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TRYCKERIET I OCKELBO
Stations8. 5 Tel. 0297-40070 Fax 40670

tryckeriet@ducera.se
Monusstogp onsdagor N 12,00 . www.ockelbonytt s.

?Fssbe5e lengen
Du som beh6ver hlippning meri
hqr rvdrt oH to dig till Bysj6rtrond
eller Gdvercinge

fag g6l tnen hernbedih
Du b6r bo n&gorlundo centrqlt i
Ochelbo (i m&n ou tid hon jqg &hq
ut till niirliggonde byor)

Arbetcr I Gduerdnger
m&ndog, onsdog, fredog
ByrlUrtrandr
tisdcg och torsdog
Du n&r mig pA tef 40|97, 070-624019z

peniioniirsprir: dom 28O:- herr 25o:-
Hembestih dom 38O!- herr 35O:-

(orggatan 5 , "-\trt!t,..,- 
Te[e qooss
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5(wmtfiererbJudantrel

.AronalnjanFnlng metr
.Attslhtntdr[,

Injactning i yirnnefi(t med
s6.6na o[jor, samt

dj uyr eng dr an de ans i kt st dr d
(ort zso-) Jfii. 6oo:-

iti(F.ommen att 6o6a din tid

ljejbti(fen gd torsdag som
titrigare droy in i bastwl t8-22

fruttbuffd rco:
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Fisk och vi l tmiddag 14 november
Wij Tradgardskok erbjuder 4 ratters middag kl. 19.

Fiirrett: Wiskeygravad sikmedfa,nkSlsallad.
Mellanr5ttr Viltpatd med lingon, chil i och romansa ad.
Varmr5ttr Alggryta med syltade kantareller & mandelpotatisou16.
Dessertr Varm tj inuskisAs med frostbitna tranbAr.

Pris endast 360 krlkuvert exkl. dryck
Sista bokningsdag 11 november.

Bokning & Info: 0297-554 20 bokninq@wii.se www.wii.se



Svenska kyrkan *
O C K E L B O  F O R S A M L I N G

OCKELBO
MA 9 nov kl 18.00-21.00 Stick-caf6 i Kvrkans Hus

Du f8r komma och 93 som du vill med eller utan
stickning. Velkommen f6r en stunds samvaro.

Ti 10 nov kl 15.00 Kvinnocaf6 iMissionskvrkan
On 11 nov kl 13.30 AndaK pa Uret, Susan Tronsson, Lars-Olof Johanson.

kl 19.00 MAssA, susan Tronsson, Lars-olof Johanson.
To 12 nov kl 08.00 VECKOMASSA, Susan Tronsson, Lars-Olof Johanson.
Sd 15 nov kl 11.00 HdGMASSA, Susan Tronsson, Anita Wiklund, Ida Fahl.

AMor
To 12 nov kl 14.00 Torsdagsgemenskap pe JEgarbacken,

Sif och Per. I samverkan med Sensus.
So 15 nov kl 14.00 GUDSEANST, Susan Tronsson, Anita Wiklund, Ida Fahl.
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Tisd. 10/11 Kvinnocofd Kl. 15.00. Scout K1.18.00
Onsd. 11111 Andokt Uret Kl. 13.30 Kcircjvnino Kl. 19.00
Torsd.l2 / 11 Bornkoren Kl. 18.00
S<tnd. 15/11 Gudsfjdnst ornkring Lukosevongeliet Kl. 11.00

Kotorina Linderborg, 56ng fngvor Persson.
Fctrsomlingsrnctte

Tb mpelkiillan G ammelbon ing
Varje onsdag kl 18.00 Btjn och Bibelstudium

Varjc kjldag kl 18.00 Vlickelsemdte Sdndagar kl 1l .00 stindagsskola
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fi 

Uta* & Miljit informerar om enskilda avlopp
- | l l

\9 try Bygg & Miliat har nyligen garr med i Narurvirdsverkets kampanj liir enskilda avlopp.
\ -.|t Dcllr hur mcdfdn atr ridsplanen fdr nuvarande avloppsprojekt har fdrendrats nagot.

Av kommuncn anordnade informationstraffar f6r kommuninvanare och entreprenorer
konnncr dairmcd att ske i mars 2010. Datum, tid och plats fdr dessa informationstraffar
mcddclas vid ett seDarc tillfiille efter arsskiftet.

I lar ni rcdan nu itAgor eller funderingar angAende en avlopp sa far ni gArna
konlakta oss pa Bygg & Miljd. Vi kan bidra med infbrmation samt vilka verksamma
enlrepreniirer som finns i omradet. Ring 0297-555 00 och be att fa prata med en
.rvloppshandliiggare-
|6r mcr information om olika avloppslosningar sa tipsar vi om h€msidan
www.avloppsguiden.se.



Nu lanserar vi den nya generationens
Skogsbruksplaner !
www. storaenso. com /excel lent
Anders lsaksson, 01 046-7 7 9 1 7
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Husmodercfdreningen Ockelbo
Mlnadsm0te, Soluret oDsdlgen d€n lt nov kl.
Ake Edvardsson bjuder pl sAng och musik och vi lirar irets jubilarer

kalfe och tirt{. I/armt v ti I kommen dn s kar
kvar till jubileumsutst[llningen av Marta MeAs Fj[tterrstr0ms v{v-
konsthall. F0li med H.F. till Stockholm. Rins 41420 for anmahn.

All eventuell uppvaktning p6
min fodelsedag undanbedes.

Ulla Elfsberg

Liigenhet uthyres 4 r o k 110m2
Egen ing6ng, Mo, Ockelbo.
Hyreskostnad 4200:Jman
070-673 63 05

Glamt boka
bil iettert i l l  RE\ /-N/
Ring ABF 4o9 2O!!!

{ffi

ll,li,l'o'f,tft
Akupunktur kan hjiitpa vid:

.rygg- och nackbesviir
'musarm/tennisarmbige
*kniiproblem
*tinnitus
.viktminskning
*ischias
*k[imakteriebesvlir
.matsmiittni ngsproblem

Viilkommen ti t[
M[[ma akupunktur Amot.

Margareta Lindbtad, 02971571 81 8.
margareta@wi Itmaguides. se,
www.witlmaguides.se
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'\en ocfr njut att traditione$frzmhga[jutmat
i adr s&mningsfulla niQd
Eo(g p,i tehfon: 409 04

BtLLtcA OCH FtNA JULKLAPPAR!
Fynda julklappar till barn, barnbarn och sml viinner!

F6rslljning av begagnade leksaker och barnutrustning
(ej kldder)

i AJokalen den 28 november t 0.00 - | 4.00

Man bokar sitt eget bord och ansvarar sjilv fdr forsiilining och
prisseftning.Vi tar inte ut nigon hyra!
Vill du siilla ska du kontakta Jenny eller Marita senast den l3 november.
Det finns ett begriinsat antal bord och det iir forst till kvarn som gdller.
Jenny Bf omberg, ienny-blomberg@hotmail.com tel.076-046 OO 74
Marita Boswef l, f enamaritaboswell@yahoo.se tel.070 - 2069774

Arr: Ockelboforiildror och Familjecentralen



KOMMUNAL ENERGIRADGIYNING
Vi erbiuder kostnadsfri och opartisk
EnerSiredSivning.

Har Du frigor om
. VARME
. VENTILATION
. BYGGNATION
. BIDMG

Vilkommen on kontokto oss
Hosre o Uno

ocKELBO KOMMUN 02t7-55541

All uppvaktning p6
fodelsedagen undanbedes.

Anna-Lena Persson Amotsbruk

Ved sliljes
Torr bjOrkved 30 cm, pacl€de i m3

sackar eller smesackar 40 L
Hemkdrning kan ordnas,

Slipar alla typer av sggkedjor,
tillverkar och reparerar maskinkedjor.

Aterfdrse lja re fdr Origon.
Sjiikalla Ved & Sliperi AB

070-52t7573

PRO Samorganisation
Bjiim Skifs pA Cirkus l8 mars.
Buss tveratters teatermeny &
biljetter 1275:-
Anm. senast l0 dec till Sdren
40466 eller resp. fiirening.
Avresa Lingbo 12.30,
O-bo 13.00, Amot 13.20,
J-ns 13.40.
Aven ickemedlemmar.

Flnnes: Bra forsakring for hantverkare.
Se enkel att den bara tar nagra minuter
aft beratta om.

Ring 0297-402 73. Valkommen.

Dina F0rslkringar
Gestrikebygden

.s,rk
Mattias Kerstin Tobbe

029740273 029740273 072-225 85 't5

Dina Fdrsekringarar ett 50{allokala bolag Over
hela landet. LAs mer pa www.dina.se/gestrike



Matsedel v. 46
Mand Stuvade makaroner med falukorv / Skinkfrestelse

Tisd Flesk med morotstuvning / REik- och sparrisgratinerad fisk
Onsd Chiliconcarne med ris / Panerad fldskkorv med mos och rcidkal
Torsd Jdgars6s med potatismos / Stekt fisk med "makalcisa,, sisen

Fred Skinkstek med dppelmos / Lax med sds berlinski
Liird (Endast Ockelbo) Kycklingfile med fetaost och klyftpotatis

srSocialdemokraterna och Centerpartiet

Kal lar s ina medlemmar t i l l  et t  gemensamt mote.
Amnet dr kommunens 3rs och f lerSrsbudoet.

Hur ska pengarna fordelas inom verksamheterna 2010-2012?
Kom och delta i debatten.

Medverkande Kommunens ekonomichef loachim KrUger
Sondagen 15 nov Tid 15.00

Plats Uret
Vi bjuder pA Kaffe/Frukt

VALKOMNA

8€

e?Medlemsmiite
Jiidrais Socialdemokratiska fcirening hiller
medlemsmdte. Folkets Hus mindag 9 nov kl 19.00.
Lingbo och Amots fiireningar inbjudes.
Pi dagordningen: Byskoloma, Nya medlemmar,
Nomineringar fullmiiktige Socialdemokratiska{tireninga
rna i byarna (diskussion).
Vi bjuder p6 fika
Vdl komna hcilsar Sfvrelsen



Hej !  A l la  kommuninv8nare!
Vi ar i stort behov av en ishall i  Ockelbo Kommun. For att vi ska
overleva och kunna spela ishockey s3 behovs en Ishall fdr att vSra
Ind iv ,oer  ska  kunna t rdna rsnoc<ey pE l i ka  v i l l ko r  som a t la  andra
foren in ga r.
Ddrfor tankte vi gA ut i Ockelbo nytt och tigga eller be om hjalp.

Taink om alla kommuninnev8nare med inkomst kunde skanka
100:-/m3n ti l l  ishall, i  ett 3r. 1200kr x 3000 inv8nare = 3 600 000
miljoner. Om inte ishallen p1b1iats innan sAsongstart 2010/2011
Aterbetalas alla insatta pengar. Om ishallen ar pebiirjad kommer alla
sponsorer att finnas pE sponsorvdggen.

Vil l du ge ditt stod ti l l  ishall sAtt in pengar pe kontonr 6422-
2O2 567 64a. Skriv Ishall och ditt namn. Tack for ditt Stod.

Oc l<c lbo  lF  Hockeys  Ha l lkommi t t6  spar  annonsen

Viilkomna till Ockelbo IF:s Hristmdte
Mfrndag 16 nov kl 18.30

Plats: Caf'eterian IP

ed4il kiia;/.A/Z"t li,p<z ua.at lt awadet tot

O&zAo Spn
423 97 <l{ea at Solta E;t/4 0?3-624 12 38
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Stickcaf6 14 november
TrAdg5rdens hus 13-15. Ta med din egen stickning.
Kom och bli inspirerad. Fikaforsii l jning.

28 nov-20 dec erbjuder Wij Tradg8rdsk6k julbord.
lagat med omsorg, tradition och fdrnyelse,
Boka giirna bord redan nu.

I wij TrAdgSrdshotell f inns personligt inredda rum med
dusch och toalett och tredlost internet, dppet Sret om.

Eokning & Info: 0297 -554 20 boknino(dwii.se www.wii.se

Viilkommen till miite om integration
du som dr nyfken och vill veta varifrdn "dom" kommer - och varfi;r "dom" tir hdr
dlt som dr intresserad ay andra tidnniskars livsdden och berdttelser
du som vill yara med och skapa ett Ockelbo, dcir alla ktinner sig trygga ochtttilknmna

Ur programmet:
. Information om invandring
. Ndga livsberdttelser
. Samtal om hur vi ska kunna mAM varandra

Kulturstation den 10 november kl 18.30

sf, '"T11"ffifiilffifff*" @
...till Brilt-Louise Wbron
s om uppm(trlc ammade ndr
smitaren kirde pd min bil.

Pia Palm

PRO iAMOT
inbjuder sin medlemmar till menadsmote den 17 november klockan
14.00 i AmotsgArden.
I samband med motet aven information om olvcksfall i hemmet under
rubriken "Battre tanka efter fore"
Medlemmarna har skankt brod som auktioneras ut, och kaffe och
smorgas serveras till en kostnad av 20 kronor.
Lottforsaljning.
Vdlkomna



Fonus i Ockelbo

Jag hjalper dig med allt som ri ir
en sti lfull och vdrdig begravning.

Vdlkommen att nga fitr
bokning av tid eller hembes6k.

Hlbrdis Forsling
Hirdv. 7 Ockelbo teL 0297-414 OO

FONUS

Lingbo PRO
Bingo i Lingbogirden
onsdag 11/11 -09 kl 14.00.
V?ilkomna

Lingbo PRO
MAnadsmrite 14l11 kl 13.00
pA Lingbogirden. Kaffe,
lotterier, allsAng, musik-
gissning (ta med egen
penna) Varmt Viilkomna

All ev. uppvaktning undanbedes.
Jag firar fodelsedagen, men bara

med familjen.
Conny Striim

4 StsACT<ETN S FAts ODI//IRKN AD
7+-75 yl,ort 70-75

Fdrs ci Ij n i n g : Geto st, rokta get- ki I Ii n g p rod, fA rfiol, d gg, tu n nb r6d,
b a kverk, g ra nto mta r, j u I sa ker, s ndg u bba r, tofflor, I opp issa ker
,... JS Konfektyr, Sandviken. Kaffe med hembakt brba.

Skyltat fr .  27z:an mot 303:an Hamringevigen
Vtilkommen till cAsbiickens Fdbod, Sune & Bodil
rel. 07 0-3229321

Vi viirnar om det unikalVi v i i rnrr  om mi l j tn l

-  Presenrcr  EKo f ,
- lteSnkladcr EKO
' l }1stolar
- BaorvagDar
-  Lcksaker Fr i r t radc
- Damkl. idcr  M-xxxt-

Vi  vnrnar om det  krcai iva:

- Spjalsangar och Vaggor
- Skotvaskor och Ilaidviiskor
- Barnklader EKO
- Barselar EKO
- Barsjalar EKO

,59 - Hudvard EKO



Kulturvecka 9-14 november
MA - fre 9-13 november kl 12.15 - 12.45
Lunchmusik pi biblioteket i Ocketbo,
Kulturskolans elever underhiller i tidninssrummet.

MAndag 9 november kl 19.00
Kura Skymning - Krig och fred
i Norden, biblioteket i Ockelbo.
Vi t?inder ljus och lyssnar til l Anita Wiklund som
laser FAnriks Stels sAgner. Henrik Norell spelar
och beriittar om visor med lokal ltirankrins.

Onsdag I I november kl 9.30
Kura Gryning pA biblioteket i Ockelbo.
Anita Wickstrdm och Anna Jonsson laser
"Alfons och soldatpappan" av Gunilla Bergstrdm
lor fdrskolebarn ff6n 4 ir.

Onsdag 11 november kl 18.30
Trubadurkviil l pA biblioteket i Ockelbo.
Roger Andersson framftir underfundiga och
tankvarda visor ur Allan Edwalls repertoar.

Torsdag 12 november kl 18.30
Mtiten som gjort intryck -
fdredrag pA biblioteket i Ockelbo.
Bertil Stadell beraittar om manniskor som han
har mdtt under sina ir iAfrika.

Frcdag l3 november kl 19.00
Ockelborevyn har premiiir pi
ftirestiil lningen "Livet i revy", pA Gotan.
Ring ABF:s expedition lor biljettbestiiltning tel: 0297 -409 20
LAs mer pa www.ockelborevyn.se

Liirdag 14 november kl 10-13
Arkivets dag pe biblioteket i Ockelbo.
Ockelbos sliiktforskarlbrening finns pl plars och visar
och berAttar om slaktforskning. Biblioteket har 6ppet kl l0-13.

*e-lm;m @ Fil*#Hilx""
Ockclbo Folkbibliotek. Medarrangorer: ABF, Fdreningen Norden, Studielirrbundet Vuxenskolan,
Ulbildnings- och kulturnamnden.



GRATTIS!
ALLA VINNARE IVAR
TIPSRUNDA

I :a pris TITTI FALTSTROM
Micro f ran Whir lpool
(varde 3 000:-)
2:a pris KALLE ERIKSSON
Handdam m sugare fr Elektrolux
(varde I  790:J
3:e pr is  MIA NILSSON
Varmef i l t  f r  OBH Nord ica
(varde I  190:J
4:e pris ANNA ANDERSSON
Matberedare frin BOSCH
(varde 750:)
5:e pris MARIA JONSSON
Mult imeter  f ran Gel ia
6:e pris TIMO KUJA HALKOLA
Triidgirdsbelysning
7:e pris INGER TOLFSTROM
Fick lampa f ran Cel ia
8:e pr is  SIGRID JONSSON
Span ningsprovare fr Celia
Ratt svar antal klammer i burk: 83 st

N.Argatan 48, O<kelbo
0297-405 29

mT'@l*oSil?,*,o
l\-_ u \:jljI! Boka bilietter pe
(dss.a02si.10r r4=------\ Www.riobio.com

Biouppehill p.g.a. revy p6r Gotan
Kommande f i lmer:

JULMARKNAD I
MOBY6ARDEN

2t-22 november
Ar ni intresserod ott scilja/viso

tillverkningen av ero olster?
Anmcil erot intresse till Annico
fdr bokning ov bord eller hyllor.

Tel 4302t el. 07 6-8043022

Liigenhet helst 4 r o k eller hus
iinskas hyra i Ockelbo

Anna-Karin 070-690 22 Ol

AIRBRUSH MOTIVLACKERING
Motivlackerare frAn olika delar av landet treffas f6r att mala & diskutera

motivlackering & dess mdjligheter.
Airbrush malning kan utfdras pA menga olika materialse som metall, tra, skinn, textil& mycket mer.

Kom grirna inikika & fraga ! Vi har Opppet hus pe ABFS fritidsgard Underground, kutturstation.

4 nov. 1 5 - '17.00 samt sondag 15 nov. 15 - '17 .OO.
Fika finns att k6pa.

VAlkommen ! /{tlqG
unDEBGR0,..U,,[g \_/


