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Vi kan ljud!
JBL

Hemmabio 5.1. BAR51LKEP

4 990:-

OBS!
Begränsat
antal!

(Ord.pris 6 390:-)

• 5.1 soundbar med trådlös aktiv 10 tums subwoofer
• JBL MultiBeam teknologi för bästa surroundupplevelse
• Inbyggd WiFi • Streama utan WiFi med Bluetooth

OBS!
Begränsat
antal!

HARMAN/KARDON

Högtalare Citation 200

3 990:• Portabel högtalare med inbyggt batteri
• Streama trådlöst över WiFi eller via Bluetooth
• Upp till 8 timmars speltid
• Enkel installation med Google Home
• Stöd för röststyrning via Google Assistant

PANASONIC

Soundbar SC-HTB200EGK

990:(Ord.pris 1 699:-)

HTB200 är en soundbar som återger ett
kraftfullt ljud på en nivå som man kanske inte
kan tro med tanke på det kompakta formatet.
Två fullregisterhögtalare återger surroundljudet med tydlig akustik, effektfull stereo och
mycket kraft.

Centralgatan 19, HOFORS. Tel 0290-696 000

PANASONIC

Soundbar SC-HTB400EGK

2 990:• 2.1-kanals soundbar • Effekt 160 W • Inbyggd subwoofer
• Bluetooth 4.2 • Dolby Digital, DTS Digital Surround
• Parkoppla upp till 8 enheter

Husmanskost Lunchbuffé
& Pizzabuffé Vardagar kl 11-14

DAGENS LUNCH 74 kr
NYHET! DUBBLA KÖTTET FÖR 10 KR PÅ
ALLA 90G HAMBURGARE UNDER LUNCHEN.

90:-

Inkl. dryck, sallad, bröd, smör, kaffe & kaka.

Pensionärsrabatt -10:-

Lunchlåda/Avhämtning…70:-

MÅN:
TIS:
ONS:
TOR:
FRE:

Följ oss på handlaihofors.se och facebook för att se vår lunchmeny
VARJE FREDAG bjuder vi på efterrätt under lunchen!

Nyheter!

Halloumitallrik 80:med pommes & grönsaker. Välj sås...

Halloumiburgare 85:-

Sibylla Hofors
Torsåkersvägen 1
Alla dagar kl. 11-22

MAGIC BACON MEAL
BAMSE MEAL
MAGIC PEPPER MEAL
SIBYLLA MEAL
MAGIC MEAL

Ladda ner
Sibylla-appen!

Dressing, sallad, lök, ketchup.

Halloumitallrik

Halloumisallad 90:-

Halloumiburgare

Isbergssallad, tomat, gurka,
oliver, bacon och ägg.

Fyra ost pizza
Halloumisallad

Fyra ost pizza

HEMKÖRNING
Beställ via vår hemsida
www.vivarestaurang.se

Halloumi, fetaost, gorgonzola,
ädelost, ruccola.

95:-

Tacopizza 95:-

Tomatsås, ost, nanchoships, tacoköttfärs, tacosås,
creme fraiche, majs, lök, isbergssallad, tomat & gurka.

GRATIS HEMKÖRNING

Tacorulle 90:-

när du handlar över 300:-

Nanchoships, tacoköttfärs, tacosås, creme fraiche,
majs, lök, isbergssallad, tomat & gurka.

Tacopizza

PLAY 3.0

Tacorulle

Ostfyllda kanter
+ 20:-

Onsdag
25 november
kl.19.00
Folkets Hus,
Hofors

- Lägg till ostfyllda kanter på valfri pizza

Ostfyllda kanter

Plankstekspizza

Plankstekspizza
95:Potatismos runt hela pizzan
.
Oxfilé, lök, paprika, svamp, ruccola, bea.

ERBJUDANDE!
1.

Plankstek

med fläskfilé rödvinssås/beasås

2.

T3 Special
Oxfilé, fläskfilé, beasås

3.

Black & White
Fläskfilé, oxfilé, rödvinssås/beasås

4.

Fläskfilé Hawaii
med stekt banan och ananas, beasås

5.

Kycklingfilé

med halloumi, rödvinssås & beasås

Gäller VARJE DAG
t o m 25 nov-20

110:150:130:110:110:-

- Alltid råvaror av hög kvalitet!
viva bar och kök
Fullständiga rättigheter

ÖPPETTIDER:
Mån-Tor 11-22
Fre-Lör 11-22
Söndag 12-22

Faluvägen 6. HOFORS. Tel 0290-270 90

Play 3.0 - Världspremiär!
En högteknologisk feelgood-föreställning
för alla mellan 7–107 år.
Med mycket humor och ett varmt, inbjudande
tilltal presenterar gruppen Sirqus Alfon en
surrealistisk värld till ljudet av punkig elektropop. Med hjälp av laser, artificiell intelligens och
iPad-magi undersöks teknik, musik, dans och
interaktion på ett innovativt och lekfullt vis.
Publiken välkomnas till en kväll av
förundran och övertygelse om att allt är möjligt,
i den operfekta lekens värld. En värld som hela
tiden finns i oss, men som vår samtid lätt glömmer bort i sin strävan efter perfektion. I mötet
mellan det digitala, automatiserade och det
mänskliga, operfekta händer något magiskt.
Det blir en fartfylld lek där vi befinner oss i
symbios mellan det fysiska och det digitala
för alla åldrar mellan 7 och 107 år.
Corona anpassad sittning med begränsat antal platser.
Biljetter: 130 kr vuxen och 60 kr ungdom.
Förköp på riksteatern.se/hofors (via TICKSTER).
Scenpassrabatt: Vuxen 30 kr rabatt och
ungdom 20 kr rabatt.

riksteatern.se/hofors

VARD KL 11-14

Som Däckpartner har vi

THAI + SUSHI +
HEMLAGAD SVENSK HUSMANSKOST

samt däck- och fälgmärken
som vanligt.

Varje dag: Förrätt & efterrätt, glass, kaffe & kakor

SAMMA GODA SERVICE

LUNCHBUFFÉ 90:-

Pensionärer...80:-, Lunchlådor...55:-, Kalla lunchlådor, eft. kl 14.00...35:Torsdag 12/11
VECKA 46
* Ärtsoppa & pannkaka, nykokt sylt & grädde * Kyckling m jordnötssås * Röd curry kyckling
* Biff Stroganov
* Friterad kyckling * Ägg-/glasnudlar
* Honungsglacerade revbensspjäll
* Dagens starka wok * Sushi
Fredag 13/11
* Kyckling m jordnötssås * Röd curry kyckling
* Norsk fjordlax med skagenröra
* Friterad kyckling * Ägg-/glasnudlar
* Porterstek
* Dagens starka wok * Sushi
* Engelsk köttpaj
Måndag 16/11

VECKA 47

* Tunna fläskpannkakor, lingonsylt
* Ugnsgratinerad falukorv med potatismos
* Stekt torskfilé med svampsås

* Kyckling m jordnötssås * Vårrullar
* Grön curry med kyckling
* Friterad kyckling * Friterade räkor
* Dagens starka wok * Sushi

* Stekt fläsk & falukorv med bruna bönor
* Fläskfilépasta
* Stekt strömming, potatismos, skirat smör

* Kyckling m jordnötssås * Vårrullar
* Paneng curry med kyckling
* Friterad kyckling * Friterade räkor
* Dagens starka wok * Sushi

* Klassiskt dillkött
* Kyckling ala King
* Stekt salt sill med löksås

* Kyckling m jordnötssås * Röd curry kyckling
* Friterad kyckling * Friterade räkor
* Dagens starka wok * Sushi

* Ärtsoppa & pannkaka, nykokt sylt & grädde
* Isterband med dillstuvad potatis
* Fläskfilé med pepparsås
Fredag 20/11
* Stekt bergtungafilé, hemgjord räksallad
* Hemgjord schnitzel, rödvinssås
* Pölsa med stekt ägg, rödbetor

* Kyckling m jordnötssås * Röd curry kyckling
* Friterad kyckling * Ägg-/glasnudlar
* Dagens starka wok * Sushi

Tisdag 17/11

Välkommen till oss!
Jimmy, Adam, Anders, Matts & Isac.

Faluvägen 73,
HOFORS
0290-273 30,
421 40

Onsdag 18/11

Torsdag 19/11

Ännu större buffé

Måndag 23/11

VECKA 48

* Tunna fläskpannkakor, lingonsylt
* Baconlindad köttfärslimpa, gräddsås
* Stekt rödspätta, gräddstuvad spenat
Tisdag 24/11
* Raggmunk & stekt fläsk
* Spagetti Bolognese

* Piccata med tomatsås
Onsdag 25/11

Vietnamesisk-, Thai-, Kinesisk- & Japansk Sushi
MÅN-FRE
KL 11-14

Från KL 14
samt LÖR-SÖN

Lunchbuffé

Buffé

95:-

Inkl dryck, kaffe & dessert

MATLÅDA

Buffé 85:- Meny 75:-

109:Inkl dryck, kaffe & dessert

Barn 65:-

Du kan också beställa din mat med appen FOODORA.

Faluvägen 27  Hofors  0290-200 27

Välkomna!
Måndag - Tisdag
kl 11-21
Onsdag - Söndag
kl 11-22

* Kyckling m jordnötssås * Röd curry kyckling
* Friterad kyckling * Ägg-/glasnudlar
* Dagens starka wok * Sushi
* Kyckling m jordnötssås * Vårrullar
* Grön curry med kyckling
* Friterad kyckling * Friterade räkor
* Dagens starka wok * Sushi
* Kyckling m jordnötssås * Vårrullar
* Paneng curry med kyckling
* Friterad kyckling * Friterade räkor
* Dagens starka wok * Sushi

* Slottsstek
* Kyckling m jordnötssås * Röd curry kyckling
* Biff a la Lindstöm
* Friterad kyckling * Friterade räkor
* Stekt strömming, potatismos, skirat smör * Dagens starka wok * Sushi
HEMKÖRNING

E-bParenA

UTKÖRNING AV
DAGENS LUNCH

Mån-Fre. Lunchlåda
inkl hemkörning 65:-

Ring mellan kl 9.00-11.00 så
levererar vi mellan 11.00-12.30

072-27 67 322

Lyxa till det någon kväll!
Entrecote……………139:Oxfilé…………………169:Fläskfilé………………99:med valfri sås. Välj mellan grönpepparsås, beasås,
kantarellsås och rödvinssås

Kycklingspett
med jordnötssås och ris

99:-

EPA-baren
Tel 072-27 67 322. RUBINEN, HOFORS

Torra ögon tåras.

Nytt! Som första butik i Gästrikland
satsar vi på att behandla torra ögon
med ny teknik.
Efter en analys av tårfilmen och de meibomska körtlarna
kan vi nu ge bättre råd om behandling av torra ögon.
Tårsubstitut, smörjande droppar, finns i många olika varianter och
man kan behöva prova sig fram för att hitta den sort som passar bäst.
Droppen bör inte innehålla konserveringsmedel. Droppa 3-5 gånger
per dag för bästa komfort. Vid stora besvär använder man en mer
trögflytande droppe eller salva som ligger kvar längre i ögat men
då ser man suddigt en längre stund.
Omega 3 genom en balanserad kost eller som kosttillskott.
Kan stimulera produktionen av lipider och därmed minska besvären.
Värmemask + försiktig massage av ögonlocken. Stimulerar
produktionen av lipider och minskar torrhetssymtomen.

Tårfilmsanalys utanutan
kostnad
3 - 6 november
Tårfilmsanalys
kostnad
t o m 19 november.
Ordinarie pris 390 kr
Ordinarie
pris 390 kr
Optikern i Hofors Centralgatan 13, Hofors

0290-20047 · iwww.optikern.nu
Optikern
Hofors
Centralgatan 13, Hofors
Tel 0290-20047
Må-Fr 09.30-18.00
Lunch 12.30-13.30

E-Eye behandling, ett system som levererar mycket korta och
specifika ljusblixtar som stimulerar den nerv som i sin tur stimulerar
de körtlar som producerar lipider. Upprepade behandlingar ger ett
långvarigt resultat i 85% av fallen.

Just nu lämnar vi 500 kr rabatt
på första behandlingen med E-Eye.

Hofors lokala
mäklare

Bönhusberget | Hofors
Granitvägen 27
Utgångspris 1 150 000 kr
Rum 6 rum, varav 3 sovrum Boarea 122/27 kvm Tomt 630 kvm
Byggt 1970 Visas Tors 12/11 15.30-16.00
Mäklare Eva Magnusson 070-664 51 20

Robertsholm | Hofors Acktjärnsgatan 16

Mycket trivsamt hus med nya fönster/dörrar och nymålad fasad. Rymligt
vardagsrum med braskamin och utgång till altan med tak. Kök med bra vitvaror.
Tre sovrum på övervåningen och badrum från -16 i källaren.

Utgångspris 725 000 kr
Med vänliga hälsningar Eva Magnusson

Skolgatan 16, Coops Galleria, Hofors
Tel. 0290-201 20, eva.magnusson@fastighetsbyran.se

Rum 4 rum, varav 3 sovrum Boarea 96/46 kvm Tomt 1 176 kvm
Byggt 1938 Visas Kontakta mäklaren för visning.
Mäklare Eva Magnusson 070-664 51 20

LUNCHBUFFÉ

öppettider
restaurangen

VARDAGAR KL 11.00-13.30
Inkl. salladsbord, dryck, smör
& bröd. Kaffe & kaka
Avhämtning…82:- Pensionärer…82:-

92:-

Torsdag 12/11
Kålpudding, gräddsås
Pannkaka med sylt & grädde
Kyckling vårrullar

Dagens soppa med surdegsbröd
Sushi

Fredag 13/11

Dagens soppa med surdegsbröd
Sushi

Mån-Tor 11.00-13.30, 16.00-21.00
Köket stänger 20.30

Fredag 11.00-13.30, 16.00-22.00

Ugnsstekt lax med romsås
Grillad fläskfilé med pepparsås

Köket stänger 21.00

Lördag 16.00-22.00
Köket stänger 21.00

Måndag 16/11
Rödspätta med remouladsås
Kycklingklubba med mangocreme

Tisdag 17/11
Raggmunk & fläsk
Friterad kapkummel, krabb & äggröra

Onsdag 18/11

Dagens soppa med surdegsbröd
Sushi
Dagens soppa med surdegsbröd
Sushi
Dagens soppa med surdegsbröd
Sushi

Stekt torsk med stuvad spenat
Biff Stroganoff

Nyhet!

Söndag 12.00-19.00

nyhet! utkörning
Måndag - Lördag 16.00-20.00
Söndag 12.00-18.00
BERGSMANNEN SODON
Hotell & Restaurang

Torsdag 19/11

Gul: #e39400

Röd: #bc1300

Brun: #702c00

TYPSNITT: Arial Rounded MT Bold

Wallenbergare, skirat smör, pot.puré
Pannkaka med sylt & grädde
Vegetariska vårrullar

Dagens soppa med surdegsbröd
Sushi

Fredag 20/11

Dagens soppa med surdegsbröd
Sushi

Fetaostfylld kycklingfilé
Laxbiffar med skaldjursröra

Pris för utkörning 89:-, inom 4 km.
10:- extra/kilometer.
Minsta beställning 200.-.
Kan ej kombineras med
rabattkuponger.

Måndag 23/11

Dagens soppa med surdegsbröd
Sushi

Viltskavsgryta med potatispuré
Stekt kolja med skarpsås

Tisdag 24/11
Lasagne
Pankopan. sej, räk & parmesanröra

Onsdag 25/11
Fiskgratäng med duchesse
Slottsstek med gräddsås och
svartvinbärsgelé

Dagens soppa med surdegsbröd
Sushi
Dagens soppa med surdegsbröd
Sushi

CATERING
AV JULBORD
Minsta beställning
- 20 personer

BERGSMANNEN SODON
Hotell & Restaurang

Skolgatan 11 • HOFORS Tel • 0290-230 10

Gul: #e39400

SUSHI • WOK
• A LA CARTE • BAR

NYTTIGT
NÄRODLAT
BILLIGT

Kom och köp potatis

Onsdag 18 nov

HOFORS Pizza Corner. kl 16.30-17.00.

Vi utför det mesta inom

BYGGNADSPLÅTSLAGERI

Vi säljer odlargaranterad: King Edward, Serafina, Mandelpotatis, Folva.
Honung, sylt & kallpressad rapsolja!

SG:s Potatis
Hedemora. Tel 070-719 83 55

FÖRSÄLJNING AV
- Vattenavrinning
- Tak- och väggplåt
- Taksäkerhet
- Takhuvar
- Skorstensbeslag
- Fönsterbleck
...med mera

Kommer nästa gång:
16 december

Handskottning

AV SNÖ

Boka synundersökning
på 0290-20047 eller
www.optikern.nu

Utnyttja RUT-avdraget!

För info ring
0290-222 20
dagtid 07-16

Kom ihåg
att utnyttja

ROT-

AVDRAGET

 TAKOMLÄGGNINGAR  VATTENAVRINNING
 FALSADE TAK
 GARNERINGS PLÅT OCH TEGEL
ARBETEN
 TAKSÄKERHET
...med mera
Medlem i Plåt- & Ventföretagen.

RUTAVDRAG
Telefon 073-656 38 56

www.pstad.se

�
�
�
�
�

Hemstäd/Privatstäd
Företagsstäd
Fönsterputs
Trappstäd
Gräsklippning/
Snöskottning
� Flyttstäd

Vi skapar
rum för
höstmyset.
Vi bjuder på tapeten! Låt oss göra jobbet,
och få rum för fler mysiga hemmakvällar
i höst. När du trivs, kan vi känna oss nöjda.
Välkommen till Miljönären.

Företaget består av 4 st byggnadsplåtslagare med yrkesbevis som
tillsammans har över 85 års erfarenhet av tak- och plåtslageriarbeten.

Emil Hedlund
070-662 70 40
Markko Ahola
070-762 40 15

Hästskovägen 1 • HOFORS • info@hoforsplat.se

www.hoforsplat.se

JUST NU:

Tapeten
på köpet!*
Gäller t.o.m. 31 dec 2020

MÅLERI | GOLV | KAKEL & KLINKER | FÖNSTERRENOVERING
Boka kostnadsfritt hembesök
010 -178 71 00 | miljonaren.se
För fullständiga villkor se www.miljonaren.se

*

SMÅTT & GOTT FRÅN HOFORS-TORSÅKER. NR 1. NOVEMBER 2020

Lokala profiler hälsar
välkommen till Hofors
Den 28 augusti startade en ny kampanj på de digitala infartsskyltarna
vid Hofors västra och östra infarter.
Kampanjen går under namnet Välkommen till mitt Hofors och ledordet i
arbetet är stolthet.
Har visas personer med rötter eller anknytning till Hofors kommun och de
hälsar välkommen till just sitt Hofors.
Först ut att hälsa välkommen var Lasse Åberg och därefter har bland
annat SHL-tränaren Mikael Holmqvist, OS-ryttarinnan Frida Andersén,
bloggaren och författaren Fredrik Nylén och influencern Linus Zaitros
Andersson synts på skyltarna.

Hofors kommun är först ut i
relevant,
på
länet med specialistutbildning
att införa så kallade
universitet
eller högskola. AST-tjänster.
utbildningsanställningar,
Det
känns
braantalet
att Hofors
kommun
Målet
är att öka
specialistutbildade
och
Vårdförbundet
skrivit under
sjuksköterskor
inom har
organisationen.
det
här avtalet. Det gynnar alla,
Utbildningsanställningen
är både
en
våra
medarbetare och påvåraheltid
brukare.
tillsvidareanställning
som
Dessutom
är med
det bra
att Hofors
sjuksköterska
placering
på en
kommun
som arbetsgivare
erbjuda
utbildningsanställning
underkan
studietiden.
den
här kunna
möjligheten,
säger Kerstin
För att
få utbildningsanställning
Modén,
sjuksköterskekrävs detenhetschef,
att medarbetaren
är behörigoch
och
rehabteamet.
blivit antagen till, en för verksamheten

Har du tips på en person som du tycker ska hälsa välkommen till sitt Hofors?
Mejla gärna ditt tips till;
linda.jonsson@hofors.se

Personer med rötter i Hofors kommun hälsar välkommen
till sitt Hofors. Först ut Lasse Åberg.

Hofors först ut i länet att införa AST
I mitten av oktober införde Hofors kommun AST( akademisk specialisttjänstgöring)
för sjuksköterskor.
Detta är en satsning för att höja kompetensen inom den hälso- och sjukvård och
omvårdnad som ges till brukarna i Hofors kommun. Men det är även ett led i arbetet
med att bli en attraktiv arbetsgivare.
Hofors kommun är först ut i länet med att
införa så kallade utbildningsanställningar,
AST-tjänster.
Målet är att öka antalet specialistutbildade
sjuksköterskor inom organisationen.
Utbildningsanställningen
är
en
tillsvidareanställning på heltid som
sjuksköterska med placering på en
utbildningsanställning under studietiden.
För att kunna få utbildningsanställning
krävs det att medarbetaren är behörig och
blivit antagen till, en för verksamheten

relevant, specialistutbildning på universitet
eller högskola.
- Det känns bra att Hofors kommun
och Vårdförbundet har skrivit under
det här avtalet. Det gynnar alla, både
våra medarbetare och våra brukare.
Dessutom är det bra att Hofors
kommun som arbetsgivare kan erbjuda
den här möjligheten, säger Kerstin
Modén, enhetschef, sjuksköterske- och
rehabteamet.

Studiecoach och Lärcentrum
på Björkhagsskolan
Behöver du hjälp och stöttning i dina
studier?
Då kan du besöka Björkhagsskolans
studiecoach på måndagar.
Måndag till fredag kan du dessutom
studera på skolans lärcentrum som
står till förfogande främst för dig som
läser på distans.
På Björkhagsskolan finns nu en
studiecoach som kan hjälpa och stötta dig
i dina studier, hitta en bra studieteknik
och hjälpa dig med tekniken.
Lärcentrum är en kostnadsfri resurs och
en service främst för distansstuderande
på
yrkeshögskolenivå,
högskoleeller
universitetsnivå
oavsett
utbildningsanordnare. Lärcentrum tar
även emot campus-studenter och elever
som läser via Hermods och KUI på
distans.
I Lärcentrum erbjuds studenterna en
studievänlig miljö med:
• Lokaler för grupparbeten eller enskilt
studerande. Tillgång till mikrovågsugn

för att värma mat finns.
• Möjlighet till att skriva din tentamen
(skrivvakt finns).
• Tillgång till Internet, lånedatorer,
webbkamera/headset.

• Tillgång till skärm och
konferensutrustning för streamade
eller direktsända föreläsningar.
Mer information finns på www.hofors.se

Hofors tappar i
Inget Första
Blåbärsstoppet 2021 företagsranking Ovanåker ny länsetta
23 september presenterade Svenskt Näringsliv resultatet
av sin årliga företagsranking.
Hofors hamnar på plats 149 av landets kommuner, en
något sämre placering än fjolårets.

Första Blåbärsstoppet, där Barnens Vasalopp ingår, ställs in 2021

I början av oktober beslutade arrangörerna av Första
Blåbärsstoppet i Hagaparken att evenemanget ställs in 2021.
- Tyvärr vågar vi inte planera för en sådan stor familjefest med
tanke på rådande coronapandemi. Men vi låter bara Första
Blåbärsstoppet vila ett år, 2022 är vi tillbaka igen och då
hoppas vi på ett ännu större arrangemang, hälsar arrangörerna.

Tidigare i år presenterade Svenskt Näringsliv enkätresultaten
från sin årliga ranking som tar tempen på landets
företagsklimat. Det samlade omdömet för Hofors var då
3,55 på en sexgradig skala.
När rankingen presenterades hamnade Hofors på plats 149
av landets 290 kommuner. I fjol hamnade Hofors på plats
141 och tappar alltså 8 placeringar. I år tappar även Hofors
sin plats som länsetta i rankingen, den platsen tas istället av
Ovanåker som klättrat 63 placeringar och hamnar på plats
100.

Lyckad sommar trots
Coronapandemi
Till Golfvillan vid Hofors Golfbana
har besökarna hittat trots en härjande
pandemi.
– Vi får vara nöjda med starten, säger
ägaren Pelle Berggren.
I samma veva som Coronapandemin
fick sitt utbrott köpte Pelle Berggren den
gula villan vid Hofors Golfklubb.
Trots en härjande pandemi och
reserestriktioner inom landet kan
Berggren tillsammans med kollegan
Johan Thysell ändå se tillbaka på ett
lyckat första halvår.
– Golfbanan öppnade i april och då
började våra gäster komma hit, säger
Berggren.
Den gula villan vid Hofors Golfklubb
går under namnet Golfvillan, som också
är namnet på Företaget som driver den.
Golfvillan AB.
Pelle Berggren köpte huset i våras av
dåvarande ägaren och det drivs som ett
bed and breakfast.

Pelle Berggren och Johan Thysell framför Golfvillan vid Hofors Golfbana.
Två långtidsboende har man i villan som
hyser åtta dubbelrum, ett enkelrum, en
stuga, kök och konferensrum.
I övrigt så är det framför allt golfare som
hittat till Golfvillan.
Sedan köpet av Golfvillan i våras har en
stor altan byggt till med en vidunderlig

utsikt och fler visioner finns för framtiden.
– Vi funderar på att bygga till en lounge
på övervåningen av huset och vi har en
del andra idéer. Vi får se vad tiden räcker
till. Till att börja med ska vi avsluta
säsongen och vi håller öppet så länge
golfbanan är öppen.

Tvåspråkig avdelning för
kommunens ettåringar
Hofors kommun är ett finskt förvaltningsområde och på Ekens förskola
erbjuder man nu en tvåspråkig avdelning (svenska och finska) för
kommunens ettåringar.
Att få tillägna sig sitt språk redan i
förskolan är en bra start för fortsatt
språkutveckling.
Därför
erbjuds
kommunens ettåringar nu möjligheten
att gå på en förskoleavdelning som
är tvåspråkig, svenska och finska. En
tvåspråkig avdelning gör att barnen
kommer att få lära sig och utveckla
det finska språket samt stärka sin

kulturella identitet. Avdelningen finns
på Ekens förskola.
Denna möjlighet erbjuds till den
som känner tillhörighet till det finska
språket. Det krävs inga förkunskaper
eller att språket talas hemma varje dag.

Mer information finns på www.hofors.se.

Vem blir Årets Eldsjäl?
Osmund-Eriksson, Torsåkers IF med
motiveringen;
”Med stort engagemang som ordförande
leder Birgitta arbetet med att göra
Torsåkers IF till ett socialt nav i Torsåker.
Med hårt arbete har Birgitta arbetat med
att göra Torsåkers IF till en förening i
framkant och en förebild för andra”.
Nominerar gör du på www.entrehofors.se
eller www.hofors.se.

Birgitta Osmund-Eriksson, Årets eldsjäl i Hofors kommun 2019.

För tionde gången ska Årets eldsjäl i
Hofors kommun delas ut!
Vem det blir är upp till dig!
Den

11

november

öppnar

Coronainformation
Funderingar
och
tankar
kring
coronapandemin?
På Hofors kommuns hemsida finns
uppdaterad information. Hofors kommun
ansvarar för två informationsskärmar
som uppdateras med aktuell information.
Skärmarna finns placerade vid entrén på
biblioteket i Hofors och vid entrédörren
till församlingsexpeditionen i Torsåker.
På www.krisinformation.se finns aktuell
och bekräftad information från Sveriges
myndigheter.
Håll i – håll ut – håll dig uppdaterad

nomineringssidan där du har chansen att
nominera den person eller personer du
tycker förtjänar att få utmärkelsen Årets
eldsjäl.
Till Årets eldsjäl 2019 utsågs Birgitta

Utmärkelsen ska gå till enskild person/
personer som genom stort ideellt
engagemang, kunnighet och egen
uppoffring, på ett positivt och betydande
sätt, bidragit till att utveckla Hofors
kommun som plats att leva och verka i.
Man kan alltså INTE nominera ett
företag, en förening, organisation eller
myndighet till utmärkelsen.
Nominera kan du göra fram till och med
nyårsafton.

Gissa platsen-tävla och vinn!
Hur väl känner du som läsare egentligen till Hofors kommuns trakter?
Testa dina kunskaper och se om du känner igen platserna som bilderna är tagna på.
Skicka dina svar med ditt namn och adress till linda.jonsson@hofors.se eller till
Entré Hofors, Skolgatan 7, 813 30 HOFORS för att vara med och tävla. Märk
mejlet eller brevet med Gissa Platsen.
En vinnare får ett paket med hemligt innehåll.
Senast fredag 20 november vill vi ha ditt svar.
Lycka till!

1.

2.

Tyck till om I mina trakter

3.

Vad var bra? Vad kan vi göra bättre? Vad borde vi skriva om nästa gång?
Hör av dig till linda.jonsson@hofors.se

I mina trakter produceras av Entré Hofors i samarbete med Hofors kommun

Succén med tvättprogrammet

BRILJANT
fortsätter!

DU FÅR DESSUTOM RAIN TECS
SOM FÅR REGNET ATT
PÄRLA BORT FRÅN VINDRUTAN!
Ta med annonsen så får du 100 kr rabatt
(Ord.pris 359:-, med annonsen
endast 259:-)

Passa på att ansluta valfritt
bank-eller betalkort till
Circle K Extra Club, så får du
alltid var 6:e biltvätt på
köpet, (Premium/Diamanttvätt)

100 kr
rabatt

Öppet från 05.30 på
vardagar - välkommen in!

Circle K Hofors

Tel 0290-208 65. Alltid öppet till 24
Erbjudandet gäller på Circle K Hofors.
Kan inte kombineras med andra rabatter eller erbudanden.

R
O
K
C
E
V
GOLV
Laminatgolv

från

129:-/kvm

Parkettgolv

13 mm

från

298:-/kvm

Parkettgolv

7 mm

från

195:-/kvm

från

395:-/kvm

Vinylgolv
Furugolv

132x218 mm A-kvalitet

379:-/kvm

Furugolv

132x218 mm B-kvalitet

183:-/kvm

Priserna är inkl moms och gäller t o m 30/11 2020.
Vi reserverar oss för slutförsäljning.

AB Karl Hedin Bygghandel i Hofors
Tel 0290-270 40
Måndag-Fredag 07.00-17.00 Lördag 09.00-13.00
www.abkarlhedin.se

Sparköp

Sparköp

Sparköp
Sparköp

Ungnötslever

49

90

Färsk Sida

Sparköp
Sparköp

HG

90

Griljerad
Hel

KG

TULIP

TULIP

Skinkstek

Skivad kotlett

500 g. Fryst

Gäller v 46-47

KG

625 g

VECKANS FORM

TULIP

Kassler

Tunna skivor. 625 g

3990 5990 15:- 15:- 15:-

Färsk

KG

KG

Smörgåsstubbe

ST

FRP

Steksill

MACKERIAN

Ubåt

Dalakorv

Urvattnad.
Vaccumförp.

Kalkon

Rak. 1 kg

Mozarellabiff
DAFGÅRDS (25:-/st)

18:-

FRP

Märgben
Späck
Nöttalg

Skivad Ost

Ca 30 skivor. 400 g

129:- 10:- 20:- 2990 30:ST

Grillad
Kycklingklubba

Fryst
Kycklingfilé

Fryst
Kycklingklubba

Fryst

Kycklingkebab

Julost

Putsost

Hel/delad.

10:- 3990 4990 3990 6990 3990
2 kg

900 g

PÅSE

ST

KG

KG

Gott till kaffet!
NYÅKERS
625 g

Stora hjärtan Hjärtan
NYÅKERS
475 g

Pepparkaks- Saffranskaka Mazariner
HÄGGES
HÄGGES
deg
(29.90)
4 pack

GILLE
Burk

Hamburgerbröd

Mini-dounts

SPARKÖPS

10 pack

SPARKÖPS

SPARKÖPS

Kanelbullar

Vaniljbullar

Wienerbröd

Saffran

Crabsticks

Ris Boil-inbag 1 kg

Pepparkakshus

10:- 20:- 15:- 15:- 29:- 1990

Brioche

5 st

5 st

10 st

Byggsats

Dolmio sås

Sparköp

1990 990

Sparköp

FRP

Proviva

Husmansbröd

10:- 10:- 30:1/2 kg (19:-)

Fryst

3 st

5:-

FRP

Sparköp

2490 1990 2390 18:- 1998 10:GILLE

Sparköp

Små hjärtan

Sparköp

Sparköp

695
5990

Sparköp

Sparköp

Sparköp

49

Sparköp

Sparköp

Sparköp

KG

Skivad

Sparköp

Sparköp

UNCLE BENS

Glasburk (19:-)

Must och glögg!

Must

Must

NYGÅRDA
12 fl á 33 cl

Must

PREMIER
150 cl

VASA
150 cl

+PANT

+PANT

AJAX

Allrent

2490

1000 ml

Sparköp

Sparköp

PALMOLIVE

Flytande tvål

5:-

Max 3 st/hush

FL

Sparköp

Handsprit
Tub (29.90)

+PANT

SOFTLAN

Sköljmedel

1998 10:-

Sparköp

1 liter

Sparköp

Sparköp

SHEBA

Kattmat

395

5 sorter

ASK

Sparköp

- HALLON
- LAKRITS
- CHOKLAD
- HJORTRON
- SOCKERFRI
- ORIGINAL

COLGATE

Tandkräm

8:-

3 sorter

TUB

Sparköp

Sparköp Sparköp

1998 10:- 16:-

Glögg
Många
smaker/sorter

Sparköp

Sparköp

Sparköp

Kokt

Sparköp

Sparköp

Sparköp

Rimmad

1 liter (24.90)

Sparköp

Sparköp

JULSKINKA

ST

Sparköp

Sparköp

Sparköp

Sparköp

Sparköp

Sparköp

Utnyttja
ROT-avdraget!

ALLT INOM

Välkommen till...

TRÄ, BETONG
& KAKEL

TORSÅKERS KYRKA
Länsmuseets utställning
”Ohtsedidh”

om de samiska spåren i Gästrikland.

BS Entreprenad AB

Tel 0290-222 20 • info@bsab.nu
@bsentreprenad

Öppet onsdagar 14.00-18.00
fr o m 28 oktober t o m 25 november.
Dessutom kan du se den före eller efter
söndagarnas gudstjänster.

Kvällsmässa

Söndag 15 november kl. 18.00
Eva Lena Kempe, Sven Hedström
Konfirmander och unga ledare
medverkar

Mitt-på-dagen-bön

Gudstjänster i kyrkan

Tisdag 17 november kl. 12.30
En stilla stund för ro och eftertanke.
Läggs även ut på Facebook.

Vi sänder gudstjänster på Facebook så ofta vi har
möjlighet. www.facebook.com/svenskakyrkanihofors

Gudstjänst

kl 11.00 Mässa
Eskil Selander, Mikael Wikman
kl 17.00 Sinnesromässa
Eskil Selander
Fika från 16.00 i församlingshemmet

Söndag 22 november kl. 11.00
Harriet Gunnarsson,
Sven Hedström

Söndag 15 november

Söndag 22 november

Försäljning av stickat!

Vantar och sockor för stora och små,
rumpvärmare, virkade djur m.m.
Till förmån för diakoni i Torsåker.
Alsterna finns på Pastorsexpeditionen
och i Församlingshemmet.
Skapardamerna

Promenadgrupp
Tisdagar kl 14.00
Samling vid nya Pastorsexpeditionen Solbergaleden 15
Avslutas med kaffe i kyrkan
eller på expeditionen.

Tänk på att hålla
avstånd och tvätta
händerna ofta.
Det finns handsprit
vid alla ingångar till
våra fastigheter.

kl 11.00 Gudstjänst
Eskil Selander, Gunnar Aldén
HOFORS KYRKA ÄR ÖPPEN VARJE VARDAG MELLAN
08.00 - 15.30 Välkommen in och tänd ett ljus och
sitt ner en stund i stillhet.

Sinnesromässa
I HOFORS KYRKA
Söndag 15 november kl 17.00
Fika från kl 16.00, församlingshemmet
Eskil Selander
Delning – Medberoende
Sanna Wintherhamre
Mikael Wikman med kompband.
Till nattvarden används druvjuice och glutenfritt bröd.

Alla är varmt välkommen!
Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan
förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd
att inse skillnaden.

Pastorsexpeditionen är säkrast öppet
Måndag, Tisdag, Onsdag, Fredag kl. 10-12.

Församlingsexpeditionen & Kyrkogårdsexpeditionen
Tel. 0290-200 30

Följ oss på www.facebook.com/torsaker.forsamling

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/svenskakyrkanihofors

Se även www.kyrktorget.se/torsaker

www.svenskakyrkan.se/hofors

Tel. 0290-400 02

HOFORS

Konstintresse
DROP-IN

Alla djurslag är välkomna!

för vaccination och kloklippning

TORSDAGAR KL 17-19

GALLERI BOKEN 21/11-11/12

Lars Richardsson

Tel. 073-511 46 19

Torsåker. Skulpturer.
Vernissage Lördag 21/11 kl 12.00-15.00

Faluvägen 24, Hofors

Övriga öppettider: Mån-Ons, Fre kl 10.00-18.00. Med reserv. för ändringar

bokning@hoforsvet.com

Mån-Fre 8-17

www.hoforsvet.com

Max 5 besökare åt gången i galleriet.

Hofors Veterinärpraktik

Hofors Bibliotek - Galleri Boken

Vi hjälper dig med

LÖVHANTERINGEN
Utnyttja 50% RUT-avdrag!

Att ordna med ett varmt och personligt avsked för en familjemedlem eller vän är ett stort ansvar.
Vi hjälper dig att bära detta ansvar och tillsammans skapa en
vacker och minnesvärd begravning.
Måndag, Tisdag och Torsdag 9.00-16.00
Övriga tider enligt överenskommelse

BS Entreprenad AB
• Tel 0290-222 20 •

Centralgatan 19, HOFORS
Tel 0290-239 84

www.hoforsbegravningsbyra.se

Bowlingskola

Vem tycker du ska bli

”Årets eldsjäl” 2020

Onsdagar kl 18.00-19.30
Alla åldrar är välkomna!

i Hofors kommun?

10 gg 400:- alt 50:-/tillfälle. Start 18/11.

Entré Hofors har tillsammans med Hofors kommun en utmärkelse som vi
kallar för ”Årets eldsjäl”. Tanken med priset är att uppmärksamma och belöna
de personer som genom ideellt engagemang, kunnighet och egen uppoffring, på ett positivt och betydande sätt, bidrar till att utveckla Hofors
kommun som plats att leva och verka i.

Frågor/funderingar?
Kontakta Jonas Andersson 0731-599 112

Bowlinghallen

Vilka som ska kandidera om utmärkelsen avgör DU! Har du kanske en kompis
som arrangerar konserter i Torsåker, en mamma som alltid skryter om Hofors
när hon är på semester eller en granne som bildat en Facebook-grupp för utflyttade hoforsbor? Ta chansen och nominera de/den som du tycker förtjänar
att bli uppmärksammad och belönad med ett diplom och 5000 kr!

Centralgatan 20 HOFORS. 0290-212 20.

Guld & silver

Tandguld, smycken, mynt
köpes privat. Ring Rolf i
Hofors. Tel 0290-273 64

Äldre armbandsur

Även kronograf köpes privat.
Tel 070-552 34 70

Gammal klockreklam

från G. Engström och Hilmer
Johansson köpes.
Tel 070-552 34 70

Säljes

Köpes
Köpes

Nominera på
www.entrehofors.se
eller länk på
www.hofors.se

Köpes

Fram till och med 31 december 2020 kan du nominera din favorit. Därefter
samlas alla förslag på pristagare in och en jury bestående av representanter
från Hofors kommun och Entré Hofors utser en vinnare.
Representanter från juryn uppvaktar pristagaren. När den officiella prisceremonin hålls meddelas senare.

Köpes Köpes

ANSLAGSTAVLAN

Observera att du inte kan nominera ett företag, en förening, organisation eller
myndighet. Priset ska tilldelas en enskild person/personer.

LP-skivor

Tel 070-562 70 40, Erik

Fiskegrejor köpes
Nytt som gammalt.
Allt av intresse!
Tel 073-56 46 145

Antik & Auktion

350 st tidningar i bra skick,
blandade nr. Säljes 2:-/st
Tel 0720-246 058. Hofors

B I O
Leva på Hoppet

11 år. 100:Onsdag 11/11 kl 19.00

Operation Nordpolen

7 år. 80:-. Svenskt tal
Söndag 15/11 kl 15.00

Välkommen att boka från det lilla mötet
till den större konferensen, vi har lokaler
för alla tillfällen!

Freaky

Focus/Turistbyrån öppen
Må-To 9-17, Fre 9-16 (lunch kl 12-13)
info@folketshushofors.se Tel 0290-76 50 50

1BT. 00:Söndag 22/11 kl 18.00
Onsdag 25/11 kl 19.00

15 år. 100:Söndag 15/11 kl 18.00
Onsdag 18/11 kl 19.00

Greta

Klara Ko firar jul
Fredag 13/11 kl 14.00

Filmgruppen
FILM FÖR DAGLEDIGA
Samarr. PRO Hofors,
Folkan, ABF Hofors

Pris: Endast 100:inkl film & fika i pausen

CATWALK

80:-. Svenskt tal
Söndag 29/11 kl 15.00

Bröllop, begravning och
dop - Filmen
100:Söndag 29/11 kl 18.00
Onsdag 2/12 kl 19.00

MAX 100
PERSONER
I SALONGEN.
- Först till kvarn!

Tel. 0290-76 50 50
www.folketshushofors.se

AKTUELLA

ERBJUDANDEN

11/11–15/11
HOFORS

SPARDAGAR

FÖR VARDAGAR

Ves

MEDLEMS-

KLIPP!

Kallmarinerad
fläskytterfilé med
sötpotatisfries
Receptet hittar du
på coop.se

10kS
MAX 2 ST/MEDLEM

YOGHURT

Arla Ko. Välj mellan olika sorter. Gäller ej ekologisk och
laktosfri. 1000 g.

FLÄSKYTTERFILÉ

59)=

10k

/kg

MAX 2 ST /HUSHÅLL

FETAOST

FLÄSKYTTERFILÉ

Coop. I bit. 150 g. Jfr-pris 66:67/kg.

Sverige/Nybergs Deli. Färsk. I bit. Ca 1 kg.

20k

/st

ROSTBRÖD

/st

Pågen. 800 g. Välj mellan Roastntoast och Italienskt
Lantbröd. Jfr-pris 25:-/kg.

1 KG

20k

10k

/st

/ask

PÄRON/ÄPPLEN I ASK/PÅSE

Polen/Nederländerna. Klass 1. 1 kg.

MAX 3 ST/HUSHÅLL.

PIZZA X-TRA ALLT

Grandiosa. Fryst. Välj mellan olika sorter. 350 g.

