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TRYCKERIET I
Stationsg. 5 Tel. 0297-40070 Fax 40670

tryckeriet@ducera.se
on ddgor A 12.00

st
Ockelbo, m6jligheternas kommun!

Den t9 september avg6r du, jag och alla andra som rostar
hur framtiden i Ockelbo kommer att se ut, :tminstone de

nermaste fyra eren.
Det dr vi t i l lsammans som bestammer hur det blir.

Allas roster 6r lika viktiga!

N6gra av v6ra viktigaste frSgor er att...

. Ver eldreomsorg ska setta de eldre i centrum. Det betyder for oss
att den iir praglad av god kvalitet och trygghet.

. Vi vill vArna om att ha en snabb, effektiv och kvalitetssakrad individ
och familjeomsorg.

. For oss ar heltid er en riittighet och deltid en m6jlighet. Vi tror pa
ett fortroendefullt samarbete mellan arbetsoivare och
fackfdreningar.

Glom inte att r6sta pi oss i  valet den r9
september!

SOCIALDEMOKRATERNA I OCKELBO
v i l l d u v e t . m e E o h o s s l C a i n



LINGBO
BINGO ons 2518
kl  14.00 LingbogArden
Vi bj u der p3 kaffe.
Valkommen !

Sigge dronmarkt 65u5, a l lerg i -
uts lag pd nosen. Forsvann Klubb-

Gr6vit hankatt

iicken v26. Tel 026-25 22 20

KLADBYTE 2 G,KTOE3EF'. !
Boka in l i i rd den 2 oktober!  Mer informat ion kommer.
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Tisdagen 24 augusti  kl .  19.00 pa Soluret iOckelbo
Att diskutora: Kommunstyrelsens i i rendelista, men i iven 6renden
tr;n dvriga namnder ges pla1s.
Al la medlemmar hi i lsas valkomna. Ordina.ie och ersattare i
f  ul lm;kt ige har ni jrvaropl ikt.
Vi { ikar t i l lsammans

ffi&,Mtr

HALS@,DA\Q F;REDA@A7rA{UGltl$lil}
tM @,tuMMelfrle%,tmhttu

afu[%4irc*lW4@,a**zu,u

rnrsrvAnosrrMMEN
-INFRABASTU 15MIN
.VIBRATIONSTMNING 15 MIN
-VIBRASAUNA 15 MIN
-SPA-MASSAGE / ALT FOTMASSAGE 15 MIN
VI BJUDER PA THE- KAFFE I RELAXEN GALLER 9.00.15.00 oBs T]DSBOKNING

T,
rowAnosmssr

.FOTCREME
-FOTFIL
-ORTBAD
-N4ILJOVANLIG TYGKASSE
Galler fredag + ltirdag torget

r-t
gatan 5

400s5
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Etr Stort tack till S\lriLt, Cdrina
I?ose-Murie Jir' slakn'tiJ|bn i
U lvster ltos Fu'sbergs
Mtcket uppskattat uy ttss ulla.

MVH Cun Asberg

Tuck nrornor JAr a dL! hat
tid JAr oss & tir barfivakt ndr
nnnutn & pappa behdver
det. Mcittgu kranwr & pussar,

Elin & Rosa.

UTHYRES
Litan liiBenhet l2m1 Egen ingsng,

ve13nds, 6slbwbgen 12
Jon Frankssnn bl{01 12 e|070 22? 19 84

\f,,

AJ€ OCKELBO CENTERKRETS
\ / kallar medlemmar och sympatisdrer t i l l  Augustimiite.

P6 agendan, valet 19 september och infi ir kommande Kommunstyrelse.
Valmaterial t i l l  ft irt idsri istning kan himtas under kvellen.

Vdnortsrummet Tisdagen 24 aug. K1.18:30.
VALKOMMEN ! Stvrelsen.

ALTT BORJAR HOs DIG.

FrAga lVtaggarr I ++ft
Kan akupunktur lindra ryggont, nackspiirr, mus/tennisann,

klinakteriebesviir, vara effektiv rnot viktrninskning?
Triiffa mig Margareta Lindblad, akupunkttir!

. Ldrdag 28/8 kl l0- I 5 pi Torget i Ockelbo

. Stindag 2918 kl 1 0- l6 under Hantverksdagama pA Hogbo Bruk

. Pi  rnin k l in ik i  Arnot,  0297-57 1818
rnargareta@wilh.naguides.se, rvww.willmaguides.se

Pianostiimning
Under vccka 36 kornrncrjag att f innas i
Ockclbo - Hamringc mcd omncjd.
Onskar ni fa crat piano stdmt, viinligcn
kontakta Inig snarast.
Prisct fdr pianosti irrning, inkl. urorns och
dcl av rcsckostnad,:ir I 300: -

Pi:rnosti im rn rc Ostcn Holnrqyist
Or i l<cn '  070-3{0 t l2 16

wBw-flxaplahot.Du



ETT STORT TACK
t i l l  alla som hjalpte ti l l  pi
Midsommarafton och Lingbolyran,
utan er hade det inte gitt att genom{iira
dessa dagar. Vi vill ocksi tacka
alla sponsorer, alla lag samt publik
pi Lingbolyran f<ir en trevlig dag.

Festkommittdn
Lingbo IF

EFTERLYSNING
Sdker tavlor, teckningar, mSlningar och

liknande av Sven Palm
Tfn 073-070 58 27

www. m oto rce nt ru m a b, co m
Viilkomna att besiika Ockelbos
Biblioteksfilialer
dppettider fr.o.m. v. 34

Amot mindag ̂ r 17 -19 (Jiigarbacken) "Boknyheter varje vecka"
JAdrais tisdagar l7-19 (Jiidrais skola) Filialfi)restdndare Anette
Lingbo torsdagar 12-14 (Lingbogirden) Larsson 070-160 4I 9j

Ldgenheter uthyres
2 :a  55  kvm 3 .568 : - /m ;n

samt en
2 :a  54  kvm 3 .333 : - /m3n

Rijvbacksvdgen 4. Omg inflyttning
073-75 55 624

SBePPorfrun3 a\sePPotfrurrrr
( pub & kok ,Z

S. Asgatan 7 Ockelbo Tel 40050
MSnd-Fred 10.00- 17.30

Lrird 10.00-13.00
MATSEDEL V34

Mind: Fylld Iunchkorv med potatismos. Havsgryta(fiskl med ris
Tisd: Bruna brinor med flask. Pasta med kyckling i vitldksas
Onsd: Rotmos med fleskkorv. Stekt fisk med makaliisa sisen
Torsd: Kilpudding med lingon. Artsoppa/pannkaka sylt och grAdde
Fred: Helstekt kotlett med dijonsas. .lanssons frestelse med iigghalva
Ldrd: Schnitsel med bearnaisesis (Endast Ockelbo)

Matleda inkl. sallad fiir avhemtning 49:-

www.skeppsfruns,se

vALKoMMEN

Kvistholmsv 21 Norrsundet Tel 22240
MSnd-Fred 7.00- 15.00

Lord Stangt

f>^A
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Oelrltoo 7Al4i44t4n 27 & 28 azryttt
Fredag augusti - Sko/ans dag
Denna dag kommer eleverna pA Perslundaskolan att erbjudas prova-pA-
aktiviteter hos flera av Ockelbos idrottsforeningar. Flera av kommunens andra
skolor kommer ocksa att ha hiilsofriimjande aktiviteter under dagen.
Pe alla skolor utom Perslunda, kommer en frukost att serveras till eleverna.
Perslundaskolans kok serverar extra halsosam mat denna dag och f6riildrar till
elever pi Perslunda dr vilkomna att kostnadsfritt ata lunch pi skolan.

PA kviillen anordnar IOGT-NTO Disco fiir ik F-6 pi kvSllen pA Gotan
F-3 kt  18 -  20
4-6kl20 -22:30

LiSrdag augusti - kl. 10-15 Allmiinhetens dag

Vdlkomna ti en dag i Hekans tecken, ta del av information fren utste ama
samt ht er motiveras och inspirercs till en helsosam livsstil!

Pd och runt Torget!

Kronans droghandel . flnns pri torget med intressanla erbjudanden.

Socialtjensten - informerar bl.a. om bostadsanpassning, anhorigstod och
daglig verksamhet.

Bysjiistrand - beratar bl.a. om hur de anvander sig av Wii-spel fdr att aktivera
sina brukare.

Familjecentralen - information om verksamhelen.

Heimers Helhet och Hiilsa - kl. 11-13, prova-pa-pass i spin, box, skivstAng
och yogastretch i deras egna lokaler. 13.45-14.
Prova-pA-pass i box/ryggtraning pa torget. Drop-in pA alla pass!
Passa pA att kopa ditt terminskort med 300 kr rabatt, ENDAST 28 augusti.
Vid uppvisande av Nautiluskort kan 10 ggrkort k6pas fdr endast S50 kr
(ord 725 k0, gdller terminen ut.

Caf6 Trillin - speciellt erbjudande som anknyter till dagen.

Systembolaget - alkoholfria alternativ. I egna lokaler.

ICA Supermarket - demonstration och provsmakning av helsosam mat.

En nal fiir halsan - Margareta Lindblad, Wilma akupunktur, beriittar om
kinesrsk medicin och demonstrerar akupunktur och kinesisk massage.

Ockelbo Ryttarftirening - berattar om vilka aktiviteter de erbjuder pA ridskolan_



Ockelbo Missionskyrka - ptlgrimsvandring utmed Halsans stiq.
Vandringsledare: Katarina Linderborg. Start vid torget 1 1 . Vi sairtalar omkring
Pilgrimens sju nyckelord: LAngsamhet, Frihet, Enk;lhet, Bekymmersloshet,
Tystnad, Delande och Andlighet.

ABF - visar studiematerial och informerar om verksamheten.

Bliljusorganisationerna - finns pA plats pA torget.

SPF Ugglan Ockelbo - informerar om sin verksamhet.

Sofies kroppsv6rd - erbjudande pa VARTFRI, nytt medel som effektivt tar
bort hand- och fotvartor

Anithas Balans och Harmoni - finns pi plats och informerar om srn
verksamhet, bl.a. yoga, chi-ball, massage och mental avslappning.
IOGT-NTO - Klettervdgg, informerar om verksamheten och bjuder pA
Godtemplardricka. Uflottning av biljetter till f men "Dear Johnli, Rio.
Pi Wij Triidgirdar!
Lisen Sundgren, keind som: fdrfattare till bockerna ,,Ljsens Ortspa,,och Lisens
l,:.1ir.|",1p-" : ""hsom 

fd,redragsh6ilare och inspirator tilt en niiurtig, sinntig
Ivsstrl. Las mer pa www.lisenoroan jcs.com
Lisens 6rter fdr en evig sommar
Vagen till halsa via ett sinnligt umgdnge med vaxterna
Kl. 1 1 . Ortvandring i Ortagarden med Lisen. 40:Jpp

Lllj;^L.,:-"1_o::t!"rl:r_T"j anvender orter f6r eir hatso"amrare tiv. 20:Jpp
Lrnte-Daren ar oppen 12-15. Teer serveras for alla dina behov.
Pi HSlsocentralen!
Forelaisningar mellan 1 0-1 2.
KOL - en folks.iukdom. F6relasare: Astma_ och KOLskoterska Margareta OlssonDiabetes - Fctreldsare Diabetessk6terska Marie-Louise Juntin 

-

PanikAngest - F6reldsare psykolog Gunilla Silfsjr)

Vid Ockelbo kyrka!
Kl .  11-13. Sopplunch i  Kyrkans hus
Kl. 12.30-13. Musik och lyrik, Ockelbo kyrka, Johanna Damberg,
Britt-Marie Thcirnros.
Kyrkan dppen f6r bescik 10-i 5.

OCI(ELBO
KOMMUN

Fdr mer information
FolkhiilsoBRA
Folkhalsosamordnare
Mia Lindblom
Tfn. 555 97
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bdrjor kdren

i Missionskyrkon
ovo infor hosten.

Nyo & gomlo,
n vono & ovono

6 sdnsone cir 
)J Vcilkomno .r

I l Missionskyrkan tA
t F Ockelbo n,r.r-U

Fonus i Ockelbo

.lat hjiilper di8 med allt som riir
en stilfull och viirdig begravning.

Viilkommen att ringa fdr
bokning av tid eller hembestik.

Hi6rdh Forsling
Hardv. 7 Ockelbo tel: 0297-414 OO

F@NUS

TIfII,NISITEIIE
LORDAG 2818 KL 10-18

l'larknad-Qowboys-lndianer-Trappers-Yxkastning
Stoclaigning-tine-& iqueredance-Gnsride (bluEns)-0sterliganicountry)

Ridning-li1ianstreetsal00n (pub f reldr)-lilat-& kaffes€rv.m.m.

2L L7Info: Se

WIJ-
TRAD
GARD
AR

DAGENS mirr Vannaonn
From 23 augusti - 10 september serverar vi
dagens rdtt vardagar klockan 11.30-15.30.
Ddrefter 11.30 -14.00, tiII ett pris av 80 kr.

TVA riitter, smaksatt vatten, brcid, saliad, kaffe.

Kciket: 0297-554 50. Varmt viilkomna.
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sa pa nru
Ga tiil Rlo

Boka biljefter pe
www.riobio.comil--.....-

DEAR JOHN L6ngd: 1 tim 47 min

Stindag 2el8 Klle |ll'jllj''' :lr[,,"

r) Jr\:t [e

Besok IOGT-NTO, UNF och Junis
pA Hdlsodagen den 28/8 pA torget
och ta chansen att vinna biljetter

t i l l  f i lmen Dear John

fl} rocr-r'rro 
"- *"f;ftnh

Mcit hoslen med ndgot nytt!
Foto - Digitalkamera, nybtirjare
Ons el Tor 18.30-20.45/6 ggrl710:
Ledare:Erik Andersson

Bugg - nybiirjare
Tis 18.00-19.30
7 ggrl59or
Ledare: Lars Ingman

Salsa - nybdrjare
Tis 19.45-21.15
7 ggr/590r
Ledare: Lars Ingman

Mobiltelefoni
l0-11.30/5 ggrl50:
Ledare Mona Ekberg

€Information och anmSlan: E
studiefiirbundetVuxenskolan wt

026-18 8l 20, www.sv.se/gavle ,V".jJ,SE,

,t & 
Onsd 15/8 kl 19.00 Ktiritvning Terminsstarl

{ :. Scjnd 2918 kl 11.00 Gudstjanst.
Katarina Linderborg, Gunnar Larsson.

Nlissionskyrkan Sing av Osmo Kekarainen & Borje Grdnberg
Ockelbo Kvrkkaffe &

Svenska kyrkan +
OCKELBO FORSAMLING

OCKELBO
fi 24 aug

To 26 aug

LO 28 aug
Ld 28 aug

50 29 aug

kl 12.00 Gemensam upptakt fiir Ockelbo fairsamlings
syfiireningar. UnderhSllning Annbritt Andersson
och Rolf Svensson. Surstr6mminq/sill serveras.

kl 08.00 VECKOMASSA, Stefan Nilsson,
Johanna Damberg.

kl 11.00-13.00 Sopplunch iKyrkans Hus
KI 12.30 MUSIK OCH LYRIK,

Britt-Marie Th6rnros,
Johanna Dambero.

kl 11.00 HdGMASSA, Susan Tronsson, Johanna Damberg.

rit '-:
.' .(' I la

.>)qt-_----:lrA3



angeende hostens
kurser se

www.sbk. nu/
klubbar/ockelbo

lr-I-n LINGBO
[ffiJ OaUs att ata surstromming/sill och
\_7 tillbeh0r 0ns den 1 sept pi LagergEroen
kl 13,00, Kostn 60:-, Anm till RJt HAllberg tel
500 66 senast lor 28 aug, Varmt v;lkomnal

' . ' |

l.hdl.m3m6t ltyr llodcrt rnr rorrdto 26 ru{urtt kl. t l:3O-ratOO pl
R.rtumnt Sl6b.ck n.

Tomas Trlbdi riksdagsledanpt frEn Gavle och naringspolttisk talesperson kommer InFdr
valet nU Ockelbo ftr au besoka vgra ROT- o{h RuT:fdretdg. I samband n]€d det komme.
vtr! medlenxmote att aga rum. Dessuaom kommer vr iti-orsrr:i*i uln vatprogrun,,

Arbota - tommunlkrtlon - Tryoohrt - p.nrlon - Skoh _ '|lU6

Alla m€dlenmar o.h bllvande medlemmar Ar vAlkofi)na, RUT- och ROf-fdretaqare som 6r
Intresserade av ett besdk, hdr av er tll Lena Franksson 07j-9161135 eller RalDh
Velteoaar 070-1468075
www.m.dFrat.se/n.ke,tr|

'KOITIDCR-IU'TIIICR!
Vi har NitFree -  luskammen
i rostfritt st6l som effektivt tar

bort iigg och loss
Just nu 299:-  (ord 349:-)

- ^ , , 4
SP)g{q€ n^.,^,^,^^
Yi,ORTABOI)

S. Ass.40 O2g7 -42366

SASONGSAVSLUTNING
Lingbo Hem bygdsforening och Ockelbo/L ingbo RodaKorskrets  tackar  a l la

som arbetat ,  bakat  och h ja lpt  t i l l  sd at t  a l l t  har  fungerat  aven denna som-
mar. Vi inbjuder som vanligt til i en liten festavslutning p3 LOGEw siinda-
gen den 29 aug k l  14.OO (OBS! dag o t id)  med f ika och underhS n jng

av Trubaduren HSkan L ingblom.
ROdaKorset  har  samt id igt  dragning pA stora lo t tenet

Alla er hjart l igt  v i lkomna I
L i n g b o H e m by g d sf 6 rei i n g o ch Rii d a K o rs e t lF*or"*-*,

VARMTFQDEADE €i,JMM!S[9V!:AEr
Pax
Barn

NOKI^A.

Vik ing
Dam & Herr

JAKT

?;t/a4 ,4t2,4* ^4Cudlrm// SAnn



UGGLAN
OCKELBO

Vdlkommen till hostens forsta
mSnadsmote o3 Uret

Torsdag 26 aug kl 13.30.
Hjordis Persson visar naturbilder.

Ka ffe - Lotte ri
H0stens program finns att f5

Missionskyrkans
SECOND HAND

N. Asgatan 20, Ockelbo
Tel 070 - 736 79 88

6ppet

on - to 13-18, fr 11-15
Inliimning av varor under rippettidema

eller enl. Overenskommelse.
Vi hjalper till att hAmta tunga varor

Information samrid bergtiikt Langberget
Swerock AB avser att ans0ka om tillstind ftir bergtiickt inom fastigheten Siibyggeby 33:1.

Swerock inbjudcr harmed till ett informationsmdte mindag den 23:e augusti 2010.

Plats: Missionskyrkan
Tid: 19.00

Vi bjuder pd fika.

Plancrad verksamhet
Omridet som ber<irs ligger pi Langberget ca 3,7 km nordost om Ockelbo.

Ansdkan kommer att omfatta en uttagsvolym pi maximalt 500 000 ton berg och moriin.
Matcrialet kommer friimst aft anviindas till olika viig- och jiimviigsprojekt i Ockelbo med
omncjd.

Vid taiktverksamhct utf<irs avbaning (bortgdvande av vegetationslager, ytjord), losshillning
(spriingning), kossning, sortedng, &attning av makadam, upplagshantering, lastning och
uttranspofi av material.

Transporterna planeras att ga lengs med Langbergsviigen och Osterleden till vdg 303 och
diireftcr till olika arbetsplatscr och viigar.

Arbetet med miljriknsekvensbeskrivning (MKB) och tiiktplan pig6r. MKB:n kommer att
behandla relevanta konsekvenser av hur omgivningen piverkas av bulleq damm, mark-
vibrationer, piverkan pri yt- och grundvatten osv.
I MKB:n redovisas och inarbetas de synpunkter som liimnas vid samr6d.

For ytterligare information och frigor kontakra Niclas Nilsson, 090-71 72 76 eller Hans
Lineh 0733-84 76 93.


