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Svenska kyrkan {h
OCKELBO

OCKELBO
MA 10 nov

On 12 nov

Ld 15 nov

So 16 nov

JilpRAAS
Sd 16 nov

LINGBO
To 13 nov

rdRsnulttrtG

kl 18.00-21.00 Stick-caf6 iKyrkans Hus
Du far komma och ge som du vill med eller utan stickning'
Valkommen for en stunds samvaro.

kl 13.30 Gemenskap pe Sjoangsgerden, seng av stanley Lenell
kl 19.00 MI\SSA, Susan Gebbr, Lars{lof Johanson
kl 15.00 "Sjung fiir helsan" - Kom och var med pe en stunds

gemenskap med fika och s3ng! Johanna Damberg.
Stefan Nilsson, Conny Nilsson.

kl 11.00 HocMiissoe uostAtsr, rajsa cedervall westerman,
Stanley Lenell, Johanna Damberg. n A
vanhovskyrkans kiir frAn sandviken. 

fgfl

rc r+.oo sdnolcse uDsIJA sr, Kajsa cedervall westerman,
Stanley Lenell, Johanna Damberg.
vallhovskyrkans k6r frAn Sandviken'

Gemenskap pe Linblomman
kl 10.00 Kaffe, underhellning av Sif och Per
kl 12.00 Lunch fdr den som dnskar eta

{ b Onsdag l2lll6emenskop SjiidngsgSrden 13.30
Kiiriivning 19.00
L6rdo9 15/11 mittpuN6ten 18.OO
S6ndo9 16111 &rdstjanst 11.0O
Kotorino Linderborg och 5MU-ore
Kollekt till Ockelbo SMU

t?

Nu har jag triittnat !
Jag ar en se kaUad langtidsarbetslds kvinna pl 57 6r som vill ha ett arbete.
Har tidigare arbetat inom restaurang, affiir, receptionisvtelefonvaxel samt inom
bamomsorgen och Sldreomsorg.
Min utbildning ar inte si hdg men jag har en massa erfarenhet och sunt fdrnuft och
viua att arbeta.
Jag kan tdnka mig det mest4 utom snickare!
Jddrais iir min hemort men med fungerande kollektivtrafik sl loser det mesta sig.
Negot som intresserar dig si ring!

Britr Paln 453 19 eller 070-292 54 89



*ablera
foretagsddgivarna i ge$rikland

Funderar du pA att starta ftiretag?
En overgripande information om att starta egen verksamhet ges av Etablera

Fdretagsridgivarna i Gdstrikland
Plats: Ockelbo Foretagscenter, Wij Herrgard, sodra flygeln 1 tr.

Kostnadsfrift, ingen anmalan
Mindag 17 november'13.30-14.30

Valkomnal
Agneta Wenell 55 40{,

www.etablera.info

i sama6et6 mod Swedbanf I Effi: lllmn.,,

Onskas Hyra
Bamfamilj Onskar hyra Hus/Radhus/lght
4-5 rok, bamviinligt omride. Glrna
rimligt gingavst6nd till centrum.
nennnes@hotmail.com eller 49061

neovcl
yillabe llets

l l

VARME
PELLETS
vdrm ditt hus med pellets

bra for miljiin
fr5n 5O iire per kilowatt

Din
Pelletsleverantiir

WlEllstriLfrn*
Trllvqrcr CIB

026-215260

Hciga virkespriser!
Ring mig fiir nya prislistan

Virkesinktipare Par Cromberger

023-330 47
www.rundvirkeskog,se

Runorrirre,*sro
Vi sa$er sto|t Yirde pa dln skogl



Lingbo PRO
Bingo i Lingbogarden ons
'12 nov kl 14. Vdlkomna.

Amots PRO inbjuder till
Manadsm0te tisdagen
den 18/11 klockan 14.00 i
AmotsgArden.

Kaffe och smorgas serveras och
diabetesskoterskan fran
Ockelbo informerar.
Valkomna
Annons om julfesten den 5 december
KOmmer senare.

Lagenhet
2 r o k 60 m'z med egen ingang,
veranda, tvi st kakelugnar pi
Ostbyvagen 12.
Jan Franksson 40412. 070-2221984

Husmodeef6rcningen Ockelbo
Mlnadsm6te. Soluret onsdagen den 12 nov. kL 19.lxL
Vi bjuder pri slng och musik och vi firar irets jubilarer ned

kafre och tlrta. Yannt vdlkonmen 6nsks

Fonus i Ockelbo

Jag hiiilper dig med allt som rdr
en stilfull och viirdig begravning.

l,iilkommen att ringa fdr
bokning av tid eller hembestlk.

Hi6rdis Forsling
H5rdv. 7 Ockelbo telz Q297-414 OO

F@NUS
www.ton us.se

Strril: .llcgta$u;sg | 2, 029A - 102 23 ..$irbo: 9290-7A0 49 , lkkelbo: S. As$tctn. U97-40i A$
V.ira. iippettider iir mdnd.ag-fredag klockan 9. 3O-1 2. 30

Orlriga tider enligt 'uerenskommeke. Telefonjour clJ)gnet runt. Kontoret
kan u a obemannat nAr ui representerar pd begrauningar

Yannt vdlkotwto i;nskar Sata O Aina

Jrirbo - )chelbo - Ouarrjt)
Begraaningsbltrd



Lingbo PRO - Julresa 9 december
Shopping pe valbo kopcentrum. Julmat pA Hdgbo Kvarn,
besdk glashyttan och smedjan pe Hdgbo bruk. Avresa frSn Lingbo kl 09.30,
Ockelbo 10.00. Pris 380:- Anmel til l Carin 0297-50274 senast 25111.

PRO - Samorganisation
Den 23 april eker vi till Oscarsteatern och ser l'4y Fair Lady.
Resa, mat, parkettbiljetter och teaterlandg5ng ing8r i priset 1270:-
Bindande anm. senast 1 dec til l Sciren tel 40466, Folke tel 40950 eller resp.
forening. Aven icke medlemmar.
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: nenn. DAM'BARN JACKOR 100:- i
! samt underkldder, "t?fi;i5i::

Vi har bl.a. vinterjackor, lleecejackor
dary'her, fl eecgvashr, VcT-byxor,
munkiackor, ioggingbyxor, hen- o
damtr6jor, dambyxor, kiolar, barn-

toppar, strumpor, underklader,
kalsonger, trosor, mossor och vanlar,

bavemylonoverallor, fl eecss€t till
barn, kanadasklortor, damblusar och

mycket, myck€t msrl

/ Strump SKiidGubben
\,,,- 076? zr 44 zr! | o""iigiinl -r*o"s'o/1r tii6-ii | ryTh'",X,:= - /

a  |  |  t  a r  |  |  r  l t  I  t a  |  |  t  a t  t a a t  I  t  a a  t t  t t a t  I  t t a  l  |  |  |  t a  |  |  |  l t  a a  t  |  |  |  t a a t t  I  I  t  a a t a  l  I  I  I  r  t r  r  r  r  r r  r  l r r  r  r  r r r  r r  r

Tisdag 11/11 kl'|2-18
Onsdagl2/1l - Fredag 14111 kl 10-18

Nu har du chansen aft stllla familjerettsliga
fragor till Benny Ohlsson pa BOUTREDARNA

S/'/iv ned det du undrar 6ver och skicka till
Ockelbo-Nytt, Handngeu 8A, 81 6 31 Ockelbo se
vidarebefordnr vi det. Natudigtvis fer du vdrd anonym.
Merk kuveftet "Frega BennY'
Fregor och svar kommet sedan att publiceras i Oc*elbo-Nyt.

"FRAGA BENNY''

Svar
Dodsboet upploses sasom en juridisk
person genom att boet sklftas mellan del-
agarna och for att det inte skall finnas
nagon tveksamhet om ett dodsbo har skif-
tats eller inte har lagen uppsEllt kravet att
en handling skall upprattas over arvskifiet
som skrivs under av alla.
Behover du hjelp att uppretta en arvskifles-
handling ar du velommen atl kontakta oss.
Benny

Fraga
Min hustru och hennes brdder har delai
upp bohaget efier min sverfar redan innan
bouppteckningen er registrerad och klar hos
skatteverket. Bankmedel kommer delas upp
forst nar bouppteckningen har registrerats.
Var fraga ar nu om det maste skrivas nagot
dokument som visar att allt har fdrdelats?



Man 1 dec. i Hamrenge kyrka
Tid: 19.00 (lnslapp: 18.00)
Forkop: Bergby kiosken 0297-10398
225 kr/oerson
Musiker: Kjell Roos: Anders Roos,
Daniel Wirenberg, Mikael Karlsson

Uthyres
J i i d r a 5 s 3 r o k 7 0 m 2

4340:-/mdn
070-313 75 77

Skridskoskola / Hockeyskola
F6dda -99 och uppdt

Start l6rdaf,75fl7 kl !O-75

Sllparc tllt skrldskona finns pe pbts
- Kom t tld!

Ledarc: Dennls Larcsot & Iomas l-arsson



Eil
Arenden

Kommunfullmektige kallas hermed til l sammantrSde
i Perslundaskolans aula Mandagen den 17 november
kt  14.30

1. Ars- och flerersbudget 2009-2011 - faststellande av skattesats
2. Fiirsaiksverksamhet med til lagningskok i Perslundaskolan

- finansiering
3. Sammantredesdagar 2OO9
4. Redovisning av motioner
5, Rapporter

- Ej verkstallda beslut enligt 4 kap 1 5 SOL - kvartal 3
- Ej verkstHllda beslut enligt 9 S LSS

Ockelbo 2OO8-11-O7

Anna Schiinning
Kommunfullmaktiges ordfiirande

Handlingar til l dessa erenden finns til lgengliga pa
kommunkontoret, huvudbiblioteket i Ockelbo samt fil ialerna i
Lingbo, Amot och Jadraes.

Sammantredet ar offentligt. Allmanheten halsas velkommen.

g? GRUPPMOTE

Socialdemokraterna kallar till ett gruppmdte onsdagen 19/ I 1.
Att diskutera: Kommunstyrelsens iirendelista, men iiven arenden fran
owiga naimnder ges plats.
Alla medlemmar hiilsas valkomna.
Ordinarie ledamOter och ersiinare i fullmZiktige har niirvaroplikt.
Plats: Biblioteket
Tid: 19.00.
Vi biuder oi fika

Ockelbo - Medlemsmiite
Onsdag 12 november helsar vi vAra medlemmar velkommen till Gl6ntan
kl 14.00. Vi fer besitk av distriktsskoterskan Barbro lGmmerlino som oer oss

red och tips. Verksamhet och budget for 2009 skall faststdllas. Sist men inte minst fika,
samtal, mycket skratt och negon lottring. Varrrt yelkommen helsar styrelsen!



i l lrrrl<nf lran m4y] rJa igcilom' ' ' . /  * '
i  I  i  , , .  Imen tnte en !etsK0m sKilg

Callring ar en av de viktigaste skbtselatgArderna for din skog. Vi erbiuder
ett sammansvetsat gang skogsexperter som prioriterar ett val awagt
gallringsuttag for lengsiktig ldnsamhet.

Hiir giirna av dlg till nigon av oss ri berattar vl mer:
Kristin Berg, virkesktiparc i Hamrlnge, JArbo och Sandviken, tel. 01046-779 12
Anders lsakson, virkeskiipare i Hille och Ovansjii, tel- 01046-779 '17

Michael Larsson, virkeskiipare i Ockelbo, tel. 01046-719 18

www.stoaaenso.com/€xcellent sronaErus&
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RALLYBRUDAR Sdndaq 9/11 KI 19
ALFONS! Katesori: Barn

L6rdaq 15/11 Kl 15 Lansd:. 40mr
^-  : '  ; ^ , . .  , , , , -  B i l je t tpdsr  20kr

16/11 Kl '15

Hulus, [lfons!
,/6*"4\ A:,i:';::::;:;:::';{::

lhbr. n||'trr lbErg!
lirligl nlt.r|t ibrg!

nfrnr o.h hrnfiga mdleqr
[od nott gltor|r lbE.!

Dubbdiick t i l l  sqlu
u. fi i ls 195/65-i 5 bro skick 800:-

Tel 073-020 3'l I 2

Stilies Snurrfdral; och folpqll iskinn
Pris 35O- 070-2630939

a'g*, ...till Stiha & Gbranfor den goda

{ osten. saml till alla son bakat till
'fE5- vdra mbten pd Linsbosdrden.
I Kbket

Stressad/triitt?
Da air REIKI nigot fiir dig!
(Usui System of Natural Healing)
Reiki ar en energimedicinsk metod som ger djup
avslappning och hjiilp till sjlilvliikning.
Vid behandlingen ?ir du pdkllidd och ligger pi en
behandlingsbiink medan terapeuten med hjalP av sina
hiinder fiirmedlar energi.
Info och tidsboknin * 0297-413 27 , 070-577 52 48

Gunldg $derstrdm / Diplomerad Reikiterapeut
15, Ockelbo
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