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Matsedelv. 34
Mendag: Ugnstekc falukorv potatlsmos ./ pasta m kebabsas

Ilsda$ Rask m morotstuvnlng ,/ Fransk flskgraung
Onsdag: lst€rband m dlllstuvad pot / pasta m sklnka chlll

lbrsdag: ArEsoppa/Pannkaka / Kalpuddlng llngon ,/ Laxschnltzel med
cltroncream

Redag: Kalops m rodbeEor,/ pestoflsk m kramlg potarts
[6rdag: Pannblff med lok (endast ockelbo)



i5O-o-'=iq-bsli
Lofoyette Micro5
(2595:) NU 2095:-

Dubbe/iestuinnore!

Nor Lyx HL5
Bosic
(4390:-)
NU 3890:-

Ammunition for ovning och iokt, Stolon liuddcimpore m.m.
Ake Stork Skytteservice HB Tel 40761 efter kl l8
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Ocrte%aAfgft
www.ockelbonytt.se

Ockelbo-lUytt nilr 5.5OO hushdll
Med en annons i Ockelbo-Nytt nar Du alla hushall i Ockelbo kommun och
Hamrange-Norrsundet omradet fren Axmarbruk till l(atf,ineholm, Ockelbo-N).tt
delas even ut till de som undanbett sig reklarn. Annonsbladet kommer ut vade
vecka och ner mAnga fler lasare i omredet An dagstidnittgarna tillsammans.
Annonspriset Ar betydligt lAgre 6n tidningsannonsering.

BISnkore. Kdpes-Sgljes-Bytes.
Pris per annons: 50:- inkl. skatt och moms. Endast for privatpersoner-
Max 25 ord inkl. rubrik och tel nr. Maxverde 2O.OOO:-. Observera att vi endast
mottar skriftlig inlahning samt att avshndare skall anges. I(ontant betalning.

Fria "Rog/ris annonser"
Gbller endast fran och till privatpersoner. Fdretags/fdreningsnamn fAr ej vara
med i annonsen 9om satts in i men av plats. Max 25 ord, endast skriftlig
inlamning dar avsbndare anges. Anonyma ris-annonser accepteras ej.
Du kan givewis lAmna in en stdrre rosannons mot normal annonskostnad.

Fdreningar erbjuds att kort besk-riva sin verksamhet som kostnadsfritt infors i
men av plats. Obs! Ej aktueua arrangemang och tidsuppgifter.

Annonser lAmnas senast onsdagar kl 12.O0
E-post: tryckeri€t@ducera.se Teleloat O297-4OO 70 Fq* 0297-406 7O
Postadress: Tryckeriet i Ockelbo, Stationsgatan 5, 816 30 Ockelbo.

Bes6k g6rna ver hemsida wralry.ocketbonytt.ge dar du bland annat kan.-.
. FA pris & kontaktinformation.
. Lesa Ockelbo-Nytt direkt pa ntstet.



Ockelbo Henbygdsforening inbjuder i samverkan med Ockelbo Fdbodcirkel till

Hembygdsvandring
torsdagcn den 20 augusti till NiisI?ibodarna och Fallfiibodarna.

Deltagare frAn Ockelbo samlas vid parkeringen nedanftir Ockelbo kyrka kl 18.30 {iir
ev. samEkning. Deltagare fr6n Lingbo samlas vid Fallisvagen kl 18,50.
ydlkomnq onskar Ockelbo Hembygd;/arening och Ockelbo Fabodcirkel

Siiljes
Virke till Korsvirkesstaket riicker
t i l l  ca 55 m 2.500:-
Jiirnstaket lite rost 9 st sektioner
1.90mx0.60m 300 - 0297 - 5021 4

Villa till salu
pi SoldatvZlgen 4. Byggnadsar
193q. boyta I I 0m'?. biyta 76m2.
tomt 1430m2, Fj iirrviirme.
Tel 070-680 53 35



Svenska kyrkan iS
OCKELBO FORSAMLING

OCKELBO
On 19 aug
To 20 aug
Sd 23 aug

LINGBO
Sd 23 aug

Oemenson stcrf fdr fdrsomlingens syf6reningor
Mdndogen den 24 oug kl 10.30

Somling i kyrkon, diirefter lunch i Kyrkcns Hus
och nyo hedlemmor hiilsos vailkomnq

kl 13.30 AndaK Da Vibacka
kl 08.00 VECKOIIASSA, Susan Tronson, Lars{lof Johanson
kl 11.00 HocMAssA, stefan Nilsson, Ingrid Nor6n Nilsson

Britt-Marie Thdrnros, Lars-Olof Johanson.
Kvartettseng av Berit och Per Lamander.
Gerd och Conny Nilsson

kl 14.00 cuosTJAflsT. stefan Nilsson, Ingrid Nordn Nilsson,
Britt-Marie Thornros, Lars-Olof Johanson

{&
qF

Ockolbo

S6nd.23/8 kl.  11.0O

Gudstj<inst
KOTOflnO LrnOerbOrg,
6unnor Lorsson

Taktegel Vittinge 1-kupigt
Bra begagnad l-kupigt taktegel sdljes.
Prisidd 2:-/kupa 4:-/nock endel nylagda.
Teglet nedplockas v 34-35 efterhand, dA
ger det att lasta direkt fr. taket till bilsup-
vagn exp. Ring ftr mer information.
Tel 0297-60410

OCKELBO GRUNDSKOLA
LiisAret 200912010 bdrjar med hel liisdag
Tisdag den 18 augusti enligt nedan:

Perslundaskolan kI08.30
Rabo skola kl 17.00
Gdveringeskolan kl08.l5
Abyggeby skota kl 08.15
Jiidrais skola kl 08.00
Amots skola kl 08.00
Lingbo skola kl 07.45

Avgingstid f6r bussarna,
se tidtabell f6r KUXA-bussarna.

Utbildning- och Kultumemnden i Ockelbo
hAlsar alla vekomna till ett nytt Mser



Hcisfschema 2009
Sktiv in dig i pemen utanfiir traningslokalen!
Utlottning av terminskott, 10ggr koft och massage
nAr du k6per teminskoft eller 3 men samt kondi-
tionstest! Uppf'ljningen visar vem som fdrbeftrat
s,g mesl

0731-81 59 83 www. heimershelhet.com

otroligtoch

' lkglqnkotnple-
. nentlill annan

Box:
Vansinnig[ tolig och
be bening tu bede
kropp och humh!

StlvstAng:
Sty/kebening i grupp

mecl lokus pe
uthelighetshening.

Kombl:

skivs,Jhg/spin och tA
.n optinaltdningl
Du ku efle, egen

dagsfonn.
Fy!!/Sonlor:

FOr dig son tett
notion pl rccept och
lOr dl, son vill ge
*rcWs ny oheei och
sw<a pt eft skon-

sanrt seft.
Spln/m€gs:

Spinning l6rst och
seclan en rcjel

ongant 6r nage
och bal

Gubbs/Grabbari
Endast lAt gubbal

och Q@bbal Mycket
axtaL rygg och

PRISER: . Trdna allt du hinne. v 35-5'l f6r 2200i ' 3 mdnaders kort 14OOt-
. 10 ggr kort 695! ungdom och seniortrening 595i ' 1 geng 80:-

ro NO rg l0Klas r!

ta,oo
ta.to
ta.at
la.to

tf.to

tt.lt

ta.to
lt/,4
la.to

Vc:ilkommen till
Tempelkiillan Gammelboning

Ldrdag22 aug kl 19.00 Sdndag 23 aug kl 11.00
Sing och vittnesbcird av Gammelboningsgruppen.

Predikan av Maj och Simon Monczak

...till Anh-Catrine & Jimmy
AbergJbr att jagfck upplevq en
underbar helg i Hcirliga Harje-
dalen. Kram & Tack! UIla

...till Stig, Baftrc och Maj fAr au
ni log hand on vdr hund BuJJy
under BB-vistelsen. Maria,
Mikael och lille Aron Sundberg

Fiireningen Kulturteatern
Fa l lvdgen 19  L ingbo med

- Fiir <ikad kultur pA landsbygden
Second Hand butik. 0297-50466



SMELtAilssHlG
Skogsbrdnsledag
Plats: Sl<yttekojan Ronnlngsve€en ca 8 km fren gamla E4:an.
Vegvisnin{fdn estar macken i Hamrenge1erden.

Tid: ftedag den 27 auE6tt kl 72.OO

PA prog,rammet: Maskins)Gtemfd/skoEisbrdnsreuttag
Ga I h I n C m ed e n e r g so rti m e nts utta g
Huggning, av igenvuxna vdtrenar
Ma rknadsi nformatlon m m

Medverkande av Staffan Persson, bftnsleansvarlg pe Meilanskog,

Vl bJuder pe Raffe och macka
Ve,komnal

OCKELBO TAXI informerar
FrAn och med 16 augusti har vi stdngt mellan 22.00.06.00 sdndag.
torsdag natt. Endast fdrbestAllningar kdrs.

Bussresa
Den 29 augusti tAnkte vi dka till Holmarna Folkets park i Skutskir, f6r att se
The Refreshments spela. Anmal er till Ockelbo Taxi 0297-40321
Insliills vid ldr fA anmAlan..,.

www. m oto rce ntru m a b. co m



sAux DnNA STNADER

Luftvdrmepump clover 12 sap

NUt I 9990:' brd 22eoo:)
inkl standard installation

o Drift ned till -20'
o Avsedd fiir nordiskt klimat
. S-drs trygghetsbevis
. Nyhet med fritidshusfunktion

drift +8 til l +12'

Utnyttja Rotavdraget
Dra av 50% av arbetskostnaden

Kom in till oss fiir mer information

oppet: lT>=-ll
Min-Fre e.3o-t8.oo IAI(ESSONS ELI
Liirdagar 9.30-l4.oo I 

N'Assatanas'o(kdbo 
I

lngenlunchstiingning W



Ockelbo Orienteringsklubb
wrvw.ockelboo|cse
info@ockelbookse

Styrelsemdte, mindag 17 augusti kl I 9m.
Ulvsta Friluftsgird. Fikaansvarig: Bo S.

Knattetriining, onsdag 19 augusti kl 18m.
Plats: Fermberget, Ulvsta. Triining ftir nybdrjare och bam upp till 12 ar.

Storviks-Natt, onsdag 19 augusti.
TC vid Sportcentrum i Storvik. Fdrsta start kl 2130, 1300m vdg.
IngAr i Gf,strike cup (ej ftir HDl0). TAvlingsvArd: Bo S,420 40.

Tirna Ting, lAngdistans liirdag 22 augusti.
TC vid Skriiddarbacken. Vdgvisning frAn Rv 50 fr6n Borldnge samt ftAn
Ludvika, 2 km S Kupolen, ddrefter ytterligare 3 km. Fdrsta start kl 1000.

T[na Ting, medeldistans sdndag 23 augusti.
Samma TC som pi ldrdagen. Fdrsta start kl 10m.

Lindenska Huset
Tis-Tors 13:00-19:00 Lttr-s6n 13:00-17:00

Fiireningen Kulturteaterns Second

Just Nu 50 oh p& allt

bl a: kliider, bide nytt och second-hand, kuriosa, nriibler, tavlor n.nr.

Fiireningen tar emot till fiirs jning, viusten gir till kult[rarrangemang.

Ovdg,a tider: 0297-50466

Hand butik i Lingbo

sAsoNGsAvsLuTNING
Lingbo Hembygdsfcirening och Ockelbo/Lingbo RcidaKors kres tackar
alla som arbeat, bakat och hjilpt till si att allt har fungerat iven denna

sommar.Vi inbjuder som vanligt till en kvlll pi
LOGEN tisdag 25 aug kl 19.00

med fika och underhillning av KVINNF6LK
R<idaKorset har samtidigt dragning pi stora lotteriet

Alla er hiertligt vilkomna J
Ungbo Hemfi idsfareing och RddolGrset T*idoKo.,.,



lffJlLingbo PRo
IPIQl Binso i Lineboeerden- onriun rsti-oikr t+.00.

Valkoiura

PRO Jiidrais
Tisdag den 25 aug. kl 14.00
i BygdegArden iiter vi
surshdmming/sill.
Pris 60:- Anmilan senast 22
aug t i l l  45012 el.  45131
Viilkomna

All eventuell uppvaktning pe
fodelsedagen undanbedes

vdnligt men bestemt
Astrld Norman

Fonus i Ockelbo

Jag hjalper dig med allt som rdr
en stilfull och ltrdig begravning.

Vilkommen att inga fdr
bokning av tid eller hembesdk.

H16rdis Forsllng
Htrdv. 7 ocketbo tetz 0297-414 00

F@NUS

l\orr:ih: Itagaing 12, 0290 ' 102 2j . Jiirbo: 0290.700 19 , \thelbo: S, lsgunn, 0297-105 Otl
Vdra iippetttder itr md.ndagfredag hlackan 9.30-12.30

Oullga tlclel enltgt duerenskommeke, Telelfon|our drgnet runt. Kontoret
han lara obemannat nLr d rcpresefltetar pd begraanlngar

FOTBOLL PLAN OCKELBO
Onsdag 19 augusti kl 18.30
Ockelbo lF - JAdrais AIK

Veckans matchsponsor: Ockelbo Gummiservice AB
Valkomna www.ockelboif.com



Kiirstart
Konvaljerna har kiirstart mindag

den 17 aug kl 1 9, vi trdflas i aulan,
Perslundaskolan.

Nya kiirmedlemmar hdlsas hjdrtligt
vdlkomna!

[edig ldgenhet i Hagalund uthyres
2 r o k, 69 m2 med iippen planldsning. Helt
genomg6dd med bla helkaklat badrum,
nvren. kiik. Kenslan av att bo ihus (1 av 4
liigenheter) P-plats ingdr. Tillg6ng 1 sep.
Ronny Boman 070-2345582
ronny.boman@hotmail.com

W
| | Ytterbyns bygdelorskare Jarbo I

w
lEtt aarmt tac{

tit[ a[a Er son fretrate minnet aa udr
akf,s[e

fl.stri[ofofsson
vit fienrcs hortgdng. (acffir htommor

till fremmet ocfi vi[ 6dre4 gfuor titf

fonter, liiacfurs persota[ samt Susan
tronssonJ'ramfar vi vdrt varma tacft

RptJ et airgitu metfami[jer

KM Slutet km i motocross ftir storo och smd i longbergsbonon
Stlndog den 3O/8 onmdlon mellon 9- l 0 sedon rullonde
schemo pd plots. Floggvokler vdlkomnos, som bel<ining biuds
def p6 homburgorg ldsk och lotteri,
Viilkommen 6nsko r styrelsen

Country-Fest med JONAS OTTER and the others
Westerndagen 29 aug kl 19 ldrottsgArden - Holmsvederi
Vi ater "westernbuff6" dansar, traffas och trivs. Fullstandiga
F6rk6D info: Bernt 073-8033148. Thorsten 070-5365033, Kenneth 070-3499866
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OCKELBO . Oppettifler mdnlor 9{9 sdndag 11-19 Tel 401 79 . Vecka 34

FARSK BENFRI

FLASKKARRE

49?9
HALVA FARSK
PRISET KYCKLING

od utvalt brdd hela veckan for
alla medlemmar!

Kronf6gel
ca 1138 g

29?9


