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KULTURVECKA I OCKELBO KOMMUN
Vecka 46

Stin 9 nov 15.00
Tango - och wienercafe'med Anders Erikssons
Trio, pi Kulturstation'

Min 10 nov 15.00
"Den elektriske pojken" i Amotsgirden.
Forestiillningen er fulld av levande musik och
beriittande skidespeleri. Folkteatern lyfter fram en
sann livshistoria fr6n Giivleboresliin.

Min 10 nov 19.00I{uvudbiblioteket Ockelbo
Kura skymning - Kiirlek till Norden

Vi tiinder ljus och lyssnar till Ockelbos kommunalrid
Magnus Jonsson som liiser Eeva Kilpi.
Nils Erik Larsson spelar Nordiska litar pi sitt
dragspel

Min 10 nov 18.30
"Algaslagtt spelas i Jiidrais Folkets Hus,"Algaslag"
?ir en tragikomisk historia om ett jaktlag i ftiriindring
som vi fir m<ita. Frigan iir, kan inte allt vara
som det alltid varit? 2.5 timmar inklusive paus .
F<irkdp Jiidrais: Kjellas mack
Entr6:60:  -

Ti 11 nov 18.30
"Algaslag'n spelas i Lingbogirden. Se tidigare
inslag. F<irk0p Lingbo: TvA systrars
Entr6:60:  -



On 12 nov 9.30 Huvudbiblioteket Ockelbo
, Kura gryning fdr ftirskolebarn, frin 4 6r.

Anita Wickstrdm och Anna Jonsson liiser
boken "Sagan om Flumbra".

On 12 nov 18.30
"Algaslag" i Mobygirden Se tidigare inslag.
Fdrkdp Mobygirden Annika Jonsson,
tel 070-668 30 21 Infokontoret Ockelbo kommun
Entr6:60: -

Tor 13 nov 19.00
tr'ika med Folkteatern pi Kulturstation'

SOn 16 nov 15.00
F0rfattarbestik med Aino Trosell pi
huvudbiblioteket Ockelbo. Aino riiknas till de
modema svenska arbetarfiirfattarna siviil som till den
nya v6gens kvinnliga deckarfiirfattare. Aino kommer
bl.a. att beriitta om sin nya kriminalroman
"Jiirngreppet" den fiirde boken om
antideckarhj iiltinnan Siv Dahlin.
Entr6:40:  -

Under veckan spelar Folkteatem for skoloma
forestiillningarna "Dsn elektriske pojken" och "I.D".
Arr: Amotsforeningar, Mobygirden, Jiidrais Byrid
Lingbo IF, Frireningen Unga Musikanter Ockelbo
folkbibliotek.



MEDLEMSMOTE
NU AR DET DAGS ATT PLANERA FOR NASTA RADSLAG, DET SK.
RADSLAG 2.
VI INBruDER VARA MEDLEMMAR TILL ETT MOTE DAR DEN FRAMTIDA
VALFARDEN STAR HOGST PA DAGoRDNINGEN, MEN AVEN ANDRA
FRAGoR SoM ROR VART FRAMTIDA SAMHALLE ocH IDEOLoGI TLq,R
SJALVFALLET PLATS. VAR RIKSDAGSLEDAMOT RAIMO PARSSINEN
KOMMER ATT NARVARA OCH VARA DEN SOM HALLER I TRADARNA.

TID: MANDAGEN DEN 10/11 KL. 18.30
PLATSEN AR KULTURSTATIONEN.
VI BJUDER PA FIKA. VALKOMNA

Skogs- och Triifackets sektion 6
har medlemsmdte mindagen den 10/11
kl 18.30, centrumhuset Ockelbo lokal
vanortsrummet ingeng via Biblioteket.

Pi dagordningen budget 20f9.
Rapporter bl.a samgaendet med

Grafikerna... Kaffe
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VARME
PELLETS
vdrm ditt hus med pellets

bra for militin
fr6n 5O iire oer kilowatt

Din
PelletsleverantOr

Wllstrllrns
Trllvqrcr CIB

026-21 5260

H<iga virkespriser!
Ring mig fdr nya prislistan

Virkesink<ipare Per Cromberger

023-330 47
www.rundvirkeskog.se

nq.ng"irr.u*s5pg
Vi siitter sto* verde pa din skogt
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L&ngkalsong 79:-
2-pack boxer pze:-1 Nu 99:-
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OCKELBO KOMMUN
Kommunkontoret

Inbjudan
En vantjanstgrupp har bildats i Ockelbo kommun, vi onskar att fa fler frivilliga
som er intresserade av vantjanst.

De enda krav som stalls ar att du ska ge lite av din tid och att vara intreserad
av att mota nya manniskor. Du bestammer sjalv vad du kan gora och hur
mycket tid du vill spendera.

Vi onskar att f6 traffa er och utbyta id6er pa Soluret torsdagen den 13
november kl 14-'16, anmel ert intresse tillAnnica tel 070-5794799 senast
fredag 7 november.
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skiina massage-
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Hygientrimmer
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N.Asg.tan 48, ocketbo

o29r-405 29

fARS DAG 9 NOV
Presenlkcrrlonger
BO55 edt + dcoslick 525:. (690:-)
ftlEX "lce louclf' 2lO:- (288:-)
BEGKlfAll "9ignalute" 229:.-
LACOSTE deoslick 149:. (215:-)
BRUNO BAlllNl edt fr 159:-

i rkinn ft 139:'

Hnndskor i skinn tr 215:'
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Lcis civen Ockelbo-Nytt pd niitet!
Besrik vir hemsida lvrvu'.ockclbonvtt.sc
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JULKLAPPSDAX? BYTARDAG! ! !
Leksaker, spel, barnutrustning mm
Ldrdagen den 22 november l1 - 14 iA-lokalen, centrumhuset
Du som har saker att sdlja kan boka bord hos Marie eller Jenny. Det kostar
inget att ha ett bord.
Uppackning ar mellan 10 - 11 och hoppackning mellan 14 - 15, eller ndr du sal fardigt.
Maila ti l l  Jenny eller Marie se fer du veta mer. Om du inte har ti lbang ti l l  mail kan du ringa ti l l
Familjecentralen och prata in ett meddelande, se h6r vi av oss till dig.
Anmehn senast den 14 november
Jenny: ienny-blomberEAhotmail.c.m,
Marie: marie_altin@hotmail Arrangdrer: Ockelbofdrdldrar och Familjecentralen, 555 60

Ockelbo PRO
Bingo tisdag 4/l l kl 14
V2ilkomna!

Gl5ntan, Vibacka- Su"g.



Ockelbo tax viktigt steg motframtiden

Undcr b6sbl! aftets rrcd Lommuneru c&onsniska ftrugtmingar inbr
frantiden har dctblhit dlrrcr qpcnbart at &t bchdvr nya och utdldc
rcnrrcr 6r at qgga cn hlllbar rmcLling
Det frrnr mrosr urydrge mrAdcn som komrncr at bchdm betlduxlc
dlstoe av clonomirta ncdeL
Vi vrlll h cit gcrncuamt uurar fir dcne Sger MagnulJonsson ($),
Lmmunahld odr ThorsEo lcrand (c), kot-"tr"styrdld! vioc ordfdradc,
Ocb - ftr atC ilmd ncd deffn unnaning ir vi o*sl beredde at fttrcdA
shtbht8ning qn qiufiio g0) 6rc pcr ghnlnona.

Ockelbo dr ett bra sarnhdlle att bo och leva i. Vi har bra ftimtsittningar att
fortsatta vara detta om vi tar !"ara p5r det vi har och har modet att satsa pa en
framtidsindktad utv€ckling. Mycket i kommturen 5r bra - men det hnns viktiga
omrAden som kommer att bli en utrnaning liir oss kommande ir.

Vi h6llerjust pa att bygga iildreboendet for framtiden - "Visjtibygget" blir
modemt, hivsamt o€h trygt och kommer att sti sig fdr ltuIg tid framet.

- Nair vi blickar in i framtiden ser vi att vi miste ha utrymme
att satsa resuner inom fler viktiga omraden, siiger
Magnus Jonsson, kommunabad (s).

Utan att gitra negra prioriteringar ntunner han skolomradet, Kommunen har
endast en hiigstadieskola, Penlundaskolan.
Den har liinge varit fiiiremi'l fcir diskussioner om de stora behov som fcireligger
niir det giiller ombyggnationer och upprusming.

- Det ii.r inte rimligt att rara bam och deras liirare ska ha den arbetsmiljii
vi har diir och diirfor behover vi satsa stora pengar diir de n irmaste
iren, fortsitler Magnus Jonsson.

En auun frAga som har stor betydelse for sivdl garnla som unga, iir hur
vi hant€rd !fu madagning och sewering pi vira fiirskolor, skolor och
iildreboenden.
Vi hillerjust pi med en utredning om hur vi ska ha det med
"kosthanteringen" och det som blir rner och mer tydligt er aU vi pa ett helt
aryrat sett iin tidiga.re ma6te prioritera dessa frigor. Kostens betydelse fiir hiilsa
och livskvalitet blir mer och mer tydlig,



- Vi ser att vi meste rara beredda att ligga resurser pi en utveckling diir
vi producerar rnaten pi ett mera miljciviinli$ sett och diir vi pa ett helt
annat sett iin tidiga.re utnyt(iar lokal- och narproducerade nivaror, seger
Magnus Jonsson vidare,

Inom si'viil milji! som energiomridet komrner kommande ir ocksa att behova
utokade resurser, sevdl f<ir kommunen som f<ir aldra aktiirer.

A och O for att fler menniskor ska \aiga satsa pi en framtid i Ockelbo :ir att

kommunen har m<ijlighet att vam en aktiv och ollensiv utvecklingspartrrer

- Det kommer att rara nodviindigt for oss att ha resurser f<ir att aktivt
kunna stimulera och stiidja niiringslivsutvecklingen i kommunen, siger
Thorsten Astrand (c), vice ordforande i kommunst''relsen.
Hiir behover vi ha mojligheter att Pa olika satt arbeta med
utvecklingsinsatser mot seviil de foretag som redan finns som nya
entrepreniirer inom nya branscher, fortsatter Thorsten.

- Thorsten tilliigger att det dessutom dr alldeles nddviindigt att
samla i ladoma flor att kommunen ska hygga och klara av de
pensionsitaganden man har gentemot sina anstillda.

Fdr att ha fiirutsaftingar att gA framet och kurura utveckla kommunen inorn

dessa och andra omriden kommer det att kr;ras stora insats€r och resurser.
Kommunen maste for att kunna hnansiera detta bdLde liLna pengar men ocksi

ha egna medel fiir att det ska \,?ra mdjligt.

- Vi har gemensamt kommit fram till att for att vi ska ha en bngsiktigt
hillbar utveckling iir det n<idviindigt med en skattehojnin& s:iger
Magnus Jonsson och Thorsten Astrand gemensamt

- Genom detta stiilningstagande vill vi visa Ockelboboma att vi dr

beredda att gemensamt ta ett hngsikigt ansrar fiir framtidsutvecklingen
i kommunen och inbjuder alla att rara med pi den resan fortsdtter
Masnus och Thorsten.

Magnus Jonsson (s)

Kommunabad
Thorsten;sfard (c)

Kommunstlrelsens vice ordf.
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KONSUM AMOT KALLAR TI LL EXTRA FOREN I NGSSTAMMA

9 NOVEMBER KI 14.OO IAMoTSGARDEN
P6 dagordningen:

. Nya stadgar

. Information om foreningens resultat samt bensinmacken

. Bingo
Vi bjuder p6 kaffe med dopp VALKOMNA! Styrelsen

VI SBS PA TORGET
NU PA LORDAG DEN 8/I I AR DET DAGS IGEN. SOCIALDEMoKRAIERNA
BruDER PA PA KAFFE MED KAKA PA ToRGET MELLAN KL. II.OO. I3.OO.
vr BERATTAR oM DEN vrsroN vr IIAR FOR ocKELBos FRAMID
OCH LYSSNAR GARNA PA DINA EGNA ASIKTER OCH
FORSLAG.VILL DU BLI MEDLEM I PARTIET oCH VARA MED
OCH PAVERKA FRAMTIDEN? NU IIAR DU CHANSEN!

Socialdemokatema i Ockelbo

i Ockelbo ftirsamling,
kallas till sammantride mindagen den 10 nov kl, 18.30

.. i fiirsamlingssalen, Kyrkans Hus.
Arenden enligt anslag och till ledamiiterna utsiind liiredragningslista.

B<irje Grdnberg, ordf.

Sammantr ddet dr ofentli gt.
Al Imdnhe ten hdl s as vdl komm en !

H<istmcite - torsdag den 6 nov kl 19.00
Samlingslokalen mittenomrAdet Marstrand
Ledriijardag - Lordag den 8 nov kt 09.00
Samling vid Ockelbo Gummiservice

Hamrange PRO
Bingo ons den 5 nov kl 14.00 Forsamlingshemmet i Bergby. Valkomna!



Yinlerkampoini
7-8-9 november

os(a8#
spolarviitska r.*, 2990

Avfettning 0.,.*0o., 3990

Fdtgrengoring 2990

utomhustimer 2990

Fickfampa a-pacr 2990

rVr
7Ar

Familjeost typ "0.'". 3990

Hot Dogs sor,ru..s" 1 1 90

Vintermirssor 30:-

Adventsljus zop 2O:'

* Vi sbljer

VINTERDACK #
Gislaved - Continental och Nokian

Vdilkomns *
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Svenska kyrkan {ffi
OCKELBO FORSAMLING

OCKELBO
On 5 nov kl 11.00-12.30 Sopplunch i Kyrkans Hus. Alb arvelkomna.30:-

kl 12.30 LUNCHMUSIK, Johanna Damberg, Lars-Olof Johanson. kl
13.30 AndaK pl Uret.

kl 19.00 MASSA, Susan Gabler, Lars-otof Johanson.
To 6 nov tt OS.OO VfCXOl,,tiiSSl, Susan GAbbr, Lars€lof Johanson.
Sd 9 nov n tf.OO ntieujisSl, Susan Gabler, Lars€lof Johanson. Koralkdr.

kl 19.00 Introduktionskurs i nya testamentet Kyrkans Hus
Susan Gebler. Den helige Anden, Petrus, Paulus & Co.
(Hur bbrjade det med kyrkan? Vilka var de fdrsta
fdrsamlingarna. Vad var viktigt fdr dem? ...)

JilpRAAs
To 6 nov kl 13.30 Torsdagsgemenskap i Kyrkstugan med Sif och Per.

AMor
So 9 nov kl 14.00 GUDSiEANST, Susan Gebler, Lars-Olof Johanson.

q7
Onsdag 5/lL 13.30 Andokt Uret
Torsdog A/ll 2O.OO Lectio Divina
56ndo9 9/11 11.0O NottvardsgqdstjAnst
John- Lennort Andersson & hemgruppen Tullikivi
Ky'kkoffe och f6rsomlingsn6fe
5e <iven www.kyrktorget.selockelbo nissionskyrko

...till mina underb ara arb etsknmrate r
pd Sji;,angsgdrden ji)r den roliga festen.
Kommer qtt sqkne er!

Kratn Karin

...till Lars Arkesjd pd lbr
den trevliga buff4resan

ll Aland.
Vi som var med

Luftpistolskytte
Nu borjar sasongens skytte igen. Ar du intresserad och vill prova pl?
Kom dl ner till kallaren pi Raboskolan mindagar kl l8:30
Det enda du behover ar intresset. resten hiller vi med.
Skytte Ar en sport som alla kan utova,gammal som ung.
si vi ser giima att alla Aldrar deltar men du miste helst ha Sllt 9 ir. Frigor? ring dl:
Sten estrom 43225 Bengt Forsling 60060
Lars-Gdran Ivarsson 4609 I
Varmt Vakomna!!
Ockelbo Pistolskytteklubb
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Callring i ir en av de viktigaste skiitseletgarderna for din skog. Vi erbjuder
ett sammansvetsat gang skogsexperter som prioriterar ett val avvagt
gallringsuttag for l6ngsiktig lonsamhet.

Hiir garna av dig ti l l  nigon av o55 r;r ber:ittar vi mer:
Kristin Berg, virkeskdpare i Hamrange, Jiirbo och Sandviken, tel. 01046-779 12
Anders lsal6son, virkeskopare i Hil le och Ovansid, tel. 01046-779 17
Michaef Larsson, virkeskopare i Ockelbo, lel. 01046-779 18

www.storaenso.com/excel lent

-t

SronnEN sot



Fonus i Ockelbo

Jag hjiilper dig med allt som riir
en stilfull och virdig begfavning.

Velkommen att dnga fair
bokning av tid eller hembesiilc

Hi6rdis Forsling
Herdv. 7 ock€fbo rel: Q297-414 00

F@NUS

. Dragningslista
Amots lF Friggebods lotteri

t:a pris nr: 1285 Zza ptas nn O4ttg
Vinnarna er underrattade

MARKNAD. LOPPIS
Liirdag 15 nov

Vil ldu vara med?
Ring Bodit42398 kv. tid

Du som tog hand om en piirm i en svart
tygkasse vid stationen (busskuren) den
25l10 iir viilkommen att lzimna tillbaka
den. Ring 026-120258.
Hitteliin utlovas

i uuur.motorcentrumob.com i

ttortik: tl,rga$irtr^g 12. 0290 - 102 23 ..Jiirbot 0290-700 49 , Ochelbo: S, Asgntan, 0297-40i 0S
V.ira itppettider iir mdndag-fredag klockan !.30-12.30

A,riga tider enligt duelenskommelse. Telefonjour dygnet runt. Kontoret
kan uara obetnannat ndr ui representerar pd begrauningar

Varmt udlkomta 'nskar SaM O Aira

Jcirbo - }chelbo - Ouansjd
Begrauningsbyd,
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Eh blonna lill Farfar och Bibbi som
engagerade sig helhjartut med min
dopdag! Den blev toppen!

Kram /Leo

Anderr Erlhront frlo
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r a

lars a.ag aen I nov
firafar med en trevhg fatnifiehmcft

i vdr gerruina mi[j6.
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