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FORETAGSCEIJIEN

Grattis, vi gratulerar
Ockelbo Kabelteknik tor utmdrkelsen till Arets F6retagare I Ockalbo Kommun
saml Maryrctehills GCrd som lick ta emol Arets Ergopris i Gevbborg.

Prisutdelningen var pa foretagargalan Eldklotet vid LakerolArena i Gevle

Ockelbo Kabeltaknik, Niklas Halvarsson och Daniel Persson,
Motivering.
Genom hert arbete har en verksamhet byggs upp som kommer att generera okad
llvext och sysselsattning Ockelbo kommun. Genom en sann enlreprendrsanda

och ett gott ledarskap har fdrelaget blivit etablerat 6ver hela Sverige och utanfdr
landets granser

Maryrctehilb Gerd,
Motivering.
Detta foretag har ien sverbemestrad arbetsmiljd lyckats dka sin produktivitet
och samtidigt skapat dkad trivsel och delakiighet. Ledning och medarbetare
har i samfOrstand systematiskt sett 6ver produktionsprocessen och utbildat sig i
arbetsmomenten.

AIII inom Transporter,
Schakt och Krossning

MATJORD SALJES
l{ysorterad matiord finns f6r leverans.
Sand, grus och bergkrosr levereras till
bra pdser.
Veghyvllng och saltnlng utt6r6s.

Rlng f6r offsrtl 0297-4133fJ
eller info@hansson.36

n'{ANS$0N
ntnspott



Svenska kyrkan 6s
OCKELBO FORSAMLING

OCKELEO
Ti 5 maj kl 14.00 Kyinnocaf6 i Missionslqrkan.

kl 19.00 Meditation i Kyrkan 'I stillheten blir du stark"
Tidigare erfarenhet ej nodvandig.

On 6 maj kl 11.00-12.30 Sopplunch i Kyrkans Hus. 30:- Alla velkomna.
KI 12.30 LUNCHMUSIK I KYRKAN

"Festmusik och klirlekssSngi
Johanna Damberg, orgel och piano.

kl 13.30 cemenskap pe vibacka,
med Kuxakdren. I samverkan med Sensus.

kl 19.00 LovsANcsMiiss& stefan Nilsson,
Gospelktiren under ledning av Johanna Damberg:

Sii 10 maj kl 16.00 FAMIIJEGUDSTJA S-I, dar barnen sjunger
minimusikalen "David och Goliaf tillsammans med
Tomas och Ingela Hagenfors fren Kumla.
Stanley Lenell, Johanna Damberg.
Efterdt g3r vi till Kyrkans Hus och eter pizza och glass.

AMor
SO 10 maj kl 14.00 MUSIKGUoSTIA Sf. Stanley Lenell, Johanna Damberg,

Inoela och Tomas Haoenfors medverkar.
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Ock lbo

Tisd. 5/5 Kvinnocafd Kl. 14.00 Scout Kl. 18.00
Onsd. 6/5 Gemenskap Vibacka KL.13.30
Torsd. 7/5 Bamkoren Kl. 18.00
Siind. 10/5 Gudstjiinst Kl 11.00
Katarina Linderborg, Lars Alneberg. Kyrkkaffe & fUrsamlingsm0te

Viickelsemdte, l6rdag 9 maj kl 19 och stindag 10 maj kl 1l med Maj och
Simon Monzak m.fl. Viilkomna! Tempelkiillan Gammelbonins

WIJ-
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Vitsippsfest f6r alla Ockelbobor
pe Wij TrEdgArdar

V6ren ar hitr - det ska vi fira tillsammans!
Vi bjuder p3^vSrblommor, prim6ret nyheter och rundvandring,
smakbitar frdn sommarens meny, dans och musik i en festlig yra.
Vi ses p3 Wij TrddgSrdar torsdagen den !4/5 klockan 18.00.
Varm vdlkomna !
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Men 11/5 10-11.45 &.12.30-15.10
Aven nya blodgivare arvilkomna!

Prenumerera oi blodbusstider!
66 in pi geblod.nu/valjblodbus

Blodbusen kommer till Lingweld i Lingbo
Torsdag 14/5 14.00-15.00

Aven nya blodgivare iir viilkomn;

Ptenumerera pi blodbustiderl
Gi in pi geblod.nu/valjblodbusr

PRO IAMOT
inbjuder slna medlemmar till VARFEST

Fredagen den 8 maj klockan 18.00 iAmotsgArden.
Vi serverar en matig sallad, kaffe och kaka samt bordsvatten/Ol
till ett pris av 100 kr. Anmalan till Eric pa tet 460 44 e er Inga pA tet 601 42
senast den 5 maj.
Velkomna

POTATIS . SV APPLEN
Motpot. Klng E, Gul mondel m 11, Sdjltpololis; purjton, Morio, Amondine.
Folvo, Sovo, King E, Gul mondet m fl. 5 och 25 kg forp. Fodermor6tter,
solrosfro. Nykokt hjortron- lingon -bl6bor - hollon -drottning och tronbors-
sylt, co 60% borholt. Soljes fr6n lostbll.
SONDAG l0/5: Ockelbo stn 8-8,30, tjngbo preem 9-9,1S 070-35341 86

Nosto tur om 2 v

Andelsiigarna i Nordanlsbo-Norrbo Viigsamf.-ftirening Sektion 2
Norrbovtigen kallas till Extra Viigmiite i Mobygirden Torsdag den
Tmaj kl. 19.00. Beslut om extra uttaxering ang nytt prisfiirslag ftir
kantskiirning och Grusning av hela vflgen. Vfllkomna

Styrelsen

Ugglan Ockelbo OBS Resan Livet pi Finnskogen inst.iilld. Gdkotta
l4l5 saml. missionkyrkan kl 9.00 samAkn. medtag mats6ck. Hemligr
m6l. Viilkomna till Dragon Gate/Alvkarled 16/6 kl 9.00 jvstn. sista
anm.dag l/6 till Majken 41128.



Allt inomWS & Riirmokeri
Frdn kdllaren till tol<et

Frin renovering till nybyggnation, frin
bostad till laigenhet, hosV&R-Teknik fir
du hjilp vid alla tillfillen.
Vi anvinder inte bara kvalitetsmateriel,
vi levererar ocki kvalitetsarbete !
V&RTeknik iobbar fdr privatpersoner,
f<iretag och myndigheter.

Frank van Leeuwen
Svedjevigen 14, 81694 Ockelbo

073-376 9 | 38 info@varmerorteknik.se
www.varmerorteknikse
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VOckelbo Vilrsup6
Nu & det dags medlqnmar att alrmlla sig fdr att avnjuta en god middag! Otsdag 20 maj
Uockan 14.00 pA Gurfm. Vi btirjar med undcrhallning av Gunmr Wellmro.
Middagen bestAr av port€rstek, brod och dryck avslutas med kaffe och kaka. Pris l25r
A nelan som ,r bindande, ring 400 9E, 406 55, ,{04 56 senast l0 n8j.
Den l9 maj kI.14.00 veteranvetartlvling " Vi i 65:an" mot PRO Sitra i Kyr*ans Hus.
Hjdrdi$ vdkonDa hnksr styrelsen!



l,irt ztarma tatQfdr aff tka{
omtanftg och dzttagante rti"{

tsitt forsbergs
6ortSkg.

Stort tacNtil[ er son gjor{z
iegratmingsaNun til[ .ft qu$ ochfflt

minru. fdr 6bmmor ail6dren orfr
gdoor tifffonder.

tacNSusan Qii6br, X[k forsberg och
Johanna Damberg fi;r er metaerfom.

Ingril ocfi. Sytaia
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pA yAnelvs JAcKoR

BARN . DAM. HERR

Vdlkommen till

Du&jag

@
| 3:a kdpes, nu eller senare I
| 070-s87 82 87 |

@
I m5ste vara skattad &bes. & |
I kiirklar. Alltav intresse! |
I Pris: max 4oooi oB-8o55372lMia I
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Kvdllskonsert med Kulturskolan
Torsdag 7 rnaj kl 18oo
Garaget Kulturskolan Fri entr6

Medarr: RUM



Liigenhet
2 r o k 60 m'? egen ing6ng, veranda,
2 st kakelugnar, Ostbyvdgen 12.
Jan Franksson 40412 et.070-222 19 84

...till Cornelia, TLssan, Edwina
och Emelie f)r all hjcilp vifdtt
med hlrstqrna.

Pernilla & Camilla

INF'ORMATION F'RAN

effiyn
Ockelbo-Nytt ndr 5.500 hushdll

Med en annons i Ockelbo-N'4t ner Du alla hushlll i Ockelbo kommun och
HamrAnge-Norrsundet omredet fren Axmarbruk till Katrineholm. Ockelbo-Nytt
delas iiven ut till de som undanbett sig reklam. Annonsbladet kommer ut varje
vecka och nlr minga fler llisare i omrAdet [n dagstidningama tillsammans.
Annonspriset iir betydligt lagre An tidningsannonsering.

Bliinkare. Kdpes-Siilj es-Bytes.
Pris per annons: 50:- inkl. skatt och moms. Bndast fb,r privatpersoner.
Max 25 ord inkl. rubrik och tel nr. Maxviirde 20.000:-. Observera att vi endast
mottar skriftlig inlamning samt att avsandare skall anges. Kontant betalning.

Fria "Ros/ris annonser"
Gdller endast frAn och till privatpersoner. Fdretags/fdreningsnamn flr ej vara
med i annonsen som s{tts in i min av plats. Max 25 ord, endast skriftlig
inlSmning diir avslndare anges. Anonyma ris-annonser accepteras ej.
Du kan givetvis l6mna in en stdrre rosannons mot normal annonskostnad.

Fdreningar erbjuds att kort beskriva sin verksamhet som kostnadsfritt infdrs i
men av plats. Obs! Ej aktuelta arrangemang och tidsuppgifter.

Annonser lemnas senast onsdagar kl 12,00
E-post: tryckeriet@ducera.se Telefon: O297-4Q0 70 Raxz 0297-406 7O
Postadress: Tryckeriet i Ockelbo, Stationsgatan 5,816 3l Ockelbo.

Besdk gSma vAr hemsida mvw.ockelbonytt.se dAr du bland annat kan...
. Fi pris & kontaktinformation.
. Liisa Ockelbo-Nytt direkt pe netet.



Ockelbo Norrsundet
Matsedelv 19

Mandag: Stwade makaroner med korv,/ StekE flsk med spenat-
stuvnlng ./ Gl- lvcklhgwok
Tlsdag: Raggmunk med flask,/ l(ol<t flskm somargronsas
,/ cF lGl<t flsk m somargronsas Frllkornsrls
onsdagi lsEerband med dlllstuvad pcrtaus,/ Fasta med ral@r I curDts
sas,/ GF Dlnkelpasta med rt or I curryr:sds
Torsda$ ArEsoppa,/pannkaka sylt gradde ,/ lGlops med r6db*or,/
Gl- l(6tt- och g ronsaksg ryta
Fedag: Jegarsas med po'tatlsmos ,z Gtronbakad flsk med kramlg
potatls ,/ GF Jagarsas med bulgur
LlJrdag: OBS endast I Oclelbo Lasagne med coleslow

Tel Ockelbo @g/-4OO SO Norrsund€t OAgl-Zi3 57
Valkommen

PRO Lingbo www.prolingbo.se
MAnadsmdte den 16 maj kl 14.00. vi bjuder medlemmama pA
vArtallrik, kaffe o kaka. Bindande anm. senast 9 mai till
Ann-Marie tel 50551. Lotterier, underhAllning av Karl-Eriks
spelemiin. Rdstning om inkdp av dator till ftireningen och byte av
mdtesdag. Viilkomna Styrelsen

BAKLUCKELOPPIS Ltirdag 2315 kt t1-16
Rensa dina skAp, lidor och fdnid och ta med dina gamla
och nya grejer som du vill bli av med, hyr en plats hos oss,
traffas och trivs tillsammans pA Masbovtigen 1 i Ockelbo.
Platsbokning 0297 -40004, I 00:-/plats.
Cafeteria - Prova pi-ridning, Tipsrunda mm.
Alla hiilsas hjiirtligt viilkomna till en trevlig dag hos oss!



Ockelbo kommun informerar

Kiinner Du dig ensam? Blir det langsamt ibland? Vill Du ha
kontakt med andra? Blir Du nyfiken?
Ockelbo kommun hiilsar alla inhesserade viilkomna till 6ppen
triiffpunktsverksamhet ooh anhdrigtdd.

Ockelbo
Soluret Torggatan
Oppettider tisdag och fredag 10-14, mAndagar kl 10-14 (fdr
personer som har drabbats av demenssjukdom och/eller stroke
dppnar I april)
Jiidrais
Folkets hus
Onsdagar jiimna veckor 10- 14
Lingbo
Sjdviigen 30
Torsdagar 10-14

Vi samarbetar med Svenska kyrkan och viintjiinsten i Ockelbo
kommnn. Fdr mer information rins Annica te 070-5974799
Viilkommen

eGableFa
foretsgsradgivarna i gBstrikl8nd

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

Fdretagsredgivarna I Glstrlkland
Plats: Ockelbo Fbretagscenter, Wij Herrgard, norra flygeln nb,

Kostnadsfritt, ingen anmalan
Mindag 11 maj 13.30-14.30

Vllkomnal
Agneta W€nell 55 401

www.etablgra.ou

r.amoftoromod swedbankf Effi llmU,



Stortih: Ma.gtsinsg 12, 0290 - 102 23 .Jiirln: 029O700 49 , O&elbo: S. lsgor&rt, 0297-40j 08
Vd.ro dPpetttder llr mdnd.ag-fredag hlockan 9,3O-12.3O

A)rte tlder enwt Oaerenshommeba Teldonlour dygnet runt Kontoret
han aara obemanfiat ndr ul represmtetar pd begratnlngar
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g $ 6 Jdrbo-Ockelbo-Oaansjii?+, Efl.^f- B epratminpsbyrd,' " .sBt,r"

Fonus i Ockelbo

Jag hjllper dig med allt som rdr
en stilfull och vErdig begravning.

Wlkommen att ringa 16r
bolning av tid eller hembesdk.

Hl6rdh Forsllng
H5rdv. 7 ockefbo rett 0297-414 00

F@NU5

All eventuell uppvaktning p6 min
fddelsedag undanbedes.

Karln Ros6n

Hus i ockelbo m. omnejd kiipes!
Med ladugfud och betesmark ftr ev.
djurhAllning. Byte ger att gdra med
hus i Siibyggeby. Ring Thomas Pers-
son pL 0297 - 42412, 07 0-309 | 699

All eventuell uppvaktning pA min
fodelsedag undanbedes.

Slgrid Norberg

Hdga virkespriser!
Ring mig fiir nya prislistan

Virkeekdparo Plr Crombsrger

023-330 47
vwvw.rundvirkeskog

Vl slttGr.tod vgrde pi dln rkogl



@lTrFFK
sondagar 10-11 i slacKan
staft s6n 17 mgj
.Anm. Robert Aberg qt$s,
DanielRgsare +0199

Stiljes
Hamringe Berg 1:4
Skogsfastighet, ett skifte, om
totalt 72 ha varav 54 ha produhiv
skogsmark med ett virkesfi)rrdd
6300 sk.kbm. Jaktrau i Berg/
Sjr)kalla vvo ca 3000 ha. Fastig-
heten sriljes genom anbud medfri
prdvningsrtitt.
Upplysning tel 070-3 4 I I 5 02

Garageloppis Smalbyviigen 23
Lingbo, sdndag 10 maj kl l0-17
Tel 50274 Valkommen! Carin

ffi.ffi]ono3,'1fl,*,o
l\------J - t \3!9i Boka bilietter pe
{a$!tft7.40r.---"\--\ www.riobio.com

EN SHOPAHOLICS BEKANNELSER
S6ndag 10/5 Kl 19 Lensd:l rim4smin

60 kr Censur: Barntilaten

lAttttD rlDIx
rrtrrlLtrrDt tol^xu

I S L A  f  I S H 6 R

ENSHOPAHOLIC
BEKANNETSER

nyttlobb? En ny man? En ny

Ockelbo Orienteringsklubb
www.ockelbookse
info@ockelbookse

Klubbtriining, tisdag 5 maj kl 18m.
Silverkiillan, viigen till hdger precis innan viadukten. 3 banor att viilja pA.
Triiningsansvarig: Leif K 404 65.

"Virluffen" G$vle OK, lingdistans ldrdag 9 maj kl 1100.
R6hailan by, non om Giivle. FrAn vdgvisning till TC ca 8 km.
Avftird frAn Perslunda-P kl 0930. Tavlingsv?ird: Anita A, 603 79.

"Hammarslaget" OK Hammaren, medeldistans sdndag 10 maj kl 1000.
Nonby ca 5 km norr om Jdrbo. Viigvisning fr6n viigen mellan Jiirbo och
Kungsfors. Avfiird frin Perslunda-P kl 0830. IngAr i Glistrike cup.
Tiivlingsviird: Kerstin A-S, 424 54.



wKoNsuM
OCKELBO . Oppettider mdnlor 9{9 sdndag 11-19 Tel 401 79 . Vecka 19

< BENFRI
)46 FLASKKARRE

Danmark i bit

Max 2 k6p/hushAll 39?P
MAJS- GRILLKOL

Gastro
2.5 kg

KYCKLING- GRILL.
KLUBBOR
GuldfAgeln
Frysta
IOOOg

^"'"WBRIKETTER

19?9
Viilko
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