
Under Privatannonserna får Du INTE annonsera om: 
försäljning av t.ex. ved, gödsel, spån, potatis eller om saker du själv 

tillverkar för försäljning.  Ej om loppis och liknande.  INTE som förening eller företag.  

Osäker? Ring oss på VeckoNytt: 0590-127 50

Detta gäller för Privatannonser
Privatannons max 25 ord 100:-, max 50 ord 200:-  Foto + 50:-   

OBS! Kontant betalning eller swish 123 069 13 03

Skicka / lämna in text och betalning till: FHs VeckoNytt, Stora Torget 3C, 682 30 Filipstad. 
Bor du i Hällefors kan du även lämna in  hos Thomas Kläder, Gallerian.

Angående foto: Tänk på att om ni måste ha  upphovsrätten till fotot. Skicka gärna det  digitalt till oss på info@veckonytt.se

Om fotot måste scannas in ska ni tillhanda-hålla oss foto senast torsdag veckan innan utgivning. 
Vill ni ha fotot i retur så ska ni lämna ett förfrankerat kuvert.

Privatannons 100:-  ska innehålla max 25 ord exkl. kategori och telefonnr/namn, med foto 150:- Överstiger texten 25 ord är kostnaden 200 kr (25 ord-50 ord) 
OBS! Kontant betalning.  PRIVATANNONSER GÄLLER EJ FÖRENINGAR/FÖRETAG. Ej ved, gödsel osv. Ej loppis. Osäker? Ring 0590-127 50.

MARKERA vilken kategori 
annonsen ska placeras under:

Köpes / Säljes

Uthyres / Önskas hyra

Undanbedes

Tack / Sorgtack Obs! Ex. ett sorgetack 
kan kosta 200 kr OM de innehåller mer 
än 25 ord.

Grattis

Födda / Döpta

Vigda / Förlovade

Annat: ....................................
Namn/telefon: .....................................................................................................................

FYLL I KONTAKT, ANVÄNDS AV OSS OM VI HAR NÅGRA
FUNDERINGAR KRING ER ANNONS!

Text: TÄNK PÅ ANTALET ORD (OBS! Texta tydligt!)

Införes onsdagen den
Skicka eller lämna in er text 
och betalning till:

FHs VeckoNytt AB
Stora Torget 3C
682 30 Filipstad   

OBS! Kontant betalning

Ni kan även lämna in er privatannons till 
Thomas Kläder i Hällefors. 

Angående foto: Tänk på att om ni måste ha 
upphovsrätten till fotot. Skicka gärna det 
digitalt till oss på info@veckonytt.se

Om fotot måste scannas in ska ni tillhanda-
hålla oss foto senast torsdag veckan innan 
utgivning. Vill ni ha fotot i retur så ska ni 
lämna ett förfrankerat kuvert.

Annonsera privat i FHs VeckoNytt


