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.Kryddor

. Marmelad

. Vlnagen

. Dellkatesser

. The

.OIJor

. Berglunds knackebrod och skorpor

.9yltochsaFfran Loos

. GFknacketran cranna

. S/agdricka fran TallAsen bryggerl

. DlnkeF och morotsbrod fran Hadedalen

. Enbarsdrlcka och appelmust

Mat f6r avhdmtning v 6
Mandag: Skepparfruns havsgD/ta,/ Ugnstel€ Falukorv m mos

Tlsdag: Flask m loksas,/ Fasta med lax och dlll

onsdag: Rotmos m flaskkorv,/ SEel€ korv med skagenrora

Torsdag: Prlnskorv m slansk potatls ,/ lvckllng marengo m rls

R.edag: Gratlnerade fersblfrr,/ Flsl€ratAng med ofttacke

l-drdag: Portergryta

Matforavhamtnlng 46;-
TelO29/-4OO 50 S, Asgatan 7 VAlkommen



Ockelbo kommun, Bygg & Miljti, informerar om lagen om
energideklaration ftir byggnader

Sedan den 1 oknber 2006Jinns en lag om energideklaration ffu blggnader, Den
bygger pd ett Ec-dbekliv med ett klart klimatsyfte - att siinka energio.nviindningen
och minska utslilppen sv vllxthusgaser. Byggnader stdr fdr cirka 40 procent av
Svefiges totala energitnvdndning, Lagen innebllr att energianviindni g och
i omhusmiljii redovhas i energideklarationen sA afi uppgiftema finns tillgiingliga
infdr exempelvk ldrcdAning eAer uthyming. Den kommer ctt gdra det enklaru att se
v ka Aqdrder som dr ldnsamma och ger ocksd en miijlighet stt skapa en biittre
inomhusmiljiJ och sdnka energikost tderna,

. Fr o m den I januari 2009 ska alla smihus som inte hyrs ut ha en
en€rgideklaration senast vid fiirseljningsti[fellet, Det galer villa, kedjehus eller
parhus o dyl d?ir ?igaren sjiilv verkar och bor. Smihus som hyrs ut ska deremot ha en
energideklaration senast den 31 december 2008. Detta dahun gA er even smahus
som er bostadsratter.
. Flerbostadshus med hyres- och/eller bostadsrefter ska ha en energideklaration
senast den 3l december 2008.
. Nybyggda hus ska deklareras senast tvi 6r efter det att byggnaden tagits i bruk.

Liis mer om energideklarationen pi Boverkets hemsida (www.boverket.se) eller
kontakta Bygg & Miljo for mer information.

Maria Ruthstriim
Byggnadsinspektdr
maria. ruths trom@o ckel b o. s e
0297-555 08

Uno Hammarberg
Energi- oc h klimatrddgiv ar e
e n e r g i r a d giv n in ge n @S an dv i ken. s e
0297-555 41

O c ke I b o S I d ktfu rs karfi) re ni n g
Studieresa till iandsarkivet i Hiimdsand.

Om vi frller en buss planerar vi en resa den 7 april.
Kostnad cirka 250:-/person.

Aven icke medlemmar eir viilkomna.
Anmal ditt intresse till expeditionen pa tel. 02971412 11

eller skicka ett mail pi adress:
obosff@hotmail.com si snart som m6jligt.



Ockelbo PRO
kallar medlemmarna till
irsmdte 11/2-09 kl 14.00 pA
Gliintan. Sedvanliga 6rs-
mdtesfdrhandlingar, under-
hAllning. Vi bjuder pA fika.
Viilkomna h?ilsar styrelsen

Fonus iOckelbo

Jag hj:ilper dig med allt som riir
en stillull och v;jrdig begravning.

V:jlkommen att finga liif
bokning av tid eller hembesiik.

Hi6rdis Forsling
Hirdv. 7 Ockelbo telt 0297-414 O0

FONUS
vwwv.fo nu s.se

@
| ftidelsedag undanbedes. I
I Bortrest. I

I zri* naanns I

@
I fddelsedag undanbedes I
I viinligt men bestiimt. I
I Toril Forstins I

@
I med min ftidelsedag undanbedes. I
I Barbro Larsson I

7{i a frt o fi ( e [er u ffa ra
J  r ' .  /renluennaaf \cn mmAfe

tif*t',
Te[ oTo3oyrr 04

Kahnat Sfugor

i i tbr't ' ik:] l(!ari!t$|),029,10223..l i i fto:0290-/0019.th'httlbo:!1,)vrtnn,AI97-1t)5lrt

Vd.ra dppetttder dr mdndag-fredag klockan 9.3O-12.3O
Ourlga tider enllgt 6uerenskomneke. TelefonJout cltgnet runt. Kontoret

kqn uara obetnqnnat ndr ul rE)rese-ntetqr pd begrawtngar

Vannt wilhotnna iinskar Saru O Aina

Jrirbo - Ochelbo - Ouansjt)
Begrauningsbyd,



SNART;iR 1-ARs viNTAN OVER
Tisdag 2412 Hr sista dagen i

centrumhuset,
Nyijppning Fredag 2712 i nya
lokalen Torgg. 5 (potisens tokal)

196 m, stora tokater ger oss goda
mdjtigheter att skriiddarsy din

tjnskan som privatperson/ftiretag

Utfi5rsiiljning i buti ken
fortsiitter 30%

Sofie & Lisbeth

Fiir ett hAllbart Ockelbo
- piverka, spara och lar dig mer. ..

Fdr dig som ar hyresgest hos Ockelbo-
gerdar erbjuder vi gratis 3 trAffar om
fdrandringar i hemmet f6r att spara pa
el och vatten och darmed minska dina
kostnader och din pAverkan p6 vAr milj6.

Anm\lan till:
Carina Magnusson,
073-908 27 08
Mer infomation:
Stig Wickstram, 440 75
eller Studief6rbundet
Vuxenskolan. 026-18 8120

Varmt vdlkomrten onskar

Ockelbogardar AB, Hyresgestfdreningen

och Studiefdrbundet Vuxenskolan

...till Thomas med
personal ftir att ni iir si
sniilla och hjiilpsamma.

Margot och Flisan

...till Nils-Erik Larsson
som spelade till
julsAngerna n?ir vi
dansade utjulen.
Glada barn & Vuxna

Funderor du
pd ott kopo
eller soljo hus?

Vil l  du ho en
fri vordering?

Fostigheismoklore Owe Hellberg

Volkommen iill kontoret i
Centrumhusetl

Telefon 40455 mobil 070-5334201

Ett rtarmt tac(
titt Er affa som pd o[iLa sdtt. itkat

de[taganle tti{ adr ftjra

Lenafonrstrdms
6ortgdng.

%LAdr kprt, ztotfua 6[onmor til[
funtnut o c h g,iu or til[ f on[er,

Eirtitta d Lsge
I{anna d Anlzrs & Stiru



Svenska kyrkan iS
OCKELBO

OCKELBO
Me 2 feb

I I J I C D

On 4 feb

To 5 feb
L6 7 feb

Sd 8 feb

AMor
To 5 feb

56 I feb

F O R S A M L I N G

kl 18.00 Stickcaf6 i Kvrkans Hus
Du f3r kommi och g3 som Du vill mellan 18.00-21.00.
Velkommen med eller utan stickning fdr en stunds samvaro.

kl 14.00 Kyinnocaf6 i Missionskyrkan.
kl 11.00-12.30 Sopplunch i (yrkans Hus,30:- Alla velkomna.
kl 12.30 LUNCHMUSIK i kyrkan, Lars-Olof Johanson
kl 13.30 Gemenskap pa Uret med Amots PRO-kdr.
kl 19.00 MASSA, Stefan Nilsson, lnrs-Olof Johansson.
kl 08.00 VECKOMASSA Stefan Nilsson. Johanna Damberg.
kl 15.00 Sjung fiir hilsan, i foromlingssalen Kyrkans hus.

Kom och var med pe en stunds gemenskap med flka och seng.
Inga krav-upplev gledjen och velbefinnandet iatt sjunga!
ALLA AR VALKoMNA
Johanna Damberg, conny Nilsson.

kl 11.00 FAMIUEGUDSDANSI, Stefan Nilsson,
Johanna Damberg. Stanley Lenell,
Monica A Brundin, Titti Feltstr6m.
Britt-Marie Thdrnros. Kyrkfi ka utomhus.

kl 14,00 Gemenskap pe Jegarbacken
med Reidar och Nils-Erik.

kl 14.00 HOGMASSA, Stefan Nilsson. Britt-Marie Thdrnros,
Johanna Dambero.

Hngbo Hembygdskiir 5 februori
kl I 9.00 i forsomlingshemmei

Amols- sdng och
4 IeOrUOfl Kl I U.JU OO JO

Volkommen olt  sjungo med oss. Johonno 070-
3777872

d&
q;p

Ockelbo

Tisd 3/2 Kvinnocafe' 14.00
SCOUT-start 18,00
Onsd.4/2 Gemenskap Uret 13.30. Kitrdvning 19.00
Ldrd. 7/2 SMU:S Arsmiite 13.00
SOnd 8/2 Gudstjenst 11.00
Katarina Linderborg, Rode Lindkvist, Marianne Andersson.
Minadsinsamling
Efter Gudstjinsten: kyrkkaffe och fiirsamlingens irsmdte



sP0RTt0vsAmv[ETER 200e!
llar nlordnat sportlousaktiuiteter ooh villha med dem i

Sportlousbladel som ella skoleleuer fir?
Jimna In malerialet till Informatlonskonloret eller skicka

uia meil llll monlca.akesson@ockelbo.se
senesl lorsdagen den l2 februaril

Fdgor? Rlng tlonloa Akesson tfn. 555 53, 070-4t4 tC t5

Arsm6te Jiigarfiirbundet Ockelbo Jaktvirdskrets

Annonsen kommer igen pga. Michael Larssons medverkan ej stod
med i ftna annonsen.
Arsmdtet ager rum den l0 februari 2009, kl 18.00
Lokal: Uret, ingAng till simhallen.
Per Mellshom informerar om rovdjursldget.
Michael Larsson informerar om viltfbrvaltningsomradet.
Vid motet kommer sedvanliga ersmotesbeslut att behandlas.

Alla medlemmar 6r vdlkomna.

Styrelsen

...till Marit Striimberg, tack
fdr att du s$utsade oss till
Konserthuset.
Sigrid, Gunvori Inger

... till,4s a och Sus anne
fir den trevliga jul-

'* 
gransplundringen.

{ft$ ;;:',:o*,f,;"#::o:";0" 
r,, {m_ i#,r,i;;,iifi-'11$d formiddag.

I Lram



gCKELaC, li 6efiizter utbilta oss. , . samt p[aturainfiir adr

l'- tr#,;TH::##,1{;Hm;-
/a[ inubiir det fiir er Biister? Jo, att vilrht

fe6r1&n itt sista fioj intz seruerar [wuh
pd tnindagama men tnr fortJarande emot
hutti[Iningar ao futer d rumshofuringar.

li selerar futuh meffan 1-1-14 tkdag-fre[ng.
1t{yttfiir i rtdr iir att .n aa adra tre riittur it Azarbaijansk

Qd grirna in pd adr fumsida/dr att se uecfoms meny info@ocket1olersionat.se

ldtfommen att 6ofut te[ 409 04

IN FORMATION FRAN VTJXE NATB ILDNIN GEN

Nlgra studieplatser finns kvar pA dagtid och vi har dessttom kvtiltstippa
tisdagar kl. 18.00-20.00, jiimna yeckor ftir dig som vill eller kan studera
bara p[ kviillstid, dfl du kan liisa engelska, matematik, naturkunskap, psy-
kologi, religion och svenska. Handledning ges av vAra liirare och du har
m6jlighet att tentera ftir betyg.

Du som har frAgor om studier lir viilkommen att kontakta vAr nya studie-
viigledare p[ tfrr 55462.

KOMVUX
Siidra Asgatan 10, ltr, i Kulturstation

Tel .5546l

,,lor rz
Missionskyrkons SCOUTER

stortor for vdrterminen tisd den 3/2 kl IB
Allo bqnn frdn dk 3 och cildre cir vdlkomno!



KARATE / KICK & THAIBOXI{ING
Mindagar l8:00-19:00 Kyokushin Karate - nybdrjarstart jun iorer 7-14 6r

19:00-20:00 Kick & Thaiboxning (pi motionsnivi) - seniorer
Onsdagar l8:00-19:00 Kyokushin Karate -juniorer 7-14 ir

19:00-20:00 Kick & Thaiboxning (pri motionsnivi) - seniorer
Vi stiker en lokal att hyra i Ockelbo mellan 150-200kvm,
htir av er till Robert 0704-996299, wiklunddojo@hotmail.com
RABO SKOLA, Raboviigen 8, 81630 OCKELBO
www.wiklunddojo.se wiklunddojo@hotmail.com Wiklund Dojo 026 191103
Robert Wiklund 07 04 -996299

eGablena
fonetsgs16dgivanna i g6strikland

Funderar du pA att starta f6retag?
En 6vergripande information om att starta egen verksamhet ges av Etablera

FiiretagsrAdgivarna i Gtstrikland
Plats: Ockelbo Fdretagscenter, Wij HergArd, norra flygeln nb.

Kostnadsfritt, ingen anmelan
Mindag 9 februari 13.30-14.30

Velkomnal
Agneta Wenell 55 401

www.etablera.info

isama.botemad swedbankf Effig.: llffi{,,,,,,

Lingbo PRO
Bingo i Lingbog6rden
onsdag 4/2 -09 kl 14.00.
Viilkomna

All ev. uppvaktning pA min
ftidelsedag undanbedes.

Tage Krantz



Datastudion nesta!
Nu dr det hdg tid att komma
igtng vid datorerna igen. ABF
erbjuder de flesta nivterna med
grundkurs frir den absolute
nybdrjaren, fordjupning for den
som kan lite, Internet och e-post,
Webdesign diir du gcir en egen
hemsida, eller bildbehandling
med Photoshop Elements.
Seniordata i lugn takt och
nyheten: frtn kameran till datorn
diir du l5r dig bildijveforing,
instdllningar mm. Aven Publisher
for framstiillning av trycksaker,
affischer mm.
Vdlkommen med din anmdlan
till: ABF Hamr8ngebygden, tel
L07 L6, 2267 6, 07 0-6457 37 0

YOGA och PILATES
Nu ar det tid fcir b8de nyborjare och veteraner att komma till trets
upptaktstrAff med v8r instruktdr Anita Svedlund. Barfota och med
bekvdma kliider triiffas alla p3 Fyren i Norrsundet mlndagen den 9
februari klockan 18.30. Dagar och tider for vlren bestdms, sedan gcir
vi lite civningar tillsammans.
Varmt vdlkommen!

ABF Hamr€ngebygden



INDIVID. OCH FAMILJEOMSORCf,N INFORMERAR OM INFOMNDE AV
TELEFONTIDER OCH UTOKAD SERVICE

VAra handlaggare nar Du:

Mindag, onsdrg, fredag k1.0E.3G09.30 vir receptionen, tfnr 0297.555 6?.

Du iir nu iiven valkommen att ringa direkr till vAra familjebehandlare fijr rAdgivning i frAgor som nir Dig
som fiirelder. Familjebehandlama nAr Du vid samma telefontider som handlaggama.

D€ nyr telefontiderns giller fr.o.m. 2 f€brurri.

ebs^& Lek i tserSglrdeb, Olvsts
Start mindag 2 februari

3-5 Cr kl l8.OO - 18.3O
6-8 erRl t8.3O-t9.15

Vslkomrn€1)

Vill du rida islandshiist?
VArens ridlektioner pt
Viisterhagaislandshastar startar v.6. l3
lektionstillftillen.Vi har vuxengrupper
Ungdomsgrupper Barngupper.
Nybrirjare. Du kan {ven rida i en grupp
lggr/min = Lektion.Tur i skogen, fika.
Vi sdker medryttare till nagra hastar.
Anmdlan till Ros-Mari

Stall Hagsta siiljer SpAn och
torvmixbalar. Stallstr6 av ,.
hiigsta kvalitd. Drygt ItNlEnqGA
riicker li inse. / n1 Y\-  i "  r  ( r !
Ros-Mari 070-4536494 Jl Atr.V \
Mats 070-7485008 Tfo!fitr

Htiga virkespriser!
Ring mig fiir nya prislistan

Vi*eskdpare Par Cromberger

023-330 47
www.rundvirkeskog

nqngy!1l<e{AsKog
Vi sater sto* vard6 pa din skogl

Restaurang Sjiibacken
LunchiSppet  11-13.30


