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Sommar!
STAR TRADING

Lyktta 803-54 Linterna

JAMIE OLIVER

Stekpanna E0130644

Medlemspris

139:-

499:-

• 20 cm hög
• Repeterande timer: 6 timmar
tänd, 18 timmar släckt
• Perfekt på balkongen,
stranden eller i trädgården
• Batteridrift: 3 x AA

• Diameter 28 cm
• Jämn värme och enkel rengöring
med anodiserad aluminium
• Slitstark non-stick

(Ord.pris 199:-)

(Ord.pris 799:-)

SAMSUNG

Sladdlös dammsugare
VS20T7531T1/EE

CYLINDA

Kyl/Frys-Kombi
KF3385NEBIE

Medlemspris

5 490:-

7 990:(Ord.pris 9.995:-)

(Ord.pris 5.990:-)

• Höjd 186 cm

• Starkt sug för enkel och
effektiv städning
• ”Bäst i test” hos Råd & Rön
• HEPA-filtersystem med
fem lager
• Upp till en timmes
städning per laddning
• Ergonomisk och lätt design

• Dual Flow för helt jämn
fördelning av kyla
• Touchdisplay där kyl och
frys regleras separat
• Flexihylla

JBL

Bluetoothhögtalare
JBL Go 3

490:SOMMARTIDER

• JBL Pro originalljud
• Vatten- & dammtät enligt IP67
• 5 timmars speltid

27 JUNI - 26 AUGUSTI
Vardagar kl 10-17
(Lunch kl 13-14)

Centralgatan 19, HOFORS. Tel 0290-696 000

Lunchbuffé
Vardagar kl 11-14

Hemgjord svensk husmanskost
& Pizzabuffé

Vi serverar4 olika pizza varje dag.
+ STORT SALLADSBORD

Måndag 11 juli
Grekiska biffar med fetaost  Korvstroganoff med ris  Fläskpasta
Tisdag 12 juli
Raggmunk, stekt fläsk Stuvade makaroner med köttbullar & falukorv
Onsdag 13 juli
Kåldolmar  Biffstroganoff med ris Kycklingfilé, currysås och ris
Torsdag 14 juli
Kalops  Pyttipanna  Isterband med dillstuvad potatis
Fredag 15 juli
Helstekt fläskfilé Rödspätta  Grekisk moussaka

v.28

Måndag 18 juli
v.29
Pannbiff med lök  Piccata av fläskkotlett Korvstroganoff med ris
Tisdag 19 juli
Stekt fläsk & löksås/bruna bönor  Strömming med potatismos  Köttbullar, mos
Onsdag 20 juli
Viltskavsgryta, mos  Ugnsbakad falukorv, potatismos  Lasagne al forno
Torsdag 21 juli
Kålpudding, kokt potatis, gräddsås  Rödspätta  Flygande Jakob med ris
Fredag 22 juli
Hemgjord schnitzel, stekt potatis  Chili con carne med ris  Kycklingpasta
Måndag 25 juli
v.30
Västerbottenbiff, gräddsås  Stekt torskfilé, skagenröra  Pasta Carbonara
Tisdag 26 juli
Raggmunk, stekt fläsk Stuvade makaroner med köttbullar & falukorv
Onsdag 27 juli
Kåldolmar  Fiskgratäng med ädelost Korvstroganoff med ris
Torsdag 28 juli
Isterband med dillstuvad potatis  Pyttipanna  Rödspätta, kokt potatis, remouladsås
Fredag 29 juli
Helstekt fläskfilé  Grillad kycklingfilé  Pasta med köttfärs

1.

Filé
Oscar
Fläskfilé, räkor, sparris, rödvinssås & beasås

Gäller VARJE DAG
t o m 19/7-22

120:120:130:150:-

Senior 85:-. Låda 70:-

Måndag 1 augusti
v.31
Wallenbergare, mos, gräddsås  Isterband, dillstuvad potatis  Ugnsbakad falukorv, mos
Tisdag 2 augusti
Stekt fläsk & löksås/bruna bönor  Torskfilé, stuvad spenat  Lasagne
Onsdag 3 augusti
Helstekt fläskkotlett, grönpepparsås Laxpudding, skirat smör Köttbullar, mos
Torsdag 4 augusti
Kålpudding, kokt potatis, gräddsås Rödspätta  Västerbottengratinerad kycklingfilé
Fredag 5 augusti
Hemgjord schnitzel, stekt potatis  Chili con carne med ris  Pasta Carbonara
Måndag 8 augusti
Grekiska biffar med fetaost  Korvstroganoff med ris  Fläskpasta
Tisdag 9 augusti
Raggmunk, stekt fläsk Stuvade makaroner med köttbullar & falukorv
Onsdag 10 augusti
Kåldolmar  Biffstroganoff med ris Kycklingfilé, currysås och ris
Torsdag 11 augusti
Kalops  Pyttipanna  Isterband med dillstuvad potatis
Fredag 12 augusti
Helstekt fläskfilé  Rödspätta  Grekisk moussaka

Fredag 19 augusti
Hemgjord schnitzel, stekt potatis  Chili con carne med ris  Kycklingpasta
Måndag 22 augusti
Västerbottenbiff, gräddsås  Stekt torskfilé, skagenröra  Pasta Carbonara
Tisdag 23 augusti
Raggmunk, stekt fläsk Stuvade makaroner med köttbullar & falukorv
Onsdag 24 augusti
Kåldolmar  Fiskgratäng med ädelost Korvstroganoff med ris

v.34

Ny he t!

UTKÖRNING AV

Parmasallad

LUNCHLÅDOR

Ring oss mellan kl 9-11 och ni får
matlådan leverad mellan kl 11-12

2.

Grillmix
90 g hamburgare, fläskfilé, bacon, korv & beasås

Parmaskinka, fetaost,
halloumi, ruccola, soltorkade
tomater, bacon, parmesanost

3.

Kycklingfilé planka

- Alltid råvaror av hög kvalitet!

4.

Black
& White
Oxfilé, fläskfilé, rödvinssås & beasås

Rödvinssås & beasås

v.32

Måndag 15 augusti
v.33
Pannbiff med lök  Piccata av fläskkotlett Korvstroganoff med ris
Tisdag 16 augusti
Stekt fläsk & löksås/bruna bönor  Strömming med potatismos  Köttbullar, mos
Onsdag 17 augusti
Viltskavsgryta, mos  Ugnsbakad falukorv, potatismos  Lasagne al forno
Torsdag 18 augusti
Kålpudding, kokt potatis, gräddsås  Rödspätta  Flygande Jakob med ris

Nyhet!

Onsdag 6 juli
v.27
Helstekt fläskkotlett, grönpepparsås  Laxpudding, skirat smör Köttbullar, mos
Torsdag 7 juli
Kålpudding, kokt potatis, gräddsås Rödspätta  Västerbottengratinerad kycklingfilé
Fredag 8 juli
Hemgjord schnitzel, stekt potatis  Chili con carne med ris  Pasta Carbonara

ERBJUDANDE!

95:-

Vi serverar 3 olika rätter varje dag.

Pris 70:-

Ingen leveransavgift.

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

LUNCHBUFFÉ 95:Pensionärer 85:- Lunchlåda, plocka själv 65:-

VARDAGAR KL 11.00-14.00

HEMLAGAD SVENSK HUSMANSKOST
I lunchbuffén ingår sallad, dryck, kaffe, kaka
& dessert: glass, fruktcocktail, chokladsås.
LUNCHLÅDOR EFTER KL 14.00: 40:Onsdag 6/7
VECKA 27
•Stekt havsabborre med citronsmörsås
•Pepparrotskött
•Gräddkokt ungnötslever
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik
Torsdag 7/7
•Ärtsoppa & pannkaka, hemkokt sylt & grädde
•Äppelspäckad fläskkarré med cidersås
•Västerbottengratinerad torskfilé
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik
Fredag 8/7
•Klassisk porterstek
•Stekt abborre, gräddkokta champignoner
eller räksallad
•Spaghetti Bolognese
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik
Måndag 11/7
VECKA 28
•Tunna fläskpannkakor
•Svensk kålpudding
•Stekt kyckling med pepparsås
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik
Tisdag 12/7
•Piccata med tomatsås
•Stekt rimmat sidfläsk & bruna bönor
•Honungsgratinerade revbensspjäll
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik

Måndag 18/7

VECKA 29
•Tunna fläskpannkakor
•Oxjärpar i gräddsås
•Stekt torskfilé med senapssås
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik

Tisdag 19/7

•Stekt strömming med potatismos
•Fläsk och löksås
•Gräddstuvad pyttipanna
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik
Onsdag 20/7
•Fläskfilé med pepparsås
•Stekt rödspätta med dillmayonaise
•Friterad kyckling Provencale
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik
Torsdag 21/7
•Ärtsoppa & pannkaka, hemkokt sylt & grädde
•Ostpanerad havsabborre med tomatconcasse
•Biff Stroganov
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik
Fredag 22/7
•Smörstekt gösfilé med kantarellsås
•Tjälknöl med potatisgratäng
•Engelsk köttpaj
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik

Onsdag 13/7

Måndag 25/7
VECKA 30
•Tunna fläskpannkakor
•Smörstekt torskfilé med ägg & persiljesås
•Svensk pannbiff
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik

Torsdag 14/7

Tisdag 26/7
•Laxpudding med skirat smör
•Raggmunk & stekt fläsk
•Stekt kyckling med gorgonzola
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik
Onsdag 27/7
•Svensk kalops med rödbetor
•Hemgjorda kåldolmar
•Frukostkorv med senapssås
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik

•Stekt kummelfilé med remouladsås
•Hemgjord köttbulle med stuvad makaron
•Chicken a la King
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik
•Ärtsoppa & pannkaka, hemkokt sylt & grädde
•Stekt bergtunga med hemgjord räksallad
•Svensk slottsstek
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik

Fredag 15/7

•Rödspätta med gräddstuvad spenat
•Schnitzel Cordon Blue
•Lasagne al forno
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik

Torsdag 28/7
VECKA 30
•Ärtsoppa & pannkaka, hemkokt sylt & grädde
•Panerad kummelfilé, tryffelsås el. remouladsås
•Stekt fläskkotlett, gräddsås
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik
Fredag 29/7
•Stekt bergtunga med skagenröra
•Stekt fläskfilé med portvinssås
•Pasta Carbonara
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik

Torsdag 11/8
VECKA 32
•Ärtsoppa & pannkaka, hemkokt sylt & grädde
•Äppelspäckad fläskkarré med cidersås
•Västerbottengratinerad torskfilé
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik
Fredag 12/8
•Klassisk porterstek
•Stekt fjordlax, gräddkokta champignoner
eller räksallad
•Spaghetti Bolognese
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik

BOKA BORD TILL KVÄLL OCH HELG
= 10% RABATT PÅ MATEN
Måndag 1/8
VECKA 31
•Tunna fläskpannkakor
•Stekt rödspätta med svampsås
•Stuvad makaron med stekt falukorv
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik
Tisdag 2/8
•Fiskgratäng med räkor
•Stekt fläsk och löksås
•Isterband med dillstuvad potatis
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik
Onsdag 3/8
•Stekt strömming med potatismos, skirat smör
•Svenskt klassiskt dillkött
•Pölsa med stekt ägg & rödbetor
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik
Torsdag 4/8
•Ärtsoppa & pannkaka, hemkokt sylt & grädde
•Svensk sjömansbiff
•Smörstekt torskfilé med gräddkokt bladspenat
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik
Fredag 5/8
•Stekt gösfilé med kantarellsås
•Hemgjord schnitzel med rödvinssås
•Korvstroganov med rispalaff
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik

Måndag 15/8
VECKA 33
•Tunna fläskpannkakor
•Svensk kålpudding
•Currykyckling
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik
Tisdag 16/8
•Piccata med tomatsås
•Stekt rimmat sidfläsk & bruna bönor
•Honungsgratinerade revbensspjäll
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik

Måndag 8/8
VECKA 32
•Tunna fläskpannkakor
•Fläskfilépasta
•Baconlindad köttfärslimpa
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik
Tisdag 9/8
•Raggmunk och fläsk
•Stekt salt sill med löksås
•Hemgjort rotmos och köttkorv
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik
Onsdag 10/8
•Stekt havsabborre med citronsmörsås
•Pepparrotskött
•Gräddkokt ungnötslever
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik

Måndag 22/8

Onsdag 17/8

•Stekt kummelfilé med remouladsås
•Hemgjord köttbulle med stuvad makaron
•Chicken a la King
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik

Torsdag 18/8

•Ärtsoppa & pannkaka, hemkokt sylt & grädde
•Stekt bergtunga med hemgjord räksallad
•Svensk slottsstek
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik

Fredag 19/8

•Rödspätta med gräddstuvad spenat
•Schnitzel Cordon Blue
•Lasagne al forno
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik

VECKA 34
•Tunna fläskpannkakor
•Oxjärpar i gräddsås
•Stekt torskfilé med senapssås
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik

Tisdag 23/8

•Stekt strömming med potatismos
•Fläsk och löksås
•Gräddstuvad pyttipanna
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik
Onsdag 24/8
•Fläskfilé med pepparsås
•Stekt rödspätta med dillmayonaise
•Friterad kyckling Provencale
•Hemgjord högrevshamburgare på tallrik

HEMKÖRNING

A LA CARTE

159:159:• Kalvfilé Oscar II……………………169:• Plankstek med laxfilé……………159:• Smörstekt gösfilé
med kantarellsås…………………129:•

Plankstek med oxfilé……………

• Svensk pepparstek på oxfilé……

Fullständiga rättigheter

E-bParenA

UTKÖRNING AV
DAGENS LUNCH

Mån-Fre Lunchlåda
inkl hemkörning 70:-

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

ÖPPETTIDER:
Måndag-Torsdag kl 11-22
Fredag-Lördag kl 11-01 • Söndag kl 12-22

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

Följ med oss

Solglasögon med din egen
styrka

på resan söderut - mot Centralgatan 15

Innan vi åker hittar du oss
som vanligt på Centralgatan
13 i Hofors. Vi har öppet
vardagar 9.30 - 17.00
Lunchstängt 12.30 - 13.30

från
1395 kr

KLARSYNT.SE
Centralgatan 13
hofors@optikern.nu • 0290-20047 • klarsynt.se

Semesterstängt v 29-30
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Mån: Super Meal Tis: Kebabtarik Meal Ons: Super Cheese Bacon Meal
Tors: Hoforsbricka Meal Fre: Schnitzeltarik Meal Vegitariskt alt: Haoumi Meal

DAGENS LUNCH
MÅN-FRE KL 11-14 Klassisk husmanskost

85:98:-

serveras med bröd, dryck, sushi, sallad, kaffe & kaka. Barn t o m 12 år 88:-.

LUNCH MELL AN
KL. 11:00 - 14:30

SIBYLL A HOFORS
TORSÅKERSVÄGEN 1

TALLRIKSSERVERING - MIXA SOM DU VILL
- ÄT TILLS DU ÄR MÄTT - VI FYLLER PÅ...
Onsdag 6/7

rESTAURANG

Torsdag 7/7

MEKONG

Fredag 8/7

BUFFÉ
ALLA
DAGAR
11-22
Vietnamesisk-,
Thai-, Kinesisk& Japansk
Sushi
Måndag-Söndag kl 11-22
Faluvägen 27  Hofors  0290-200 27

VECKANS SALLAD • Melon & skinksallad med senapsdressing
Grekisk sallad
& VEGETARISKA • Vegetarisk pasta Bolognese
•

Lunchbuffé kl 11-14 119:Inkl dryck, kaffe & dessert

Kvällsbuffé kl 14-22 129:Inkl dryck, kaffe & dessert

Helgbuffé kl 12-22 129:Inkl dryck, kaffe & dessert

v.27
• Oxrullader, gräddsås, kokt potatis
• Kycklingklubba, mimosasallad, ris
• Ugnsstekt fisk, skagenröra, kokt potatis
• Pitepalt serveras med lingonsylt & kallt smör
• Svartvinbärsstek med skysås, svartvinbärsgelé
• Krämig laxgryta, dill, räkor, paprika, kokt potatis
• Fläskschnitzel, rödvinssås, kapris & anjovis, klyftpot.
• tortellilinigratäng med skinka
• Champinjongratinerad fiskfilé, kokt potatis
• Dessert: Kladdkaka med vispad grädde & mandariner

AVHÄMTNING

Buffé 109:- Sushi 12 bit 99:Meny 99:Beställ din mat med appen

FOODORA

FÖR
HOFORS-TORSÅKERS
BÄSTA

Vi vill se till att det finns bra vägar
i hela kommunen, rusta upp skolans lokaler,
ge våra företag bättre förutsättningar och våra
äldre en värdig äldreomsorg.

Måndag 11/7

v.28
• Fläskfilé med beasås, klyftpotatis
• Fetaostfylld baconlindad kycklingfilé, chilidressing
• Panerad fisk med remouladsås, kokt potatis
Tisdag 12/7
• Rårakor med stekt fläsk, lingonsylt
• Grönpepparbiffar, champinjonsås, råstekt potatis
• Fisk, tomatsås med ris
Onsdag 13/7
• Stekt fläskkarré, choronsås & pommes
• Köttgryta med grädde, champinjon, parprika, lök, ris
• Gräddbräserad laxfilé, serveras med dill & citron
Torsdag 14/7
• Kyckling i grädde & mangochutney, ris
• Köttbullar med stuvade makaroner
• Stekt strömming, skirat smör, rårörda lingon, pot.mos
Fredag 15/7
• Slottsstek med gräddsås, äppelmos, kokt potatis
• Fläskfilépasta med sting
• Fisk i apelsin & hummersås, serveras med kokt potatis
• Dessert: Citronfromage med mandariner
VECKANS SALLAD • Ost & skinksallad med rhode Island
Laxsallad med romsås
& VEGETARISKA • Vegetarisk schnitzel, bea och pommes
•
Måndag 18/7
Tisdag 19/7
Onsdag 20/7

v.29
• Pepparrotskött med kokt potatis
• Kycklingfilé med currysås och ris
• Panerad fisk med filsås
• Rårakor med stekt fläsk, lingonsylt
• Baconlindad köttfärsbiff, gräddig rödvinssås
• Mandelfisk med potatismos
• Köttgryta, ananas, röd curry, cocosmjölk, bambuskott
• Honungs & pepparstekt fläskkarré, skysås, klyftpot.
• Fisk Bordelaise serveras med kokt potatis

VECKANS SALLAD • Rostbiffssallad, äpple & potatis, pepparrotsdressing
• Grekisk sallad
& VEGETARISKA • Quornfilé, stekt champinjon och gräddsås

SOMMARENS ÖPPETTIDER
LUNCH MÅN-FRE KL 11-14
KVÄLLSÖPPET TOR-LÖR KL 17-22

Fullständiga rättigheter • Välkommen önskar Vhin med personal

FALUVÄGEN 8 • HOFORS • TEL 0290-200 26

ID & KÖRKORTSFOTO

Studio V
HÅRVÅRD • MASSAGE

Gamla och nya kunder är
välkommen att boka tid!

Jag önskar er allamen
ar!
riktigt skön som
Viveca Östlund

Klart
på
5 min

Centralgatan 19, HOFORS
Tel 0290-696 000

FÖRSÄLJNING AV
 Vattenavrinning
 Tak- och väggplåt
 Taksäkerhet
 Takhuvar
 Skorstensbeslag

Tel 070-790 27 54
BRYGGARGATAN 8 HOFORS
fd. Yvonnes Hårsalong

STORGATAN 33, HOFORS

NYA ÖPPETTIDER FR O M 1/8
MÅN - FRE 8.00-17.00

 TAKOMLÄGGNINGAR  VATTENAVRINNING
 FALSADE TAK
 GARNERINGSARBETEN
 PROFILERADE
Kom ihåg
att nyttja
...med
mera
PLÅTTAK
ROT TAKSÄKERHET
AVDRAGET
Medlem i Plåt- & Ventföretagen.
Företaget består av 5 st byggnadsplåtslagare med yrkesbevis.

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

LUNCH 12.30-13.30

LÖRDAGSÖPPET v.40-v.14
10.00-13.00
Tel. 0290-202 20

Hästskovägen 1 • HOFORS • info@hoforsplat.se

www.hoforsplat.se

Hofors lokala
mäklare

Silverdalen | Hofors Släntvägen 16
UTGÅNGSPRIS 980 000 kr RUM 4 rum, varav 3 sovrum BOAREA 87/86 kvm
TOMT 811 kvm BYGGT 1962 VISAS Sön 10/7 kl 14.00-14.30 ANMÄLAN KRÄVS
MÄKLARE Eva Magnusson 070-6645120, Johanna Berggren 072-0802535

Centralt | Hofors Krönvägen 2
UTGÅNGSPRIS 1 750 000 kr RUM 5 rum, varav 3 sovrum BOAREA 140/73 kvm
TOMT 1 621 kvm BYGGT 1939 VISAS Sön 10/7 kl 16.00-16.30 ANMÄLAN KRÄVS
MÄKLARE Eva Magnusson 070-6645120, Johanna Berggren 072-0802535

Med vänliga hälsningar Eva Magnusson

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

Born | Hofors Brogatan 29
UTGÅNGSPRIS 625 000 kr RUM 3 rum, varav 2 sovrum BOAREA 95/62 kvm
TOMT 1 305 kvm BYGGT 1954 VISAS Sön 10/7 kl 15.00-15.30 ANMÄLAN KRÄVS
MÄKLARE Eva Magnusson 070-6645120, Johanna Berggren 072-0802535

HOFORSPARTIET

HOFORSPARTIET
info@hoforspartiet.se

hoforspartiet

Barnen är grunden för vårt samhälle
Förskolan och skolan är viktig för att barnen i vår kommun ska växa upp och utvecklas till trygga och
välmående medborgare som på sikt kan bidra till vårt samhälle. Det är alla barns rätt att få en likvärdig
skola som är anpassad efter barnens behov.

För att barnen ska ges möjlighet till likvärdig
skola vill Hoforspartiet att:
- Personal på förskola ges tid och kompetensutveckling för att stötta barns språkutveckling. Det ger
barn med annat förstaspråk än svenska bättre förutsättningar att klara skolan och så småningom
etablera sig på arbetsmarknaden.
- Förskola och skola får bättre förutsättningar till att stötta
barn med särskilda behov. Det kan till exempel vara en
extra vuxen i barngruppen eller kompetensutveckling
Våra kandidater:
hos personal.
1. Anne Persson,
- Vägen till förskola och skola ska vara trygg och säker för
61 år, Förvaltare
både stora och små barn oavsett årstid.
2. Anders Björk,
Barn vet bäst vad som är viktigt för dem. Vi behöver därför
45 år, Egen företagare
lyssna på barnen och göra dem delaktiga i beslut som tas.
3. Gry Sjöberg,

HOFORSPARTIET

Hoforspartiet vill att barns röst blir hörd och att deras
rättigheter garanteras. Hoforspartiet har de senaste åren
drivit frågan om att stärka barnens rätt i vår kommun.
Det kommer vi fortsätta med!

51 år, Enhetschef

4. Sophia Börjesson,
26 år, Förskolelärare

5. Sanna Stenberg,

36 år, Specialistsocionom

6. Johan Stenberg,

39 år, Account manager

7. Johan Ericsson,

54 år, Egen företagare

8. Kent Andersson,

44 år, Processtekniker

9. Daniel Modén,

39 år, Processtekniker/Brandman

3. Gry Sjöberg

4. Sophia Börjesson

5. Sanna Stenberg

fiskbilen

LOPPIS

Vid ICA Tor Center

Vi har prylar du inte visste att du behöver.
Kontant el. Swish. Varmt välkomna!
Kent Olsson. 070-646 35 93
- Se skyltar från E16

Lördag 16 juli
Torsåker kl 10.00-11.30
Hofors kl 12.00-13.30
Utanför ICA Supermarket

Tel 070-685 53 51

Har du kollat
däcken på
husvagnen?

Dammsjövägen 7, Barkhyttan

NÄR SKYLTEN ÄR UPPE = ÖPPET

Vi har däck till personbil,
husvagn, husbil, släpvagn, mc,
moped, traktor, lastbil m.m.

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

TRÄDFÄLLNING
STUBBFRÄSNING OCH BESKÄRNING.

Faluvägen 73,
HOFORS
0290-273 30, 421 40

Utföres av klättrande trädfällare.
Bortforsling. RUT-avdragsgiltigt!
Ansvarsförsäkring, F-skatt.

Tel. 070-314 67 19
timopussinen@yahoo.se

Vi hjälper dig med dina

TRÄDGÅRDSARBETEN
Utnyttja RUT-avdraget, 50%!

Välkommen
att boka tid!

FRISÖR, PERUKER

0290 - 400 12
BS Entreprenad AB

Underhållning på fester, borgerlig begravningsofficent m.m

• Tel 0290-222 20 •

Cykelstigen 2, TORSÅKER (f.d. Forsmans). www.piamedmera.se

TRYGGHET FÖR
BARN & UNGA
Grunden för barns trygghet ligger i
familjen.
Att familjen själv får bestämma så mycket
som möjligt men även att det finns
professionellt stöd när det behövs.

Hofors äldre förtjänar en äldreomsorg i
världsklass. Och pensionärers ekonomi
måste förbättras och att äldres möjlighet
till gemenskap måste stärkas.

HOFORS EKONOMI
MÅSTE BLI STABIL

AKTIVT
FRITIDSLIV
Att kunna vara aktiv på sin fritid gäller alla
åldrar. Vi Kristdemokrater värnar och
stöttar alla våra fantastiska föreningar som
finns i vår kommun.

Grunden för en stabil ekonomi bygger på
ett aktivt företagsklimat. Vi vill underlätta
för företag att etablera sig i vår kommun
samt hjälpa dom företag som finns att
utvecklas och växa

VI ÄR REDO ATT
FÖRÄNDRA

HOFORS KAN
BÄTTRE

REDO
ATT FÖRÄNDRA
HOFORS

HOFORSÄLDRE
SKA HA DET BÄTTRE

Vi vill marknadsför Hofors som den pärla
hon är, strategiskt placerad som en port
mellan Gävleborg och Dalarna i fantastisk
natur och närhet till allt.

Är du också redo för förändring till det
bättre?
Ta gärna kontakt med oss!

HOFORS - TORSÅKER
annika.sjogren@kristdemokraterna.se
Gå med i KD! KD.nu/blimedlem

Tel 0290-270 40

VI VILL FORTSÄTTA
2022 – 2026
INVESTERA I FRAMTIDEN
HOFORS KOMMUN

• Rusta upp våra grundskolor
• Seniorboende i Torsåker
• Modernt äldreboende
Här ska var och en oavsett ursprung få möjligheter att känna trygghet och
framtidstro, växa, känna delaktighet och ta sin del av ansvaret.
Boende och jobb är våra viktigaste frågor. När vi är fler som bor och
jobbar i kommunen växer ekonomin, vi kan då höja kvalitén inom våra
prioriterade områden skola och omsorg.
Vi vill också värna våra fritidsanläggningar, som är unika för en mindre kommun.
Allt hänger ihop i ett hållbart och jämlikt samhälle.

DET GÖR KOMMUNEN STARK
JOBB OCH UTVECKLING FÖR
FRAMTIDSTRO
I HOFORS KOMMUN

• Fånga upp entreprenörer genom att ta
tillvara människors driv, kunskap
och kompetens.
• Skapa förutsättningar för det lokala
näringslivet att stärkas och utvecklas.
• Bidra till att nya företag kan etablera sig
i kommunen.
• Möjliggöra för lokala företag att delta
i kommunala upphandlingar.
• Utveckla besöksnäringen i tät samverkan
med företag och föreningar.

BOSTÄDER GENOM HELA LIVET
I HOFORS KOMMUN
• Varierat bostadsbestånd som motsvarar
människors olika behov och önskemål.
• Trivsamma bostadsområden som har
nära till natur och samhällsservice.
• Möjliggöra bostadsbyggande i attraktiva
lägen.
• Generösa ungdoms- och studentrabatter
i allmännyttan.
• Bostäder som möjliggör ett rikt liv.
• Tillvarata Hantverkarområdets möjligheter
när nya särskilda boendet på Västerhöjden
är färdigt.

INFRASTRUKTURSATSNINGAR
FÖR UTVECKLING AV HOFORS
KOMMUN

• Arbeta för en gång- och cykelbana mellan
Långnäs och Torsåker.
• Allmänna platser, parker, gator, gångoch cykelvägar ska hålla god standard.
• Investera i framtidens elnät och
bredbandsutbyggnad.
• Verka för stärkt infrastruktur kopplat till
import och export.
• Studie- och arbetspendling ska underlättas.

SAMMANHÅLLNING FÖR ÖKAD
TRYGGHET I HOFORS KOMMUN
• Värna föreningslivet som bidrar till en
mångfald av aktiviteter för människor i alla åldrar.
• Skapa goda förutsättningar
för folkbildning och kulturupplevelser
genom levande, föreningsdrivna samlingslokaler som t.ex. Folkets hus och bygdegårdar,
där alla ska ha möjlighet att både uppleva,
delta och uttrycka sig fritt.
• Biblioteket ska vara en mötesplats där alla
är välkomna. Där flera olika kulturuttryck och
människor kan mötas över gränserna.
• Unga medborgare ska växa upp i ett tryggt
samhälle med ungdomsverksamhet och kulturskola genom Entré ungdom som är tillgänglig
och skapar gemenskap
• Aktivt arbete med att förebygga brott
och droganvändning för allas trygghet.

KUNSKAP GÖR HOFORS
KOMMUN STARKARE

• En jämlik uppväxt som ger kunskap
att påverka och forma sitt liv.
• Alla skolformer skapar förutsättningar
för varje individ att utvecklas och stärkas.
• Väcka nyfikenhet och skapa förutsättningar
för ett livslångt lärande.
• Skolgårdar ska stödja lärandet och bjuda in
till lek, rörelse, kreativitet och trivsel.
• Fokus på att stärka barn och ungas
fysiska och psykiska hälsa.

TRYGG OMSORG I
HOFORS KOMMUN

• Boende inom omsorgen ska känna sig trygga
i sin vardag och mötas med respekt och värme.
• Vård och omsorg ska utgå ifrån individens
behov av stöd och hjälp.
• Modern teknik används för att göra vardagen
aktivare och tryggare för äldre.
• Den ofrivilliga ensamheten ska brytas
genom aktiva insatser.
• Äldreomsorgens lokaler ska vara
verksamhetsanpassade.

MILJÖ- OCH KLIMATARBETET
STÄRKER FRAMTIDENS
HOFORS KOMMUN

• Stötta människor, företag och samhället
att vara en del av den gröna
omställningen.
• Stimulera resurseffektivitet och ett
kretsloppstänkande.
• Tillvarata gemensamma resurser optimalt
och hållbart.
• Öka självförsörjningen av livsmedel.
• Värna värdefulla naturområden.

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA
VÅRA IDÉER BEHÖVER VI DIN RÖST I
KOMMUN-, REGION- OCH RIKSDAGSVALET DEN 11 SEPTEMBER!
Bli medlem på socialdemokraterna.se

BEHÖVER DU EN ELEKTRIKER?

Self Storage –
LAGRING PÅ RIKTIGT.
Self Storage –
LAGRING
PÅ RIKTIGT.
Förråd
i olika storlekar.

Ring oss så
hjälper vi dig!

Förråd i olika storlekar.
www.lillyslager.se
| info@lillyslager.se
www.lillyslager.se
| info@lillyslager.se
Martin

Ola

Micke

Vi har även kyla, ventilation & automation

Storgatan 22

HOFORS

Hoforskontoret: 070-680 24 93. Växel: 0771-99 00 99
Besöksadress: Faluvägen 11 B, HOFORS

Vi engagerar oss i Hofors!
Vi engagerar oss i Hofors!

Vi tror på kraften i gemenskap. Att få utvecklas och utmanas – tillsammans. Därför avsätter vi
pengar
i vår
samhällsfond
till föreningar
och organisationer.
som görDärför
skillnadavsätter
för våravi
Vi tror på
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i gemenskap.
Att få utvecklas
och utmanasPengar
– tillsammans.
barn
och
unga.
Varje år, flera
om och
året.organisationer.
Det är vårt sättPengar
att bidra
tillgör
en meningsfull
fritid
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i vår
samhällsfond
till gånger
föreningar
som
skillnad för våra
för
i Hofors.
Förflera
all tid.
barnalla.
ochHär,
unga.
Varje år,
gånger om året. Det är vårt sätt att bidra till en meningsfull fritid
för alla. Här, i Hofors. För all tid.

Våra senaste bidragstagare i Hofors...
Våra senaste bidragstagare i Hofors...
Hofors Shotokan Karate
Den
13 juni
fick Hofors
Hofors
Shotokan
Karate
Shotokan
Karate
ta
emot ett
Den 13 juni fick Hofors
bidrag
frånKarate
vår samhällsfond.
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ta emot ett
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Pengarna bidrar till att fler
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i Hofors.
barn och
börja träna
karate på dojon i Hofors.

Vill du veta mer om vad vi gör för barn och unga i Hofors?
Vill
du veta mer om vad vi gör för barn och unga i Hofors?
LFgavleborg.se/vi-engagerar-oss

LFgavleborg.se/vi-engagerar-oss

Hofors Bangolf
Med
hjälp
av pengar från vår
Hofors
Bangolf
samhällsfond
kommer
Hofors
Med hjälp av pengar
från
vår
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bygga
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helt
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klubbsamhällsfond kommer Hofors
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hus. Förhoppningen är attnya
det
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ska kunna bli exempelvis
en plats därbarn
nya och
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kan känna
social tillhörighet
medlemmar,
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barn och
och
gemenskap.
unga, kan känna social tillhörighet
och gemenskap.

Sparköp

Sparköp

Sparköp
Sparköp

(32:-)

Sparköp
Sparköp
Sparköp

Gäller v 27-29

Mjölk

Kaffe

Brygg

ST

Laktosfri
Mjölk

1,5 liter

Hela bönor

3990 4990 1690 1690
Mazariner

1,5 liter

Mandelkubb

Kristina
Skorpor

4 pack. (19:-)

Punchrullar

Kexchoklad

29:- 4

Storpack.
(49:-)

95

60 g

Plopp
Center
Guldnougat

PÅSE

Chips
450 g

25:- 25:- 18:-

PÅSE

Trocadero
Zero

Pepsi
Max

Knäcke

4 x 150 cl

Hårt. (27:-)

4 x 140 cl

Sparköp

FRP

Sparköp

Sparköp

4290

Original & Zero

Varje dag får vi leverans av

Mejeri- & Chark-

PRODUKTER

med ca 5-15 dagars hållbarhet.
Går oftast bra att frysa.

Sparköp

Sparköp

Sparköp

75%

Ca

R A B AT T

Sparköp

Sparköp

Sparköp Sparköp

KLIMAT
S M A R T!

44

90

Max 1 påse/hush

Krusbärs
Läsk

Följ oss på
Facebook

Sparköp

6

90

Kapslar

SnabbKaffe

HAMMARS

FRP

Sparköp

TASSIMO

+PANT

Sparköp

19:- 495 51:- 51:- 13:-

Matjesill

Sparköp

Chips

425 g

+PANT

Sparköp

LAY'S

Cheez
Doodles

Sparköp

Hallonkrans

330 . (23:-)

(27:-)

PÅSE

Sparköp

Tunnbröd

15:- 12:- 1290 15:- 15:-

400 g.
(22:-)

600 g
(29:-)

GENE

Sparköp

Sparköp

5:-

Sparköp

Sparköp

Sparköp

Kaffe

Sparköp

Sparköp

Sparköp

Jubileumskaka

Kanelbulle
Vaniljbulle
Jordgubbs-Donuts

Sparköp

Sparköp

15:-

Sparköp

Sparköp

Kanelgömma

Sparköp

Sparköp

Fyllda Munkar
Donuts
Wienerbröd

ST

Sparköp

Sparköp

Sparköp

Sparköp

Sparköp

Sparköp

Trevlig
Sommar!
Må din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord, och tills vi möts igen må Gud hålla, hålla dig i sin hand.

SOMMARGUDSTJÄNSTER

Helgmålsbön med musik
Lördagar i juli kl. 18.00 i kyrkan

Söndag 10 juli kl. 14 .00

Friluftsgudstjänst i Kalvsnäs Kvarn
Harriet Gunnarsson, Anna Wretblad

Lördag 9 juli Önskepsalmer

Söndag 17 juli kl. 11.00

Raul Wiberg, sång
Anna Wretblad, piano
Aftonbön: Harriet Gunnarsson

Harriet Gunnarsson, Anna Wretblad

Lördag 16 juli

Friluftsgudstjänst i Gammelstilla

Åke Edvardsson, sång och gitarr
Anna Wretblad, piano
Aftonbön: Harriet Gunnarsson

Söndag 24 juli kl. 11.00

Mässa i kyrkan

Harriet Gunnarsson, Hans Blomgren

Lördag 23 juli

Söndag 31 juli kl. 14.00

Friluftsgudstjänst Lindesbergs fäbod
Harriet Gunnarsson, Anna Wretblad
Skyltat från ”gamla affärshuset i Hästbo”
Medtag kaffekorg

Söndag 7 augusti kl. 14.00

Friluftsgudstjänst förs.hemmets gård
Ing-Marie Lundberg, Anna Wretblad

Åsa Åberg, piano och fiol
Raul Wiberg, sång och flöjt
Ingemar Liljebjörn, sång
Aftonbön: Harriet Gunnarsson

Lördag 30 juli

Ewa Löfgren, sång och gitarr
Anna Wretblad, piano
Aftonbön: Harriet Gunnarsson

Söndag 14 augusti kl. 11.00

Mässa i kyrkan

Ing-Marie Lundberg, Anna Wretblad

Tisdag 16 augusti kl. 12.30

Sommarcafé

Söndag 21 augusti kl. 11.00

PASTORSSEXPEDITONEN
Solbergaleden 15

Mitt-på-dagen bön i förs. hemmet
Mässa i kyrkan

Harriet Gunnarsson, Sven Hedström

Onsdagar i juli och augusti
kl 13.00-15.00

NU ÄR DET DAGS!
du som ska börja åk. 7-9
anmäl dig till höstens

KONFAGRUPP I TORSÅKER!
Tel 0290-400 02 församlingsexp. eller
torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se
www.facebook.com/torsaker.forsamling

Du vet väl om att du kan gå
en vandring med Livets pärlor
på kyrkogården?
Ta en lapp i brevlådan vid
stora kyrkporten.

Pastorsexpeditionen är säkrast öppen under sommaren t o m v. 34

Tisdag & Torsdag kl. 10.00-1200. Onsdag 13.00-15.00
Tel. 0290-400 02
Följ oss på www.facebook.com/torsaker.forsamling

Se även www.kyrktorget.se/torsaker

Sv. Ps 730

Välkommen till Torsåkers kyrkogård sommaren 2022
FR O M 2022 ERBJUDER VI BLOMPLANTERING I SJÄLVVATTNANDE
PLANTERINGSLÅDOR FÖR DIG SOM KÖPER SKÖTSEL

Avgifter för gravskötsel från 2022

Avgifter för blomplantering 2022

Grusgrav stor:

Vårplantering:

Stor blomlåda 200:Stor blomlåda 125:-

Sommarplantering:

Stor blomlåda 400:Liten blomlåda 240:-

Höstplantering:

Stor blomlåda 150:-

835:-/år

Grusgrav enkel: 700:-/år
Gräsgrav kista: 530:-/ år
Gräsgrav urna: 370:-/år
Endast trimning: 270:-/år
Blomlåda:

Gratis vid årsskötsel.

Förlängning av gravrätt i 15 år: 500:Gräsklippning och skötsel av häckar ingår i
kyrkogårdens allmänna skötsel utan extra avgifter.
Årsskötsel av gravplats i sammanhängande gräsyta:
I detta ingår blomlåda: trimning av gräs kring gravsten
och blomrabatt. Rensning och uppluckring av rabatt.
Borttagande av snittblommor samt utbrunna gravljus.
Årsskötsel av grus/sandgrav: I detta ingår blomlåda. Byte av jord en gång per säsong.
Rensning och uppluckring. Mönsterkrattning av grus/sand. Påfyllning av grus/sand vid behov.
Borttagande av snittblommor och utbrunna gravljus. Bevattning av blomlåda.
Bevattning: I årsskötseln ingår bevattning av blomlåda. I övriga fall vattnar du din blomlåda/rabatt själv.
Trimning: Du betalar för trimning kring gravsten och rabatt men vårdar i övrigt din grav själv.
Vårdar själv: Du trimmar, rensar, krattar, planterar och vattnar graven själv. Det finns möjlighet att
köpa en blomlåda (för prisuppgifter kontakta vaktmästarna).
Plantering: Se ovan.
Allmän bevattning: Bevattning med sprinklersystem av gräsmattor, sker endast vid behov. Sprinklersystemet
är enbart till för gräsmattorna, men ibland har man tur och får sina rabatter vattnade också, men
tänk på att det är du själv som ska vattna dina
rabatter när du inte har årsskötsel.
GRAVSTENAR
Gravlyktor: Ta hem din gravlykta före påsk
Varje säsong provtrycker vaktmästarna
samtliga gravstenar. Gravstenar som utgör
och sätt ut den igen vid allhelgonatid.

Frågor:
Ring vaktmästare Jim Elfsberg 070-536 53 98
eller Totte Sjögren 070-309 66 04

en fara, läggs ned enligt beslut av kyrkorådet
och enligt lag.
Hjälp med att säkra gravstenen går att få av
stenhuggerier.
Tänk också på att plocka bort alla föremål
bakom gravstenarna då dessa utgör en
fara vid trimning och häckklippning.

Pastorsexpeditionen är säkrast öppen under sommaren t o m v. 34

Tisdag & Torsdag kl. 10.00-1200. Onsdag 13.00-15.00
Tel. 0290-400 02
Följ oss på www.facebook.com/torsaker.forsamling

Se även www.kyrktorget.se/torsaker

Vi f irar 60

Det är vi som är

MR BILVÅRD
& SERVICE

år!
Utevit 10 liter

Nu flyttar vi
ut hemkänslan!

1599:-

Magnus, Dennis och William hälsar alla välkomna!

Utevit 10 liter

mmarpo
r arprise r
sem
S rim

VI UTFÖR SERVICE OCH REPARATIONER SAMT REKOND PÅ BILAR
SÄLJER DÄCK & FÄLG OCH HAR NU ÄNNU STÖRRE DÄCKHOTELL

1599:Utevit 10 liter

1599:-

MR BYGG UTFÖR
DET MESTA INOM
BYGG & SNICKERI

Vit 9 liter

2095:Fasadfärg, DEMIDEKK
Ultimate täckfärg

En träfasadfärg med extra skydd,
lång glans- och kulörhållbarhet samt
mycket långa underhållsintervall.
Ditt hus ser nymålat ut länge.

Edskevägen 1, HOFORS. Tel 0290-235 15
Vit 9 liter

2095:-

Fasadfärg, Lycke

Högkvalitativ träfasadfärg med
mycket bra täckförmåga. Den
slitstarka och väderbeständiga ytan
ger ett mycket långvarigt skydd
mot sol och regn och minimerar
mögelangrepp på färgytan.

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

Happy Homes Sandviken Industrivägen 18 Tel. 026-27 51 08
Mån-fre 7-18, lör 9-13 happyhomes.se
Lokala avvikelser kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och slutförsäljningar.
Rabatterna gäller på leverantörens rekommenderade pris och kan ej kombineras med andra rabatter.

Övriga tider enligt överenskommelse

Centralgatan 19, HOFORS
Tel 0290-239 84

www.hoforsbegravningsbyra.se

HEJ!

Vi heter Daniel Johansson och Marie-Louise Dangardt
och vi kandiderar för Socialdemokraterna i Region Gävleborg.
FÖR OSS ÄR DE VIKTIGASTE FRÅGORNA
SJUKVÅRDEN OCH JOBBEN.
Vi är övertygade om att en jämlik hälsa ökar
möjligheterna för alla till utbildning och jobb.

VI SER ATT REGIONEN SÄRSKILT BEHÖVER FOKUSERA PÅ ATT:
• Sjukvården ska finnas närvarande i hela länet och leverera en trygg vård när du behöver det!
• Medborgarna ska kunna lita på att varje skattekrona går till att stärka välfärden!
• Utbildningar ska leda till jobb. Därför behövs fler utbildningsplatser som motsvarar
arbetsmarknadens behov!
• Stötta länets näringsliv i omställningen till ett hållbart samhälle. Det är jobben som bygger
en stark vård, skola och omsorg!
• Kollektivtrafiken behöver utvecklas för att det ska vara lättare att ta sig till och från
studier och jobb!

VI ÄR HELT SÄKRA PÅ ATT GÄVLEBORG KAN BÄTTRE.
DÄRFÖR SÖKER VI NU DITT MANDAT ATT JOBBA FÖR VÅRA PRIORITERINGAR.
TILLSAMMANS BYGGER VI ETT STARKT VÄLFÄRDSSAMHÄLLE I HELA GÄVLEBORG!

Välkommen till
oss i sommar!
Gudstjänster i kyrkan
Söndag 10 juli
kl 14.00 Friluftsgudsjänst hemma hos familjen
Ninni Paavola. Gammelgårdsvägen 11, Hofors.
Anna-Lena Norén, Gunnar Aldén

Söndag 17 juli
kl 11.00
kl 17.00

Mässa, Anna-Lena Norén, Gunnar Aldén
Sinnesromässa, Anna-Lena Norén,
Gunnar Aldén
Fika från 16.00. Till nattvarden används
druvjuice och glutenfritt bröd.

Söndag 24 juli
kl 11.00 Mässa, Anna-Lena Norén, Gunnar Aldén

Söndag 31 juli
kl 11.00 Mässa, Anna-Lena Norén, Gunnar Aldén

Söndag 7 augusti
kl 14.00 Friluftsgudsjänst, Paradiset
DHR:s stuga vid sjön Ryggen
Anna-Lena Norén, Mikael Wikman

Söndag 14 augusti

Varmt välkommen

Sommarkvällar
Dag: Onsdagar kl 18:30
Plats: Församlingshemmet på uteplatsen
Samvaro med förtäring, underhållning
och avslutande andakt.
Frivillig gåva till Akut diakoni. Värd: Anna-Lena Norén

6 juli
OBS! Konsert kl 18.00 Stilla stämningsfull musik
kl 18.30 Kyrkoherdens hembakta fikabröd

13 juli

Vi äter jordgubbar tillsammans
Underhållning: Mats Nydahl, sång och gitarr

20 juli

Denna kväll äter vi sill & potatis
Underhållning: Gunnar Aldén

27 juli Grillkväll och historier
Underhållning: Gunnar Aldén
Berätta egna eller andras historier, minnen mm.
Onsdag 6 juli kl 18.00

Stilla stämningsfull
musik

kl 11.00 Mässa, Liisa Pirinen Johansson, Gunnar Aldén

Andrea Wikman, sång
Micke Wikman, synt

Söndag 21 augusti
kl 11.00 Mässa, Liisa Pirinen Johansson, Mikael Wikman
kl 17.00 Sinnesromässa, Liisa Pirinen Johansson,
Mikael Wikman
Fika från 16.00. Till nattvarden används
druvjuice och glutenfritt bröd.

Konsert med
Kvart i Sax

Söndag 7 augusti kl 18.00
Expeditionen är säkrast bemannad

Måndag t o m Torsdag kl 10 – 12
under juli och augusti.

Anna-Lena Norén är tillbaka
som tillförordnad kyrkoherde fr o m 1 juli

Kvart i Sax spelar musik
hämtade från en mängd genrer såsom jazz,
folkmusik och klassisk musik. Ensemblen
använder gärna alla möjliga saxofoner, allt
ifrån bas- till sopraninon.
Adam Dahlberg - sopran-, alt- och barytonsaxofon.
Christian Lagerby - tenor- och sopraninosaxofon
Patrik Engelbert - sopran- och altsaxofon
Tommie Floréus - baryton-, bas- och mezzosopransaxofon
Frivillig gåva till Akut diakoni.

Församlingsexpedition och kyrkogårdsexpedition Tel. 0290-200 30
Följ oss på Facebook www.facebook.com/svenskakyrkanhofors

www.svenskakyrkan.se/hofors

Vi samverkar med studieförbundet

Vissa har nu

SEMESTER
Vi har fullt upp med…

TAR NU
SOMMARUPPEHÅLL

Fönsterbyten, utbyggnader, altaner, kök, badrum,
byte vatten & avlopp, marksten, murar, dränering m.m

Kontakta oss du också!

Första numret
efter sommaruppehållet utkommer

v 34 - Tisdag 23 aug

TREVLIG
SOMMAR!

- Bokningsstopp tisdag 16 aug. kl 16.00
Under hösten utkommer Hoforsbladet:
VECKORNA 34, 36, 38, 40, 43, 45, 47, 49, 51.
Tel 0290-281 00

annons@hoforsbladet.se

Centralgatan 13, HOFORS.
www.hoforsbladet.se

• BILRESERVDELAR
• VERKTYG
• OLJOR
• FÄRG
• SPACKEL
• YTBEHANDLING

• BILLACK
• STARTBATTERIER
• SLÄPVAGNSRESERVDELAR
• HÖGTRYCKSTVÄTTAR
• GROVDAMMSUGARE
• TRÄDGÅRDSMASKINER

Det vi inte har
i lager, kan vi få
hem redan till
nästa dag!

I samarbete med

HANDELSHUSET

Ovansjövägen 280, KUNGSGÅRDEN • Tel 0290-379 50
Öppettider: Måndag-Fredag 8-17, Lördag 10-13

ANSLAGSTAVLAN
Radannonser för privatpersoner (ej loppis) för endast 20:-

Vi önskar er en
riktigt härlig sommar!
Sanna & Tobbe

Vi har stängt på kontoret men ni är välkommen
att ringa om det är något ni behöver.

Även kronograf köpes privat.
Tel. 070-552 34 70

SKF 25-års klocka

Zenit, Omega. Armbandsur.
60-tal köpes.
Tel. 070-552 34 70

Köpes

Äldre armbandsur

LP-skivor

Säljes

Köpes

Köpes

Annonsen får innehålla max 3 rader och betalas kontant. Skicka (el. lämna)
din annons till: Hoforsbladet, Centralgatan 13, 813 30 HOFORS och bifoga
20:-, senast tisdag veckan före utgivningsdagen. OBS! Ej per tel, fax el mail.

Motionsstol Abdoer Twist

Tel 070-562 70 40, Erik

För bl a mage. Instr.bok på
svenska & CD-skiva. 350:Obetydligt anv. 073-058 058 5

Gammelstilla Bruk – värt ett besök

GAMMELSTILLADAGEN
GAMMELSTILLA
Lördag 9 juli 11.00 – 15.00

Visning av smedja – Mekaniska verkstaden och kraftverket
– Konst- och fotoutställning
– Försäljning av lokalt producerad mat och hantverk
– Turer med Lasse på flytbryggan – Visning av whiskydestilleriet
– Loppis – Lotteri – Fika och Lunch

Tel 0290-281 00. info@tjohoreklam.se
Centralgatan 13, HOFORS. www.tjohoreklam.se

Reservation för eventuella ändringar.

Mer information tel. 070-490 07 89.
Gammelstilla Byalag, Stiftelsen Gammelstilla Bruk, Gammelstilla Café

ALLA ÄLDRE SKA HA RÅD ATT GÅ TILL TANDLÄKAREN

ETT LEENDE
F RL NGER
LIVET

Många äldre upplever att tand- och munhälsan blir sämre med åldern.
Samtidigt går äldre till tandläkaren i lägre utsträckning än den yngre
befolkningen. Besöksfrekvensen minskar tydligt med åldern efter 69 år.
Det kan finnas flera orsaker till att äldre inte går till tandläkaren. Sjukdom
kan innebära isolering i hemmet och behov av stöd för att genomföra
vårdbesök. Men det finns också många äldre som vittnar om att de inte
har råd att prioritera sin munhälsa. Så kan vi inte ha det. Möjligheten att
le, äta ordentligt, att ha hela tänder ska inte vara en plånboksfråga.
Kristdemokraterna presenterade nyligen flera förslag för att förbättra tandvården och hälsan hos äldre. Här är några av förslagen:
Stärkt högkostnadsskydd: 50 procents ersättning för tandvårdskostnader från 1200 kronor per år, istället för dagens 3000 kronor
Bättre kunskap och rutiner kring munhälsa hos primärvård, kommunal vård och äldreomsorg
Krav på vårdgivare och tandläkarmottagningar kring uppföljning av
patienter som visar tecken på särskilda behov gällande munhälsa.
Bättre samordning kring hemsjukvård: fast
läkarkontakt och samordnad individuell plan
Mer forskning om äldres hälsa: inrätta
ett nationellt forskningsprogram inom
äldres hälsa
Ett leende förlänger livet. Sveriges
äldre förtjänar bättre tandvård.

REDO FÖR EN NY REGERING

HOFORS

I HOFORS & TORSÅKER

Liberalerna Gävleborg vill:
• Tandvårdsbesök får max kosta 200:för pensionärerna.

• Inrätta sjukvårdsslussar mellan vårdsplatser
på Sandvikens sjukhus.
• Journaler ska följa patienten oavsett var i
landet man bor.
• Att Regionen öppnar
ungdomsmottagning
i Hofors.

Hans Backman

Vi ökar kraftigt i alla undersökningar!

Liberalerna i Hofors/Torsåker vill:

• Att Hofors ska växa men för att kunna göra det så måste kommuninnevånarna
trivas och må bra. Därför ska vi sköta våra gator, lekparker, badplatser, idrottsplatser och grönområden på bästa sätt.
• Att arbetet med att förbättra kommunens ekonomi fortsätter.
• Att Hofors/Torsåkers förskolor och skolor ska bli bättre för elevernas bästa.
• Att kommunens företagsklimat behöver fortsätta att stärkas.
• Att arbetet med att förbättra kommunens eftersatta vägunderhåll fortsätter.

Torbjörn Nordström

Arne Evertsson

Lotta Nordström

Mikael Persson

LIBERALERNA I HOFORS OCH TORSÅKER
www.liberalerna.se

