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KALLAR' GAMGE ocH vlNDsRENsNlNG 

t
KOM OCH FYNDAII - KLADER/SKOR, SPEL, SKIVOR, FILM, HJALMAR,

!t? BARNSAKER, tDRorrsurRUsrNtNG(vtNTEFysoMMAR),
IF nsxel^larrsniennenrsr-o.ro,er-eriRoNrK, BocKER,ioRsLrN, *BARNSTOLAR, LEKSAKER M.M

IdnonGEN 27 FEBRUARI
* AeycceayLANDSBYGDScENTER

KL. 10 -15

VILL DU BOKA BORD/PLATS: FREDRIK 07G€423321 ELLER
MARITA 07G2069774. BORD 95KR, GOLYYTA 2€M 15OKR

VALKoMNA ONsKAR FdRALDMRNA PA sVALAN, ABYGGEBY G

16Afupermnrket
UGGLEBO . Tel 42O 15

Vi hliilper er med llte av helgnrcten!!!
En kasse med recept och ingredienser - bara att laga!

Ni bokar Mandag fiire 18,00 och himtar kassen icharken Fredag efter 17.00.
Vi startar med KOKOSSTEKT KYCKLtr\GFILE, med
BASMATRIS. Valkomna att ringa och boka er "helg-
middag" Telefon direkt chalken 57 11 72

tr6.
00
v



OCKELBO HALSOCENTRAL INF'ORMERAR.....

NYHET 1:
KVALLSOPPET FOR TIDSBOKADE
LAKAR- ocH SKOTERSKE-BESOK!
MARS:
torsdag 4/3 kl: 17.00-19.00
torsdag 1l/3 kl: 17.00-19.00
torsdag 18/3 kl: 17.00-19.00
tisdag 2313 kl: 17.00-19.00
APRIL:
onsdag 7/4 kl:  17.00-19.00
tisdag 13/4 kl: 17.00-19.00
tisdag 2014 kl: 17.00-19.00
tisdag2714 kl: 17.00-19.00
MAJ:
onsdag 5/5 kl: 17.00-19.00
tisdag 11/5 kl: 17.00-19.00
tisdag 18/5 kl: 17.00-19.00
tisdag 2515 kl: 17.00-19.00

N8"l,f:flip;'

Fcir bokning ring rddgivningen 57 25 00 vardagar kl: 08.00-16.30
eller Distriktsskdtersketelefonen 57 25 13 vardaeax kl: 08.30-09.00.

NYHET 2:
Fr.o.m. MARS minad erbiuder vi ocksA
VACCINATIONSMOTTAGNING !
Boka tid via ridgivningen ftjr dina vaccinationer infiir utlandsresan.
Tisdagar jiimna veckor kl: 13.00- 17.00 har vi avsatt tider fiir er.

NYHET3:
Fr.o.m. mandagen I mars kommer det att vara mtijligt att boka tid liir
provtagning pA labb genom att ringa ridgivningsnumret 57 25 00 och di
bli uppringd. Detta ersiitter di telefontiden till labb och giiller alltsi samma
tider som rAdgivningen iir dppen.

Du som iinnu inte valt
Giir ett aktivt HALSoVALvetj ocKELBo nrir,socnNrn{Lt
Klipp ur och spara annonsen fiir kommande behov.



OCKELBO TEL: 40O50
5.Asgoton 7

Matsedel v.8

Mind Stuvade makaroner meo
fa lukorv

Pocherad fisk med paprikasds
Tisd.Fltisk med potatismos och

stekt ldk
Torsk med hackat dgg och

graddsky
Onsd.  Kyckl ing lSda

Fisk Bombay med banan och
rdkrdra

Torsd. Kalops med r6dbetor
Champinjon och tomatgratinerad

f is  k
Fred.Helstekt kotlett med

peppars6s
Laxpytt med kall drtcream

Liird: Kycklingfil6 med kremi€
6delosts6s och klyftpotatis

BINGO
24t2 kt 14.00
LingbogArden

Lingbo
Viilkommen!

UGGLAN Ockelbo
harsiuARSMOTE

torsdag 25 febr kl 13.30
pe Uret. Kaffe, Lotteri.

Viilkomna!

[nl(!9
liir

Lingbo
MAnadsmiite

27 teb kl 13.00,
LingbogArden.

Giist: Eva Sjtilander ABF.
Kaffe-lotteri. Viilkomnal

Estetisk akupunktu. f,+ fr
Willma akupunktur i Amot erbjuder-nuhsiktilyft med nilar
i unik kombination med kinesisk ansiktsmassage. Det :ir en
naturlig metod som lyfter muskulaturen i ansiktet, reducerar
dubbelhakor, rynkor, slullnader, pisar och mcirka ringar under
<igonen. Viilkommen pi en behandling.
Willma akupunktur
Herrgd.rden, Bruksvtigen 9, 816 95 Amot
tel. 0297 -57 1 8 1 8, margareta@\'t)illmaguides. se, www.willmaguides.se



Svenska kyrkan S
ocKELBo F6RSAMLtNG

OCKELBO
On 24 feb

To 25 feb
Ld 27 feb

50 zd reD

AMor
To 25 feb

LINGBO
Sit 28 feb

kl 13.30 Andakt pe Bysj6strand, Stehn Nilsson, Ida Fahl.
kl 18.30 MASSA, Susan Tronsson, Lars-Olof Johanson.
kl 08.00 VECKoM;ISSA, Susan Tronsson, Ida Fahl.
kl 15.00 Sjung fiir helsan, Kyrkans hus.

Kom och var med pe en stunds gemenskap med nka och seng.
Inga krav-upplev gledjen och vSlbefinnandet i att sjunga!
ALLA AR VALKOMNA. Ida Fahl. Stefan Nilsson, Conny Nitsson.

kl 18.00 AILSANGSGUDSiDANST, Stefan Nitsson, tdu r.n,J 

,
kl 18.30 'Himmel och jod" samtalskvell pe Jegarbacken. fl

Fika finn3 pa plats. Du ar varmt valkommen att dela
v6r gemenskap.

kl 14.00 ALISANGSGUDS|TTANSI, Stefan Nitsson, Ida Fahl
Lingbo hembygdsktir.

Fastekampanjen 2010. Tema er Klimat och vatten,
med fokus p3 frirebyggande katastrofinsatser som gdr utsatta
menniskor mindre sArbara fdr oversyAmningar
och Engvarig torka. Fastekampanjen inleds den 14 februari
och avslutas pa palmsiindagen 28 mars.
Du kan vara en del av losningen. Ge ett bidrag till
Svenska lqrkans internationella arbeten - Hela varlden.

Du kan skinka din geva genom att:
. Ge kollekt vid gudsqan$er under insamlingsperioden
. SMS:a KOLLEKT till 72950, sg skenker du 50 kr
. Limna din slant till "bosskamlare" den 26 mars

Plusgiro: 90 01 22-3, bankgiro: 900-1223
Svenska trcyrlcnl$
I tlIf Rll.1Tr ].lt tI'L., RIltf :

*,ro*o.,.,8o]ff*fi ,-,.Hlglf^il,aTf.:'-5l".::2marskr1e.00
i Soluret. F0rtiiring, kaffe och semla. Varmt viilkomna!



WIJ-
TRAD
GARD

Frtn triidgtrdsdriim till verklighet
Det finns platser kvar til l fdliande kurser:
13 mars: KokstredgSrden oih <irtagSrden. 20 mars:
Beskeringskurs, tr6d och buskar.
27 mars: Odla dina rosor.
Kostnaq per kurs: 1000 kr. betalas genom faktura.
Fm. kaffe,^lunch & em. kaffe inger.
Las mer pd www.wij.se
AnmSlan & Info: 0297-554 20 bokning@wij.seAR

Sdker Skog - Mobygirden den 1 mars kl.i9-21
Att jobba sdkert med motorsigen dr viktigt f6r alla! Saker Skog ar en
informationskvdll f6r att 6ka kunskapen om seker motorsAgshantering.
Vi bjuder pi fika - kom itidl Fdranmahn senast 22/2
_s-Ij gg::ui.:9".y?J!1!"_r:::_!1!:_c:1:!1w!M'"!"":!e:!8._
Kraftsamling Skog - Studiecirket for okad
produktion i skogen, Ons 18.30 / 7 ggr / 450:-

Hantverk, Blandade tekniker
Men 18.30 / 5 ggr, Mobygarden Studiefiirbundet

Vuxenskolan
Vuxenskolan , 026-18 81 20

c3
E

V

Vivill hjslpa dig
att f3 ett bra elavtal!
Om du ta. ned di9 dina elr i ikningar, bgde elni l t  och
elhandel. och kom.ner t i l l  ICA Ugglebo, torsdag aS/e
och fredag ?6/? sA ska vi hjglpa di9 att fbrst8 dina
rSkningar och f l  ett  bra elavtal med oss.

Tecknaa du ett avtal med oss f lr  du en elfdrbrukninqs-
mgtare och en energisparbok son ger dig m6jl ighet att
s; ink. din elf i i rbrukning. Det t j : inar bgde du och mil j6n p3.

PS. .{dur/\lv;s $ztt"r v; Fd 8(a. V5.
OB5! Icl /45/elo har extrapris pd daer.

Velkommenl

K: i l lmsrkt  t igs av Gavle E.ergiAB, *k
aiivrFULl-rnrncr



Annr cAn
Du&jag firar

Ge er hola v I

R6a
byte! €i
"  ing.
homHn

Valkommen till

Du&jag
Cullan o Michaela

www.duojagockelbo.blogg.se
#if

VSlkommen til l TempelkSllan
Gammelboning,

Lor 18.00 Vackelsemdte med sang o
vittnesbdrd predikan

Sdn I1.00 Sdndaeskola

*!**.*, 3!5'1";illi:: iJJ#trH:
skin med sick-sackfunktion att salja? Kontakta
Ruth tel 409 50

Arets ESCADA
ttMarine Groovett
Blommig, fruktig

;l[, suuocreruo
Yra Tird. 23/2 Scourer Kl. 18.00
Onsd. 2412 Andakr Bysjdstrand Kt.t3.30

Kdrdvning Kl. 19.00
Torsd 2512 Bamkdren Kl. 18.00
Stidd 28y2 GUDSTJANST Kl 11.00 Nissc
Fo$berg, Hans Skansbacke sAng, Helena Lundh

vAR nlEsr sArDA rv
Det h6r 6r en TV utdver
det vanliga , med 100H2
teknik smbilight och even
Net-Tvfunktion som giir
att du kan surfa fr6n sof-
fa n.

PHIPIPS IU!- PFL 8404H
DVD 3360

Handlar Du pe Flinks Radio & TV fer du
dlltid professionell hjelp, 2 irs gannti och
tillging till egen service-avdelninS och auk-
toriserade installatdrer, negot vi gfuna
sk4ter om och som vi sk:im! bon vfua

i 7 0 e
FlinksBadioWl

Skolgatan t2, Kilafol& Tol O27&gt Ol 78



All av
besCimt.

uppvaktning undanbedes vanligt men
Berndt-Oye Olsson

All ev uppvaktning pA min fddels"d"g

ti l l Mobyg6rdens
Siindagen den 7 mars 2010 kl 15,00

Styrelsen fdr Mo M.fl Byarcundanbedes. Stefan Larsson
Kespektera mln tinskan ingen uppvaktning pA
min fddelsedag, vainligt men bestAmt. Bo(rest. Liigenhet 2 r.o,k. eom,, egen ingeng,

veranda, 2 st kskelugnar. 0stbyv6gen 12.
Jan Franksson tef 404 12 el 070.222 E a4

Tack fttr all uppvaktning pe min fddelsedag,
Aune

dig som
Valkommen till on allmen intormationskvell om Marknadsldring 20lO Ockelbo med
grannsr Tisd den 23 februari Kl 19.00 - 21.00 plats: Missionakyrkan iOckelbo
Det er ston intresse fair Ockelbo isamband med kronprinsessbrdilopet i lr.

0ckelbo kommun har besrutat att ta tiflvara pe uppmerksamheien och marknadsfdra ,ockerbo
med grannar' under tre er. M6let er att 6ka antalet besOkare til l vlr region. Vi vill informera
om och diskutera kring de aktiviteter som praneras under 2010. Deltagandet ar kostnadstritt.

Vulkommen La$

DFT FTNNS EN
VARENS VASKoR

LJUSNING!
HAR BORJATKOMMA!

EXTRAPRIS .69'. '
Scandinavian.Formuta 

$\) 
-1o.

hArv&rd o styling '- 
ord

,W@
Viinsterpartiet i Ockelbo

Mandatperioden 2006-2010 verkade V fdr bland annat
ftiljande frdgor som delvis eller helt genomfijrts
Egen matlagning pi fiirskolor; skolor; dldreboenden
Kravmerkta och ekologiska matvaror
Aterinfijrda sommarjobb fdr ungdomar
Blomsterprakt i kommunala planteringar
Kulturstationen utvecklas i samarbete med fdreningslivet
Bittre samarbete mellan skolan och IFO
Okade skatteintdkter fdr att trygga, v6rd,skola och omsorg
Bibeh6llen personaltdthet inom skola och f6rskola
En gemensam ftirvaltning av alla fastigheter i kommunen
V arbetade aktivt fdr att:
Fiirhindra flytten av kommunhuset till Vibacka
Byggandet av ett Hotell ddr kommunen var delfinansiiir
P6skynda arbetet med de enskilda avloppsanldggningarna
Viinstern visa r vdgen !
Vill du vara en av oss s6 kom pi v6rt 6rsmcite i marsl



Arbetsuppgifter:
Personlig omv6rdnad och service till pensioniirer och funktionshindrade inom
hemtjansten och sarskilda boendeformer.
Kompetens:
Gymnasieutbildning inom v6rd./omsorg eller annan utbildning och erfarenhet som av
arbelsgivaren priivas likvardig. Kdrkort iir en merit

Habiliterin-gspersonal, personliga assistenter och boendestiidjare
Arbetsuppgifter:
Ge service och omvArdnad till funktionshindrade i deras hem.
Kompetens:
Gymnasieutbildning med inriktning mot funktionshindrade eller annan utbildninq som
av arbetsgivaren pritvas _likvArdig. Vi flister stor vikt vid personlig l6mplighet. ErTarenhet
av arbete med funktionshindrade 6r meriterande.

Sjukskiiterskor
Arbetsuppgifter:
Medicinskt yrkesansvar ffjr vArd och_omsorg inom kommunal h{lso- och sjukverd
(dag- och nattjAnstgdring) i de siirskilda boendeformerna.
Kompetens:
Leg sjukskdterska.

Upplysningar om tjiinsterna liimnas av:
Hemtidnsten:
Ulla Bjitrk, tel 0297 - 55 368
Kerstin Ljung, tel 0297 - 55 578
S2irskilda boendeformer:

ilCKtL80 socialf6rvattningen sdker
Sommarvikarier, ref nr SN 2/2010
VArdbitriiden - undersktiterskor

Bysj tistrand och sjukskoterskor:
Liselott Kling, tel 0297 - 55 355
Monica Stark. tel 0297 - 55 375

LSS:
Cruppboende 9iirdesvagen, gruppboerde Kaplangirden, kornidsvistelse bam,
person ga asslstenter och boendestddjare,
Lisbeth Wester, tel0297 - 55 512

Kommunal och VArdfdrbundet: tel 0297 - 55 500

Gemensamt ldr tjensterna:
Vikariaten avser semesterperioden juni - augusti.
K6rkort erfordras, en lordel ar om 

-du 
har tiiigang till bil (g{ller hemtj{nsten).

Ansdkningsblanketter fi nns pi Ockelbo kommuns Informationskontor.
Arbetsftirmedlingen och respektive arbetsplats.
Ange i din ansokan dnskemil om arberspl-ats i ftrsta och andra hand.
Din ansiikan med meritldrteckning och iefnr vill vi ha senast 9 mars 2010
under adress:
OCKELBO KOMMTIN
Socialftirvaltninsen
8r6 S0 oCKEL-BO



Rdttelse till Hamrdnge samar-
betsniimds Arsmdte.

Fel datum p.g.a. tryckfel,
skulle varit 15 feb (ej 15 mars).
Mdtesprotokoll kommer att fin-

nas pA www.finnskogen.nu.
Ovriga frAgor besvaras av Per

Aberg

POTATIS-APPLE-
SOLROSFRO

King E, Sndboll, Sava, Asreix, Hertha,
Gul mandel,5 och 20 kg forp. Solroslri i
20 kg 200:-. Sv epplen, morotter, l i ik,
fodermorotter. Flera sorters sylt ca 60o/o
barhalt. seljes pa lastbil LoRDAG 2712:
Holmsveden stn 12.45, Hagsta O-star 13,
L ingbo Preem 13.15 ,  Ocke lbo  s tn  13 .30-
13.50. Nesta tur 2713. O7O-353 41 86

Fonus i Ockelbo

Jag hjiilper dig med allt som rtir
en stilfull och viirdig begravning.

VAlkommen att inga tiir
bokning av tid eller hembesiik.

Hi6rdis Forsling
Herdv. 7 ocketbo teh Q297-414 00

F@NUS

& Sliperi AB
Nu siiljer vi aven pe[[ets,
iterfdrsiiljare f6r sCA Bionorr.
Ett av marknadens absoIut biista
peUets.
Har nu i lager smisiickar och
storsackar bAde 6 och 8 mm.

Stipar och sdljer skcirdarkedjor
samt tittbehiir.
Pette 070-52'17673

Stora Enso har hojt priserna pA bdde timmer och massaved.

Full fart i skogen !
Kristin Berg, 01 046-779 12
Anders lsaksson, O1 046-77 I 17
Michael Larsson, 01046-279 18 Sro*aEHsP



Pga stor efterfrdgan.....
Nu utdkor vi vdr service !

ur crbluder hushillsnifa tJinstef
ttll i fiirste hand lldre I slna hcn.
Yl hrtlpcr dig Dland annat mcd:

. Stidning

. tvttt

. llatlagnlng

. F0lra med tlll effirr trls0r, postr fotvird mm
- ltllelnpl promenader
. llontakt med mtndlghctor mm

I min av tld erDruftr yl iyen:
. FCnrlertucnlng
. Hjllp med Drrncn, rcm llxllrnlng, hlmtnlngilllnnlng d daglc
- Srorkottnlngr grlsldltpnlng,irtdgiilsgdramilmilnlng mm

Hushillsnira tllnster ir skattosuDvontlonorade.
lli bctalar endast halva summen ey lCCr/tlmmon (lnkl
mcms)
Er ftostnad Dlir di endast l5Cr/timmon (tnH moms)

Puffen vilftcmnar nyan$elft lcne Hammarlundr scm
fiommor ensvera ftir de hushillsnira tfinstorna.

Xl ir Y|rmt vilficmmcn att rlngat

Lena CltI.44ClC CtC.tOl Ct C9
EYa CtC.654 +C 15

?uf["tw Assistans AB
Ockelbo



Fdrfattarafton pi bi bl ioteket!
lsmail Osman berattar om sin nya bok "Flykten valde mig,', en gripande
och dramatisk berettelse om fdrtryck, overtygelse och mod.
Torsdag 25 februari kl 18.30 pa bibtioteket i Ocketbo. Vdlkommen!
Ett samarbete med ABF.

s' *'o *'^'":,:,'"', 
:'il i:lj ::::xT 

UN S A RS M oT E &
Valberedningens sammankal lande Ni ls Henningsson
0297-451 23 el ler mai l :  n.  hen ningsson@tel ia.com

M()]iTEB()L()PPET
2a/2 2o-r()

Kommunmiisterskap skidor Miirtebo lp kt 12.00.
Anmiilan pi plats senast | 1.30. Herrar 7 km, Damer 3,5 km, Ungdom 3,5

km. Anm.avg. 50:-, barn 0,5 km 20:-. Utlottning av priser.
Fika och korv finns att kopa. Frigor? Reidar 070-649 43 77

MiSrtebo Fritidsktubb VALKOMNA!

Erbjudandet galler fOnster ur
vart 3-glassortiment HF/HFA.
Du kdper aluminiumbekadda
fdnster till priset av vitmelade
eller vitmalade fonster til l
priset av obehandlade.

Kampanjen geller vecka 8-11 ^/.r arluocE



KVISTHOLMSV. 21 NORRSUNDET
TELI 0297 -22240

From. V. 8 biirjar vi med

LUNCHBUFFE
65!- intt. aryct

M6nd-fied 10.00-14.00
Vdlkommen!

l-\;-il-:--]GA oA BIO

l lRlol\ igtff i  | 'catirrnro
l\-_ e 

{-!g!!!l Boka biljetter pe
'(,ssa0297-40111 ---\\ Www.riobio.Com

DET ENDA RATIONELLA
sto13g."2S2"Illl ffi,,.,lJ"iloo"''"

t{os oss forn ni 6ofut
6o e nte, mdte, ftg nfere ns,

f6te ts e qB, lraffops [ag, top
ocn ffirnnesstund.

'/i ortntr det mzsta efter era
ihuketnd.t

'liitfrommen att 6oka pd
E qosdq ettzr ozo-e-ztZsoa

gC}(TI,tss

loh
att pi torfoder
hund och katt.

GRANNGARtlEN
ETABI.l88O

nb
fdr

Passa pl! Vi ger dig 15 procent rabatt
pA allt hund- och kattorrfoder i butiken
Erbjudandet g6ller torsdag till s6n&g
(25-28 februari) och en s6ck per kund.
VAlkomnen till nAgon som verldigen
kan husdjur.
P6!dtn drEr|t budl ocL 6Dp.ttld.!, gl ln
pl www.s.|!ns&dr!... .I.t ,tas hlddl!|t
eTn-42241

canicr M fr -&- rxg il
|lI|] ooccr Erbnubel pRo:prAl.


