig ofta
långa promenader och cykelturer.
Hon läste många böcker och
löste korsord som på löpande band.
Barn, barnbarn och de sista åren
barnbarnsbarn, betydde mycket
för Gunborg och blev till livets
glädjekälla.
Hon antog med tiden sin farmors
flicknamn Filper. Hon glömde
aldrig sin hembygd utan åkte
årligen till Åskagen, Gammelkroppa
och Nykroppa för att få återse sin
barndomstrakt. Gunborg bodde
hemma på Hagalund i Folkesgården
livet ut.

Älskade son


Jocke

23 juli 1995

Har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Hällefors 13/3 2020
MAMMA RAMONA och PAPPA BOSSE
Syskon
Morföräldrar
Övrig släkt och vänner.
Nu kan du vandra i skog och mark när
du vill, drilla öringen i din lilla tjärn.
Skjuta den berömda storoxen på det
öppna fallet.
Jaktkläder och träskor har du med dig,
och en och en annan sång i öronen av
Roger Bäck när du nu har hoppat över
nästa bäck. / Mamma
Begravningen sker i Hällefors kyrka
torsdag 9/4 kl 11.00
Akten avslutas i Kyrkan.
Tänk gärna på fonden min stora dag
Pg 900513-3

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

GRYTHYTTANS FÖRSAMLING
Söndag
29 mars
kl 11

HÖGMÄSSA

Grythyttans kyrka
Lars Göran Lannergård
Aija Olsson

Söndag GUDSTJÄNST
5 april Grythyttans kyrka
Lars Göran Lannergård
kl 11
Aija Olsson

Onsdag BARNENS
8 april PASSIONSSPEL
Grythyttans kyrka
kl 18

Lars Göran Lannergård
Miniorerna
Susanne Andersson
Aija Olsson

Torsdag BORDSMÄSSA
9 april Grythyttans kyrka
Lars Göran Lannergård
kl 18

HÄLLEFORS - HJULSJÖ FÖRSAMLING

GÖR GUDS KÄRLEK
LEVANDE!!
LEVANDE

Fre 27 mars kl. 15–18 VI HÅLLER ÖPPET (under ansvarsfulla former)
för möjlighet till bön, ljuständning, samtal och
fika i Corona-orons tiden Hällefors kyrka
Sön 29 mars kl. 11

GUDSTJÄNST Hällefors kyrka
Per och Anna F Schmidt

Sön 5 april kl. 11

GUDSTJÄNST som inleder Påskveckan
Hällefors kyrka Per och Anna F Schmidt

Församlingen och Corona – pandemin

Församlingen anpassar vår verksamhet till de rekommendationer som ges. Därför har vi ställt
in mycket av det som har varit planerat, som vår barn-, ungdoms- och körverksamheter.
Detta gäller tillsvidare då mer klarhet har kommit till att vi kan mötas utan fara.
Men vi vill fortsätta att fira våra gudstjänster på ett
sätt som ska vara smitt-säkert efter de rekommendationer som ges.
Har du någon tanke om vad vi som kyrka bör göra i det uppkomna läget,
eller om du vill samtala, så är du välkommen att kontakta mig.
Låt oss ha omsorg om varandra! Per Schmidt, kyrkoherde tele 0591-640 11
Om det skulle kännas bra och tryggt att få ett tele-samtal från oss dagligen
i dessa isoleringens pandemitider, så kontakta mig gärna/ Per

Aija Olsson

Himla Go Fredagmorgon Närradio 89,0 MHz • kl.8.00-9.00 radiohellefors.radio.net
www.svenskakyrkan.se/grythyttan
grythyttans.forsamling@svenskakyrkan.se
Tel: 0591-140 21, ons-fre kl 10-12

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

Kyrkans
Begravningsbyrå

Söndag 29 mars
Kl. 10.00 Nora kyrka
MÄSSA

Vi har jour dygnet runt
och gör hembesök.

Onsdag 1 april
Kl. 19.00 Nora kyrka
SINNESROGUDSTJÄNST

Förmedling av kondoleanser.

Söndag 5 april
Kl. 10.00 Nora kyrka
GUDSTJÄNST
KL. 12.00 Järnboås kyrka
GUDSTJÄNST

Tel: 0591-139 99

Måndag 6 april
KL. 18.00 Nora kyrka
PASSIONSANDAKT
Tisdag 7 april
Kl. 18.00 Nora kyrka
PASSIONSANDAKT

Församlingshemmet,
Klockarvägen 10, Hällefors

Kvinnojouren
0590-122 21

Korskyrkan

Brandinvägen 7 Hällefors

Filipstad - Hällefors

OBS! Möteshelgen med
Ingemar Helmner är inställd!
Söndag 29/3 kl. 11
Bönegudstjänst.
Lördag 4/4 kl. 18
Korskyrkans Årsmöte.
Söndag 5/4 kl. 11
Palmsöndagsgudstjänst i
Vasakyrkan.
Barn, tonår, bön m.m.: Se hemsidan
www.korskyrkan.ﬁlipstad-hallefors.se

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

Onsdag 8 april
Kl. 18.00 Nora kyrka
PASSIONSANDAKT
Med reservation för ändringar!
www.svenskakyrkan.se/nora

Errare humanum est,
ignoscere divinum
– "Att fela är mänskligt, att förlåta gudomligt"

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
Café - Restaurang

Louise

Öppet: Månd - Fred 9 - 17
Lörd 10 - 15 • Sönd Stängt
Matlåda inkl. sallad mån-fre 70:- lör 75:-

www.veckonytt.se
DU KAN ÄVEN BETALA MED
KORT VID UTKÖRNING
Utkörningsavgifter: 30 kr

Beställ din
favoritmat
på nätet

Dagens Rätt: Mån - Fre 85:-, Lör 90:- inkl. smör, bröd, dryck, sallad, kaffe
Viktoriagatan 1 Filipstad Tel. 0590-143 33 www.cafelouise.se

v 13.
Ons: Kycklingﬁlé m ris o currysås
Stekt ﬁsk m dill- o räksås
Tor: Pannbiﬀ m lök
Ärtsoppa el majssoppa m pannkakor
Fre: Skomakarlåda
Ostpanerad torsk m krämig
tomatsås o ärtor
v 14.
Mån: Gräddstuvad pyttipanna m
ägg o rödbetor
Stekt ﬁsk m kall dill- o citronsås
Tis: Fläsk m löksås el potatisbullar
m lingon
Fiskgratäng m ost o broccoli
Ons: Rotmos m värmlandskorv
Stekt ﬁsk m kantarellsås

Tor: Senapsbiﬀ m grönpepparsås
Ärstsoppa el spenatsoppa o pannkakor
Fre: Kycklingschnitzel m potatisgratäng
o pepparsås
Ugnslax m gräslökssås o ärtor
v 15.
Mån: Gratinerad falukorv m curry,
majs o ris
Stekt ﬁsk m paprikasås
Tis: Fläsk m löksås el bruna bönor
Fiskgratäng m ägg- o persiljesås
Ons: Kött- o grönsaksgryta m ris
Ärtsoppa el purjolökssoppa o
pannkakor

Välkommen!

Lunchpaket 90:VI SERVERAR MED
HÖGSTA KVALITET I
HEMTREVLIG MILJÖ!
/Varmt välkomna till oss!

V.13

Ons: Grönpepparkyckling m ris

Ons: Smörstekt rödspätta m
remouladesås

Tors: Stekt panerad ﬁsk m potatis &
dillmajonäs

Tors: Ost- & skinkgratäng m pasta

Fre: Pannbiff m stekt potatis & löksås

Fre: Lövbiff m stekt potatis, bearnaisesås
& persiljesmör

V.15

V.14
Mån: Biffstroganoff m ris
Tis: Helstekt ﬂäskkotlett m stekt potatis
& gräddsås

Mån: Nasigoreng m stekt ägg & rödbetor
Tis: Raggmunk m stekt ﬂäsk & lingonsylt
Ons: Grillad kyckling m stekt potatis &
currysås

Välkomna!

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

(Ej Familjepizza, specialpizzor)
Läsk 33cl, pizzasallad,
bröd, smör och kaffe ingår
VILL DU HA LOKALA BUTIKER I MORGON
SÅ ANVÄND DEM IDAG

Tel. 0590-103 20
www.lastradaifilipstad.se
Tegnérgatan 1, 682 30 Filipstad

ÖPPET: Mån - fre 11.00 - 22.30 Lördag - sön & helgdagar 12.00 - 22.30
HUVUDRÄTT serveras på båda restaurangerna.

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

Lunch 80 kr

Lunch serveras vardagar 11.00-14.30

Gäller vardagar 11.00-14.00

Vårt mål är
100 % nöjda kunder

Pizza 1-33, Kebab, sallader,
hamburgare och kötträtter.
LUNCHBUFFÉ • TACOBUFFÉ inkl. salladsbuffé, smör, bröd, dryck & kaffe

Vi finns på
Facebook

www.hammarnsvagkrog.net

Tel. 0591-190 90

Dagens lunch 95:- Helg 105:Ingår: smör, bröd, sallad, dryck
samt kaffe. Lådor 70:- exkl. dryck.

v 13
On: Fisk m dillcream o kokt potatis
Alt. H. Potatisgratäng m kassler o kantarellsås
Alt.Bb. Fylld falukorv o mos
To: Köttfärssås o spagetti
Alt. H. Stekt ﬁsk m remouladsås
Alt.Bb. Kebabpanna m kebabsås
Fr: Biff Lindström m kokt potatis o gräddsås
Alt. H. Kycklingburgare på bädd av vitlökspasta
m tomatcream
Alt.Bb. Korvstroganoff m ris
Lö: Asiatisk buffé (kött, kyckling, ﬁsk)
Alt. H. Fisk lör o sön
Alt.Bb. Stängt lör & sön
Sö: Fläskﬁlé m potatisklyftor o bearnaisesås
v 14
Må: Kalops m rödbetor o kokt potatis
Alt. H. Cornﬂakespanerad kyckling m vitlökssmör
Alt.Bb. Pasta m ost- o baconsås
Ti:
Kyckling m ris o currysås
Alt. H. Stekt ﬂäsk m löksås o kokt potatis
Alt.Bb. Vitlökspasta m chorizo o gurkmajonäs

Bruksbaren:
lunch serveras
helgfria vardagar
kl. 11.30-13.30

95:- Lådor 70:- exkl. dryck.

On: Köttfärslimpa m gräddsås o stekt potatis
Alt. H. Rödspätta m kokt potatis o remouladsås
Alt.Bb. Gräddig köttgryta m kokt potatis
To: Kokt ﬁsk m äggsås o kokt potatis
Alt. H. Raggmunk m ﬂäsk o lingon
Alt.Bb. Chili con carne m ris
Fr: Pannbiff m stekt potatis o brunsås
Alt. H. Bakad potatis m räkröra
Alt.Bb. Stekt ﬁsk m citroncream
Lö: Lövbiff m persiljesmör
Alt. H. Fisk lör o sön
Alt.Bb. Stängt lör & sön
Sö: Fläsksnitzel på bädd av vitlökspasta
v 15
Må: Fläsksnitzel m stekt potatis o aromsmör
Alt. H. Stekt ﬁsk m pepparrotscream
Alt.Bb. Mozarellagratinerad kycklingﬁlé m ris
Ti:
Pasta m het köttfärsröra
Alt. H. Plommonspäckad karré m kokt potatis
Alt.Bb. Kassler Hawaii m kokt potatis
On: Stekt falukorv m stuvad blomkål o kokt potatis
Alt. H. Tjälknöl m potatisgratäng o balsamicosirap
Alt.Bb. Stekt panerad ﬁsk m citroncream o kokt potatis

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

Boka din
STUDENTSKYLT
Studentskylt 50x70 cm

Grattis Hannes

398 kr

RL17

• Plats

för foto • Vädertålig
• Välj mellan olika designs
• Förklistrad pinne ingår

Kontakta oss för bokning!
0590-127 50, info@veckonytt.se
www.veckonytt.se

FHs

STUDENT 2020

FOLKKÄR, LÄTTLÄST
& LUSLÄST

BÄSTA EXPONERING?

GRATISTIDNING

Se till att boka er fram- eller baksida i tid

SEDAN 2003
Upplaga
:
18.500
ex

FHs

FHs

Nästa utgivning:

Tema: Påsk
Kommande utgivningar:
Onsdag 22 april annonsstopp tors 16 april
Onsdag 6 maj annonsstopp ons 29 april
Tisdag 19 maj annonsstopp tis 12 maj

DIN LOKALA GRATIS

TIDNING FÖR KOMM

Gratis däckhotel
l!

inför Jul och

Nyår

STÄNGT
Julafton
STÄNGT
Tisdag 24 decem
n
ber Juldage
STÄNGT
Onsdag 25 decem
Jul
ber Annandag
STÄNGT
Torsdag 26 decem
Nyårsdagen
STÄNGT
Onsdag 1 januari
dagen
Tretton
10-14.
Måndag 6 januari
11-18, Lör kl.
kl.
Fre
Mån
öppet som vanligt
i Filipstad!
Övriga dagar

ORNA
AV FRAMSID
ÄR BOKADE!

DIN VIANORPA

RTN

ER
tröms väg 11
Saxhyttevägen
på Konsul Lunds m
4, Hälle
Vi finns
fors
År!
www.wasa.co
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