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ATB vad dr det?
Allmint Tandvirds Bidrag

From det Ar man fyller 20 5r fir man ett
al lmint tandv6rdsbidrag av Forsi ikr ingskassan.

Bidraget kan anvi indas som delbetalning vid besok
hos tandlakare el ler tandhygienist.
. Ar du 20-29 3r blir bidraget 300 krl5r.
.  Ar du 30-74 Ar bl ir  bidraget 150 krl6r.
.  Ar du 75+ bl ir  bidraget 300 krl6r.

Tillgodohovondet fylls pd med desso belopp
den 1 julivarje dLDet sommonlagdo beloppet kon

dockoldtig blistonedn motsvarande tvd drs bidrog.

'  ' , t  ^ .<  e l l | f
nnr6 in trrt,"-l;^ Xidl Folktandvdrden Ockelbo

rln9 Ii.., ru^vrnwr9n:vu,r- 0297-40335

nlnim;l**
070-3267916
070-7915602
www.rtmaleri.se

Vi utfor ;iven snickeriarbeten

f@:1,,x,n",,,",",."



\ ,- ... t i l l  TV-insrallatdrcn Leif i
.-. 

ri-t KilaIors.Idr bdsta och snabba.rte
i'tir; ,'' semice matt kan f&.

IterI Dostrolr

...till Marcus Spjuth for att du
gjort sd snyggt pd vdran gdrd,
samt till OIle Ehrlin som
varit med och hjdlpt till.
Tusen tack / Bjdrn & Angelica

n F\
IdblOCkelbo Kom och niut av

\r/ 
r r rcrl gr:rrrrrat KlossiskafSommarPii'rlor

Giivle Symfoniorkester under ledning av lohon Lorsson giistar
Ockelbo kyrka llrdagen den 19 juni kl. 12.

Grat is bi l jet ter f inns at t  hemta p5 Ockelbo forsamlings expedit ion
oppet vardagar 10.00 -  12.00 och
Ockelbo tur ism oppet vardagar mindag -  f redag 10.00 -  17.00

Svenska kyrkan f
OCKELBO FORSAMLING

OCKELBO
To 17 juni kl O8.OO VECKOMASSA, Susan Tronson, Ida Fahl.
Fr 18juni kl 19.00 BAROCKKONSERT

Linda Marie Davidsson Barockensemble.
Lo 19 juni kl 12.00 KONSERT, Gavle symfoniorkester

\ fcmfdr musik i kbrlekens tecken.

rrl 
r Under ledning av Johan Larsson.- Gratis biljetter hemtas expeditionen, l|

Kyrkans Hus, och pA Turistbyr8n. ll
So 20 juni kl 18.00 MASSA, Stefan Nilsson, Ida Fahl. a

Teol stud Daniel Andrdn.
AMoT
so 20 juni kl 11.00 AMoTSDAGEN MED BYGUDSIJANST, Stefan Nilsson,

lda Fahl. Britt-Marie Thornros. Teol stud DanielAndr6n
Amols PRO-kOr Kyrkkaffe i Bunges kapell.

. l t
! ?

Miss ionsky rkan
Ockelbo

Sctnd 2016 K1.11.00 Gudstjanst Katarina Linderborg
Gunilla Persson, sang av Ingvar Persson

Sedven: www.kyrktorget.se/ockelbo.missionskyrka





Swedbank$

Flay upptrtder pe srenen
vid torget i Ockelbo, fredag den
1B juni klockan 15,00,
Vi ar en bank fdr de manga manniskorna. Vi;r Iokalt fitraflkrade och engagerade
i vera ungdomar runt om i SveriSe. Som exempel p: vlrt engagemang er vi
sponsorer til l Made in Sweden o(h her i 0ckelbo bjuder vi pl Play's framtradande.
Vi vill helt enkelt vara en positiv kraft i samhEllet. Minst lika mycket vill vi gdra
affarer och fi niiida kunder iSwedbank.

Fest l igt  pi  banken pi  ldrdag
. Vi bjuder vrra 100 fiirsta kunder pt r:rta. kaffefestis.
. Fastighetsbyrin finns pe plats och delar ut ballonger till barnen.
. Var ocksS med och tavla i"gissa hus-priset".

Varmt vSlkommen
Swedbank Ockelbo
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kt. I  1.00

kt. 12.00 - 15.00

kl .  12.00- 15.00

k l .  12 .00 -  15 .00

kt.  12.45

kr.  13.00- 15.00

kt.  13.00 -  16.00

kt.  14.00 -  12.00

BygudstJtinst i Amols kyrko.
S6ng ov PRo-koren.
Kyrkkoffe serveros iEunges kope/ eiter gudsrdnsten.

Tunnbriidsbok i Bogorslugon.

Tullkvorn or igdng och oppen for besok.

Kolbullor sleks och serveros vid Tullkvorn.

Uldelning ov Arlhur Asps minnesfond.
Bidrog ti olko f ,reningors verkomhef och til/
fdrddo under 2009.

Promenodbingo storlor fr6n Bunges kopell.

[oppis pd Amotsg6rden.

Vernissoge i Bunges kopell.
Bjorn Skeppstedi, Edsbyn - Akvorell, Akryl



oBs!
Arsmiite den 16/6

kl 18:3O
pi Wij Pensionat!

SAtJES
Virke till korsvirkes-stoket, slonor,
spetsode stolpor, pinnor. R6cker
till co 54 meter. Pris 3.500,-.
Somt I st Bordsmongel AEG bro
skick pris 475:-.
Iel0297-5Q274 mob 070-539 05 03

unnnu R6r &M/S

A
ffi Polisen silR8ffi"}frft
Tipsa Polisen

Polisen behijver hjilp frin allmiinheten fiir att kunna fiirebygga
brott, bekimpa brottsligheten och skapa trygghet i samhillet.
Information kan ldmnas till Polisen pl flera olika siitt.
Du behiiver inte uppge ditt namn,

Dina uppgifter kan vara ytterst viktiga f6r att vart arbete ska bli
framglngsrikt. Fiir att Polisen ska lyckas med sitt uppdrag si
behirver vi hjiilp och sttjd frin alla invinare.

Ditt tips - vir framging

o Akut - ring alltid 112
o Inte akut - ring774 74.Inget riktnummer. Fdrklara ditt

irende, si kopplas du till riitt person
. Tipstelefon - ring 114 14. Inget riktnummer. Fdrklara ditt

iirende, si kopplas du till riitt person
. E-post:polismyndigheten.gavleborg@polisen.se

Obs! Obs! Obsl
e-postbrevlidan hanteras vardagar, Vid behov av snabb kontakt,
vdnligen anvind telefon,



WIJ-
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GAND
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Pianobar pA HerrgArdsplanen
16 & 17 jun i  k lockan 18.00-22.00,  (under  tak) .
Gril lmeny och Trddg8rdspub - med underhSllning
av partypianist. Valkommen ti l l  Wij Trddg8rdar.
www.wij.se boknino@wij.se 0297 -554 20

ANonatn OppnrrrnnR ocKELBo FoLKBIBLIoTEK
OBS Korrigering av tidigare annons

Under perioden 28/6-618 iir biblioteket i Ockelbo iippet l4- I 8.
Tidningsrummet iir <lppet 08-18.

2/7 iir Blblioteket i Ockelbo stiingt.
Bibliotekets filialer iir stiingda under perioden 1416-818.

SANDRA-S OST
Akta Gouda ostar frdn Hottand

Kom och smaka pA riktigt god
Hollindsk ost i min gArdsbutik hos

Ockelbo Pensionat.
Den 18:e-19:e Juni kl. 10-17
Den 20:e juni kl. 11-15
1 julit.o.m. 4 september
tis-firr kl.10-'17

(6ven handgjorda smycken och loppis)

WWW.SANDRASOSTSE



... till klass 9D Parslundaskolatt - tlet
var ctt rcnt nbje atl.fd ikt ned er pi
skolresa till Kijpetfianul Vilka trcv-
liga o hiirliga ungdonur! Lycka titl

pit erfortsatta vandritlg gefioDt liyet! Vifttriild-
rar sonl var ntd. Letw,I'itti, Anders o Roger

... oclr ktd ga kratnar och hjdrttisl
tack till al[a son tqpvaktade mig
den 2/6. Ett ofjrgliinligt niu1e.
Gutt

\ i  ' .  , ' j

i  \ \

Utslollning "Kronor o Kronsor"
i Hogsto skolo Sondog den
20 juni kl I 1.00-15.00

Kom och gor en egen krono
eller krons, Slojdforsoljning,
Loppis, Servering

Lth!{
@
@

Giivle

E
-,'n7

\,

tt.rr!.,t.S: Polisen silfl8fi'*ifrft
Ockelbo kommun & polisen bjuder in till mtite
angiende Grannsamverkan

Grannsanrverkan har blivit ett begrepp i det brottsfiirebyggande
arbetet. Mfinga har hijrt talas om ordet eller sett skyltar med
Grannsarnverkan i  n igot bostadsomride.
Det betyder at t  pol isen t i l lsamrnans nred denr som bor el ler  verkar
i  et t  omrede startat  et t  projekt di l  samverl<an dr nycl<elordet.
Pol isen ldmnar sedan st i id och hi i lo nir  det behdvs.

Milet ftir Grannsamverl<an ir att minska brottsligheten och ijl<a
tryggheten och ddrmed ocksi  oka tr ivseln i  et t  omride.
Detta ska uppnis genom ett socialt nitverk, sonr skapas av att de
boende samarbetar,  st i jder och hi i lper varandra.

Plats: Missionskyrkan
Datum: 2916 kl ,  18.30

Alrmiian till Ockelbo Turism senast 24/5 till (limna namn och tfn.nrJ
0297-555 55, tur ism@ ockelbo.se



nvigning av VillaAnti
79-20 Juni kl, 72-77
Gamla mejeriskolan

Vackra mdbler, Loppis & Lantcaf6
Varmt vdlkomna! Sofia & Annika

Hjdriligl Vailkom|nen
Onskqr

Anniko d Sofio
Anniko Tfn: O7O-797 56 66
Sofio Tfn:070-092 08 88

Vi lr tvi tjejer som har en gammal charmig
skola i ceutrala Ockelbo Pi nedre vinineeu

vi nu dea gamla skolsalen som ska
lantliga inredningsbutik pl <ivre plan

du vir Storloppis
Vi finns pl Facebook *vi ligger upp bilder och
informerar om hiindelser, iippentider och nir vi

har fyllt pl,,
(storlol)pis@hotnrail.co|n)

HIr finner du bilder:

vid Lennys lirg, Hamringev 10 f<ire
viadukten v:ig mor Preem

Vilken fest
det blir! WIJ.

TRAD
GARD

X'.;X:"n",. p".ron"r"n flf,1
gCKE!.ts6

Sommarcaf6 pi Ockelbo
Pensionat och Kursgird

Mindag - liirdag 10.00 - 17.00
Varmt viilkomna

0297-409 04

*tiss &Ivlrs
Engtisft tea & Qofeeliowe

I|rtag ry och Sdndag fen zo Juni fr.ar yi ftyemusit meffan n o 6.
Kom och sft) [ig ner med en hcir[in ftopp te ocn niut av vart fiembaLa{e
fiftabri)d, sattater, afternoontea tirn-li hafrar ittt sici[va och anycittder

bara rena produktei och F.dper sd mvc|et ruiro[ht it kan. l{os oss 6akar
vi atttidmed rtar[ek men duer Lrdtblishetgen kanste [et mtirLs (innu mer!!

icilkommen tiff .iss & ntrs
S-isgdtor 25 - E16 30 oclelSo - sI& awTa2ao - s,t cA '|irsrr:t.s

nt\, " .. \
\jl-lhtgqgr) ons 16/6 kt.1s.00 Folklig Ceremoni

.- som inleder stavkyrkobygget
Ho^rnblSsning, in ledningstal-  och skSl p3 kyrkbacken

Visor och lStar pd logen med framforande av nykomponerade sSngen
Ockelbo brudmarsch/Som i en driim

Hemliga musikanter
Minqel och fika

www.oklagard.se



Q?l',"',rgtt
Kom, se och smaka pA hur man f i rar br i i l lop iandra kul turer,
17 och 18 juni  i  b ibl iotekets entrd mel lan kl .  11 och 18 visar v i  b i lder,
beriittelser och kliider. Vi bjuder bla pE ̂ smakprov av mat och bakverk,
akt iv i teter som drakbygge och hennamdlning.

For mer informat ion om t ider och akt iv i teter se www.love.ockelbo.se

LOTS Ockelbo i samarbete med

ffi {t {€ 
''n;,.,.1c*rtcr'a 
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lt!. .ul7 n{lorod d.qrs E h. ,-. ,
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{fft }Sistdcmokr.tarna
v

Fredag den {8/6 kl

bltao6* Flia*+

-"o Walle
20.o0-o1.oo

Erbjudande
20.oo-21.oo

:,;?l;tlar* 
grirrat (Er F'LEI 

q14 ,_I glas vin

Vi fortsiitter med truhadurkvdllar
under hela juli. Torsd o Liird

Vdlkomna!



?OlO:furs, S:uz,uki f'YrrhjglingS!
finnsr.hgmma, nu,! Biisr i resr!
K,.o..m, in o tlt:,ta o, pJ,o.,vkdJ'!

VALKOMMEN!

wIJlg*"r*'"t
D! ! '  SEBt 'TGEPAN!NEB
o.:LELBo TEL. O297-4t|s94

Grips Trd och Transport AB
Nu bi ir jar vi  med budki irning i iver sommaren.

Sdljer dven al l  sorts virke, stal lstro t i l l  bra priser med utkorning
h mer info pE v8r hemsida grips.dinstudio.se ..1

WIJ-
TRAD
GARD
AR

Kvil lsi ippet i  Wij  TridgArdki ik
F r . o . m .  1 4  j u n i - 3 1  j u l i  d r  r e s t a u r a n g e n  o p p e n
11,30-20.00.  (  [ ] rdsom maraf ton stbngr l .

Varmt ve lkomna c inskar  Kei th  & Micke med personal .
lvww.wii.se Info: 0297-554 20, kdket 0297-554 50.

Lokal
ca:  8O kvm,  3 ,65O: - /mtn ,

uthyres
N. Asgatan 9 O2g7-57 57 70

QIe"q6'n:
INFORMERAR

I sommar vantar vi minga gdster i kommunen och kanske vill de
stanna hos oss nagon natt. troligtvis kommer inte
overnattningsmojligheter som finns att recka till.
Kanske du har en stuga, vill hyra ut bed & breakfast eller har
campingmojligheter?

Ar du intresserad kring fr6gorna om boendeuthyrning?
D6 iir du velkommen till mote onsdagen den 31 mars kl 16.30 pa
Ockelbo Pensionat.

Anmiil dig till info@ockelbo.se eller Ockelbo turism tfn 555 55.

Monica Jiirnkvist
Proiektledare



Q?",ryFFiro Briillopsveckon
72- 20 juni!

Kiip tima t6rkiip, begrensat anraltillPicnic Royal,
Tartbufi6 och Dans pl Plan.

Liirdag 12 jUni t6r ner into o.h f6*6p: love.ockelbo.se och ticnet.se

tiidrads
10.30 - Jedraas dag med sing av Gospelgrupp med gaster, guidning av Hyttan Smedjan
och mycket mer.
Bioniirhdllen Ockelbo
16.04 Basket Ockelbo - Sundsvall Dragon, Dogge Doggelito underh6ller
Wij Triidgdrdor
19.00 After Basket Baren pl He1196rdsplan, Grillmeny och underhillning Blue Tattoo
Siindag 13 juni

!iidrads
Frin kl 11.00 Angtig
Onsdag 16 juni

Oklagdrd
15.00 i Oklagard, folklig ceremoni som inleder byggnationen av stavkyrkan.
Torget i Ockelbo
11.00 Bessermerblisarna inleder med marsch fr6n Kyrkan tillTorget
11.30 - 12.30 Ockelbo Kulturskola
12.30 - 13.30 Hofors stir viird
1.3.30 - 14.00 Jessie Formgren/Evelyn Suarez sjunger
16.00 - 17.00 Martin Gunnarsson Band
17.00 - 18.00 Blue De Villes
Wij Triidgdrdar
18.00 - 22.00 Grillmeny och Pianobar, Herrgirdsplan
Torsdag 17 juni

Torget i Ockelbo
11.00 Bessermerblrsarna inleder med marsch frin Kyrkan tillTorget
11.30 - 12.30 Ockelbo Kulturskola
12.30-13.00 Fdrskolans Prins & Prinsessparad
13.00 - 14.00 Hudiksvall stir vdrd
14.00 - 15.00 Sdderhamn ster vard
15.30 - 18.00 Roffe Lilnns frin Giivle
Wij Triidgdrdar
18.00 - 22.00 Grillmeny och Pianobar, Herrgirdsplan



Fredag 18 juni
Torget i Ockelbo
09.00 - 11.00 Sitk och Finn med Hasse Persson, direktsAndning SR P4
11.00 Bessermerbl;sarna marscherar fr;n Kyrkan till TorBet
11.30 - 12.30 Ockelbo Kulturskola
12.5U - -t5.5U LtUSoat Srar VarO

13.30 - 14.00 Afghanska danser
15.00 - 16.00 PLAY frin Made in Sweden
16.00 - 17.00 Anders Erikssons Trio
16.30 Brudklenningsvisning
17.00 - 17.30 Ockelbo Manskiir
Ockelho Kyrka
19.00 Linda Marie Davidsson, Barockensemble spelar "Tillgivenhet" - ljus kirleksmusik
Restourung Sjiibdcken
Festlig kvdll
liirdag 19 juni
WijTriidgdrdar
7.00 - 10.00 Direktsendning "Ring si spelar vi". Frukostbuff6 kl. 7-11, 50 krlpers.
Alla med blommor ihiret bjuds pi frukost mellan kl. 7-9. Blomsterverkstad.
Fren k|.08.00 Norrsundets Bruks Sextett underhiller
10.00 - 11.00 Direktsiindning "Melodikrysset".
Torget i Ockelbo
11.00 - 12.30 Belse Gubbs och Belles
11.30 LIONS presenterar sin giva till brudparet
12.30 - 14.00 Kvinnfitlk
Ockelbo Kyrko
12.00-13.00 Giivle Symfoniorkester under ledning av Johan Larsson. (biljetter)
Wij Triidgdrdar
12.00-21.00 Wii Triidgirdars festplats oppnar med bubbelbar. Fri ent16 till parken.
Picnic Royal, 150 kr/pers.
14.00-15.00 TArtbuff6 i Tallall6, 60 krlpers inkl kaffe eller dryck. Ale Mdller med gaster.
15.30 Direktsdndningen av det kungliga brollopet via storbildsskiirm.
18.00-20.00 Artistgala. (mer info se hemsida)
Plon, Ockelbos egen Iolkpork
21.00-02.00. Dans till Sten & Stanley, Roosarna, Style och Attack. Ftirk6p av biljetter.
Siindag 20 juni
Amot
Amotsdagen 11- 16. Alltifrin Bygudstjdnst till tunnbriidsbak i Eagarstugan.
tddrods
Frin kl 11.00 Angt6g ReseNotion f6t 6nd nsdr



',tur&(U,
Hembakat br6d till bra pris!
Ex: Kaffe med p5t3r, bul le och kak;20:-

Vi har even glutenfritt, sockerfritt, mj6l och mj6lkfritt

r;WaW,WlrttW-1&tggt
U'U|tt&twl'

Ldgerg\rden ar ursprungligen eX ges4iveri frSn 1800-tatet, som numera divs
av^Ldgergdrdsfdreningen, Lingbo. GSrden hyrs ut till privatpersoner, fi5retag m.fl.
G1rden kan Sven hyras f6r fester, br6llop och mijten,
Hyr enkel eller dubbehum, hela gSrden kan dven hyras f6r eget bruk.
For kursverksamhet er pbtsen perfekt med sitt tugna tiige inti sj6n Lingan med
egen badstrand o med tre min. promenad till allm,nt bad med badbryggor,

LAgergdrden Lingbo 0297-501 33 lagergarden@gmail.com www.lagergarden.extrasida.se



NJUT AV SOMMARENT
xilp NaJ, BETAA oM q rvAnnDER

HELT UTAN RANTA!

.,,ddF,

VOLTA DAMMSUGARE AIRMAX

Fe en vM-FoTBoLL pA xdper 995:- @rd t.3so'-)

FINA BEN TILL SOMMAREN MED EpilatorfrAn PHILIPS!

9s-
'399:-)

Alla som handlarftir minst 500:: under
Briillopsveckan (v 24)f6r en gAva!

OBS! Liir 79/6
stenger vi 73.OO

PS

Ett-
IRE

N.Asgatan 48,ockelbo
0297405 29



*;ilcl-or

Kommunful lmekt ige kal las hermed t i l l  sammantr5de i
Pers lundaskolans aula MAndagen den 21 jun i  k t  1a.30

Arenden

1.  Upprop

2. Val av justerare

3.  T i l leggsanslag -  soc ia lnEmnden

4. Ars- och flerersbudget 2011-2013 - preliminiira ramar
5.  Kommuninvest  fa i r lags len medlemskommuner
6. Eventuell flytt av Amots fiirskola
7.  Fy l lnadsval  -  Katar ina Bolander  (M)

8, Fyllnadsval - Pamela Warren (S)

9. Fyllnadsval - Lisbeth Wester (V)

10. Ny ersettare i kommunfullmaktige

Ockelbo 2O10-O6-11

Anna SchiSnning
Kom munf ullmaktiges ordfiirande

Handl ingar  t i l l  dessa erenden f inns t i l lgdngt iga pA kommunkontoret ,
huvudbiblioteket i Ockelbo samt fil ialerna i Lingbo, Amot och JEdraAs.

Sammantredet 5r offentligt, Altmenheten hilsas vilkommen.

natu Passetf l l , . : '
r  | ; ' , . i
L v n Ar l  f ( [

Finns till forsZiljning p5 f6ljande stdllen:
Tobakshornan, Informationskontoret vid torget, Ulvsta FriluftsgArd,
Dina Forsdkringar Gestrikebygden samt vid CentrumkiosKen. z_\

Pris: 100 kr/paket med 3 kartor (kontant betalning).



Semesterstdngt
u, ?4 14/6-18/6

Aterkornmet 2l/6

lSePPfrfrun'

S. Isgcton Z
Ockelbo Tel: 40050

lilatsedel v-24
trktlado lnkl.sallod 49: -

Itlilnd: Posto med osi- ocn
skinksds

Stekt f isk med mongocurrysds
Tisd: Poltbrod med f lcisk ocn

vitsds
Spogetti med k6ttfcirssds

Onsd: Rotmos med fldskkorv
Posto med kyckling i vitlciksds
Torsdr Kdlpudding med lingon

Loxschnitzel med citron-limesds
Frcd: Helstekt kotlett med

inlogd gurko
Hogobiff med ugnstekt pototis

och ros6pepporsds

BROI.I.OP5TAIJRTK
TISDA€-JLORM6

vALKoMMf,N TILL BUTIKON MED Df,N
CODA I{NMT.ACADE MATEN

skafferi

Behiiver
Du hjt i lp
i din trbd
gArd?
lnuinl,db,au B$,&ftfl
Gun utfiir enklare triidgArds-
arbeten t.ex. griisklipp, plan-

ter ing m.m.

Rut dras av direkt  pB fakturan.
300 :  - / t im . . .  du  be ta la r  endas t

150 : - / t im .

Ko nta kta

Puffen Ass AB
440 51cun (utb.  t rddgS rdsarb. )

070-239 20 5l

w
krltimft{{:cL

extra
Vi tillhandahaller t.er.
X Trava Ved
a Rensa Ogrds
a Grasklippning
a F6nsterputsning
* Stada ur stugor
t. Flyttstiidning
'1. TredgArdssk6tsel

150
med ROT-avd€g

Innehar F-sLattsedel

...ditt behov, vAr styrka...

Hqshillsnitra tjSnst€t
LouiseAsrrom C"rinap"oson



M pA KSUH vill tacka alla viLra sponsorer {tir de fina prisema vi fick till
vdLrtlotteri. Ett tack even till Mattes Br6d & Ockelbo kyckling & ABF ftir allt
vi fick till vir resa. Motorcentrum Brink's Bodega Ostpacken Preem OI(Q8
Gummiservice Lenny's fiirg Ulf Erikson Tobakshtjman Ortaboden Hircentrum
Christer klippare Lyckhults El ICA Chic BilEss Du&Jag E*y Konsum MissMr
Hirsmedjan Ockelbo Spa Skeppsfrun Sofie's Kroppsvird Fastighets service Han-
delsbanken Swedbank Kronans Droghandel Bergren's Blomster Rio Bio. Tack till
Ockelbo Nytt med annonsen.

KSMT{ 0c

Ockelbo Orienteringsklubb
www.ockelbook.se
info@ockelbookse

BrOdkampen, onsdag l6 juni.
TC vid Ol-larsberg, ca 7 km vester om Ockelbo. Viigvisning frin Ockelbo kyrka.
Fdrsta start kl 1830. Ing6r iTrimtex Cup och Glstrike Cup. Se inbjudan och
PM pi vir hemsida. Kontaktperson fijr klubbens nybdrjare: Patricia, tel 402 23.

Huvudsponsor fiir tiivlingen:

Ootafuen
ONSDAG 1616 -  LORDAG 19/6

Fenral Balans
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Bunges
Kapell

Vi slar upp portarna for-sasongen i
Bunges Kapell - Amot

fredagen den 18juni kl. 12.00

Sommarens <ivriga evenemang i Bunges Kapell

20/6

20/6

20/6 - A/7

7/7

10/7

10/7 -29n

24/7

INSTALLT!
28/7

31/7 -15tA

15/8

Tullkvam och bagarstugan 6ppen 16r visning, kl. 12.00 - 15.00

Tysksmedjan oppen f&visning kl 12.00 - 15.00

Vernissage kl. 14.00 - 17.00
Bjdrn Skeppstedt, Edsbyh. Akvarelloch akryl.

Kvinnf6lk - Ulla Persson, Gerd Olsson, Anene Stein underhAller
kt.  18.00

Tullkvarn och bagaFtugan dppen fijrvisning, kl. 12.00 - 15.00

Vernlssage k|.12.00 - 15.00
IngridMatsson,Anna-KarinBerg,ChristinaHolmqvist,Skanlinge.
Olja, akvarell.

Tullkvarn och Bagarstugan iippen fdrvisning, kl. 12.00 -15.00

Mellstr6m m€d tlera

Ve.nissage k|.12.00 - 15.00
Konstskaparna, Hotors. Akvarell, akryl, foto, olja.

Sasongsavslutning tdr gunges Kapell kl.1 8.00,
Mudkatton med AMA- Ande6Jonss-on, Magnus Waltinder och
Ake Hillstrom. Underhellningen sker iAmots kyrka.

Kaftesetuering i Bunges efter konserten.

6ppen ftir besdk:
20/6,r0/7 och24/7

k112.0G15.00

YAIXOMNA!

Bunges Kapell
ar 6ppet 18 juni- 15 augusti

dagligen k|12.00 - 20.00.

med servering och
hemslojdsforsaljning

' M iclsommarafton 1 2.00 -1 8.00
fr ozgt -aoqz+ vALKoMNA



Ockelbo
Naturskiina

Gammelfdbodarna
2 tomter med byggratt 160 m'z
vardera. Kom. avlopp, el-tele
vid tomtg16ns, si i l jes mot an-
bud.
Upp lysn ingar  Ot6-34  40  42 ,

o70-37s 40 09

Fonus i Ockelbo

lag hidlper dig med allt som rr!r
en stilfulloch verdig begravning.

Vaftommen att ringa liir
bokning av tid eller hembesbk.

Hlordis Forsling
Htrrdv. 7 ockelbo telt 0297-414 00

F@NUS
www.tonus.5e

Pi tonsdag in den
stona dagen.

tsdlsningen in
nira & bniillopct
$rmdar. 

E
www.n0lfbnns.se

rb-
U)

Tyck till om sopornq -.
senqst 3l iulil 

1p
Nu har du mdjlighet att tycka til l om den nya kommunala avfallsplanen i
Ockelbo. Den handlar mycket om att slanga mindre sopor och sortera mera.

Du hittar avfallsplanen pi biblioteket och kommunhuset. Digitalt finns den
pi www. gastrikeatervinnare. se.

Vtilkommen med dino synpunkter senost 3l iuli!

tlt' ,
\ t v

o;d,'t Abi,n-
02o 6t e 6r qoet.,tila^ilMe



EFTERFRAGAN
Ockelbo Hembygdsfiirening kommer iiven i Ar att genomftira tre
hantverksdagar den 6julitilloch med I juli. vi siiker intresserade hant-
verkare och konstnarer (hobby eller yrke) som vill visa upp sin verk-
samhet och alster. .

Klart redan iir trisnideri av dalahdstar, luffarsliijd, vivning, spinning
av kaninhAr, fotoutstirllning av Jens Assur och mAlning pA trii, Ingen
kostnad f6rdeltagande och all eventuell fiirsiiljning gArtill den enskilde.
Ta til|fallet att visa upp vad ni kan och skapa nitverk. Vill Ni vara med i
annonsen vill jag att ni ringer mig senast den 21 juni sA att jag kan
fiirdigstlilla denna. Ni bestAmmer vilka tider ni vill vara pe plats. Vill Ni
inte vara med pA annonsen sA ir det bara att komma indA. Ni iir hj6rt-
ligt valkomna.

S6fve Maf m. fel O2974O2 42, 070-99 17 62. Ordfbrande

tu ltf tr|. illotorcenI ru m o b. Gofil

fr
\.7

Ocl€lbog6rd
Vecka 24-33 har v

ar
Yecka 24-33 har vi inget fdrliingt iippethellande pi torsdagar.

Oppettider sommaren 2010

v.24,26,31-33 mindag+orsdag 10-12, t3-16
v.24,26,31-33 fredagar

v.27-28,30 mindag-fredag 10-12
v .29 KONTORETSTANGT

Vid akuta felanmilningar pi kviillar och helger som inte ken venta
tifl niista arbetsdag, ring jourtelefonen 0297 -55 340.

Personalen pi Ockelbogirdar AB ijnskar alla en skdn sommar.

v t J

v .25
mindag-onsdag
torsdag

10-12,13-14
l0 -12 ,  l 3 -16
t0-12



1CKEC.tss \i yri Ocke[bo ?ensionat och fnrsgdrd
yiff'Aiika lrifkonanen tiff San[rs Ost- som

RsSae", Plmmer alt fra os{tirstitjntng av J{o(knlsfra
^\ - osIar 1 somtMr0utl?en och'Llva. Larlss}n som

kommer att -arbeta ocfi fta fiirsr)tjning av
konstanlyerk i lustusel under sommnreL
De smygdyymr den 18 iuni ocfr \yyrnr fi)r
sxons|il iit( ocZpt\o maip.nnd
uediantig fuiinfn7 Iinda Jonsson
ocfte[60 ?ensionat dch Kursadrd

Wenglers Jiirn, Fdirg & Bygg AB
Din lokqlo bygghondel i Bergby centrum

Err. q'(! v€c&g, 2$3 tt[r
. 3.fl,tgroglvja!$he,

1'QQPr1'4i0.&
Vcilkomnq!!!
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Svensk Direktreklam
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-*Il Boka biljetter pa
rGssa029740114 ------\-\ 

www.riobiO.COm

SEX AND THE CITY 2
Siindag 20/6 Kt 1e :il-sj:,,- :li2u"tii; Kiie 8l'.'llli'''Pl,[,,,,
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QIery,'nr
EXTRA INSATTA BUSSTURER!
Mer information se www.love.ockelbo.se
Ockelbo Turism 0297-555 55
wwwxtrafi k.se och wwwjarnvagsmuseum.se

08,25 08,40
09,05
10,05
11,05
12"05
13,05

14,05
15,05
16,05
77,05
18,05
19,05
20,20

Pris enkel resa: 50 kr
Plan
2L,30

Pris enkel resa: 50 kr
Ockelbo ivstn
13,35
C Plan
21,30

Pris enkel resa: 50 kr
Wij triidgirdar
L3,40
Plan
21,30

BUSS Gtvle & Sandviken
FrAn Plan k|02.00
till Hamntorget resp.Resecentrum.
Pris 100!
F6rk6p:
Gevle Turistbyra
o2GL17t t7,
Sandvikens Turislbyr6
026-24 13 80. OBSI
B€gransat antal platser.

Vdlkommen till den stora Byfesten den 19 juni!

Centrumslinsa Pris enkel resa: 20 kr
Ockelbo jvstn Wij tredgirdar wij tradglrdar Ockelbo jvstn
08,10
08,40
09,40

Plan
02,20

08,25
08,55
09,55

Jidrals
02,50

09,20
10,20
71,20
72,20
13,20

14,20
15,20
t6,20
L7,20
L8,20
19,20
20,35

10,40 11,00
17,40 11,55
12,40 12,55
13,40 r.3,55
13,50 14,05
74,40 1455
15,40
16,40
17,40
18,40
19,40

15,55

L7,55
18,55
1 q  q q

Linebo
Ockelbo ivstn Lingbo C
20,40 21,05
Plan Lingbo C
02,20 02,50

Amot (via Abvssebvl
ockelbo lvstn Amot c
72,50 13,10
Ockelbo jvstn Amot
20,40
Plan
02,20

21,o5
Amot C
02,50

lddraes
Ockelbo jvstn Jedraes
L2,40 13,15
Ockelbo jvstn Jgdrais
20,40 2L,Os


