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NYBORJARMEDITATION. Tisdagen den 14 september k1.18 bdrjar vi, sen triiffas vi varannan
tisdag mellan 18 - ca: 2l.Lar dig meditera, slappna av, hitta lugnet och komma i kontakt med ditt
inre. Vi kommer attvara i tipin (indiantiiltet) om viidret tilliter, annars inomhus.
Pris: 80:-/ging fika ingir. Minst 6 deltagare. Anmal dig till Therdse 070-5204399.

VARDAGSLYDNAD. Lcirdagen den25l9 kI.11 --ca 12.30 Vardagslydnad ftir
hund och matte/husse. Ta med din hund och fl hjelp med grundema i vardagslydnad.
Anmiil dietill Ther6se 070-5204399 Pris: 100:-

INTUITIONSTRIiNING. Onsdag den 2219 kl. I 8 - ca 2l btirjar vi triina att lyssna till vir intu-
ition, vi liir oss lita pi att det iir rAtt det vert innersta siiger. Vi triiffas sen var annan onsdag 3 ggr.
Pris 100:-/ ging fika ing6r.

SLAGRUTA - PEKARE - PENDEL Kursen hAlls under tvi ldrdagar eller sdndagaq si anmiil
ditt intresse si viiljer vi dagar sen. Priset Zir: 600:- fika+liiulunch ingir samt pendel o kompendium.

REIKIHEALING. Grundkurs i Reiki hills under tvi kirdagar eller sdndagar, si anmiil ditt
intresse si viiljer vi dagar sen. Skall vara jiimnt antal deltagare si ta giima med din kompis.
Priset iir: 600:- fika och liittlunch ingir. Du ffir iiven ett diplom.

TEMAKVALLAR
Varannan onsdag har vi temakviillar, som tar upp olika saker ftir information och diskussion.
Tid: kl. I 8 - ca 2l .Pris fdr alla 7 kviillar 650:- eller 100:- / kvAll, fika och kompendium ingir.
Temakviillama kommer att vara hos Isa.
Den 15/9 Att leva utan riidsla. Att dvervinna riidslor och fobier.
Den2919 Djurkommunikation, lite grunder om hur du kan "prata" med djur.
Den 13/10 Det okinda! Hur upplever vi det och vad iir det vi kflnner?
Den 27ll0 Healing, energier, piverkan och hur vi kan kiinna positivt - negativt.
Den 10/11 Att liira sig lita pA sin intuition och ha tillit.
Den 24lll Vir aura, vAra chakror och fiirger och hur vi piverkas.
Den 8/12 Frigor och svar frin tarotkort, pendel, bdcker m.m.

Viilkommen med din anmZilan till Isa 070-3799985. Ther6se 070-5204399.

Viilkommen till en intressant hiist med oss pA Asens Djur & HAtsocenterAB
I Lingbo



Nyheter hos SV
Heminredning
Skapa din egen sti l och samla allt i  en hemin-

redningspiirm. Vi t ittar pi trender, belysning,

homestyling och hur fdrger p6verkar oss.

Tor 18.00/5 ggr/750:-/trrif v.v.

Kalligr afi o ch snabbtextning
Snygg textning for ol ika sammanhang

Tor 19.45/5 ggr/750:-/trtif v.v.

Vi har platser kvar i bland annat:
Salsa, nyborjare Tis 19.45
Foto - digitalkamera, nyb. Tor 1.8.30

Byforskning, Mo Ons 18.30

Information och anmiilan:

Studiefi irbundet Vuxenskolan

026-t8 8L 20, www.sv. se/gavle
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Mattes Brtid och Giistrikeloppet

BJUDER PA KAFFE
& SLATBULLE

Heja fram cyklisterna utmed 272 sch
prova en iikta "motionsbulle" med kaffe.

Giiller si lingt lagret riicker.

Depi mellan kl11-13
ltirdag 18 sept

Pendelparkeringen (siider om Bil& Fritid)

VSlkomna hdlsar Hembygdsfiireningen,
Mattes Brijd, CF Bockstyret samt

neOVCl s*nsswww
www.gastrikeloppet.se

OCKELBO KOMMLIN
Ansdkan om kommunalt underh&llsbidrag

till icke statsbidragsberiittigade v dgar
Viighiliare som inte erhiller statligt bidrag har under vissa fdrutsiittningar m<ijlighet att
erhilla kommunalt bidrag till viigunderhill.

Bidraget utg6r med 2 krlmeter viig och 6r. FrAn bidraget avgir I 50 kr/permanent bebodd
fastighet och 50 kr/fritidsfastighet vid respektive viig.

Villkor for bidraget till viigar med tvi eller flera permanent bebodda fastigheter:
Viigfcirening eller motsvarande ska finnas. Om viigf6rening inte finns ska skriftlig
overenskommelse om f<irdelningsgrundema for underhillskostnaderna upprattas.
Viighillama ska utse ombud som ansvara for underhillet.

Ytterligare upplysningar och fullstiindiga bidragsbestiimmelser: 0297-555 00

Anscikningsblanketter hiimtas hos kommunens informationskontor.

Anscikningar avseende kalenderiret 2009 inkl karta, ska vara Ockelbo kommun tillhanda
senast 30 september 2010. Anscikan skockas till:

Ockelbo kommun
Tekniska enheten
816 80 OCKELBO



Ockelbo, mciiligheternas kommun!

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

ndrmaste fyra 6ren
Det dr vi tirrsammilitl?T,?i'J,?il:ihur det brir'

Nigra av vSra viktigaste frigor iir att...

.  Det f inns inga "vi  och dom", det f inns bara "Vl!"  Al la kvinnor,  mdn,
f l ickor och pojkar oavsett  etnici tet ,  kul turel l  el ler rel ig ios bakgrund
ska ki inna sig vdlkomna och som en vikt ig och betydelseful l  del  av
Ockelbos framtid.

.  Vi  v i l l  utveckla "det grcina" mi l jomissigt hSl lbara samhdl let .  I  al l t
f r6n boende t i l l  mat och foretagande t i l l  resursanvindning.

. Vi vill fortsdtta att skapa handlingsutrymme for en politik som
vilar pA en Socialdemokratisk grund. Vi har visat att vi vAgar
satsa och att vi tar ansvar for vdrr kommuns ekonomi.

. Vi Socialdemokrater dr dvertygade om att det dr alla vi
t i l lsammans som kan skapa mojl igheternas kommun. Ndr vi f ir
bestdmma dr det inte t i l lgAngen t i l l  exklusiva ndtverk som ska fd
avgdra hur l ivet ska bl i !

Clom inte att rosta pe oss i valet den 19
septem ber!

SOCIALDEMOKRATERNA I OCKELBO

Vill du veta mera om oss? G, in pA www.socialdemokraterna.se/ockelbo



Aluminium pe kdpet!
" - el lerr 'vj tm{iat t i l l  pr iset a'r obehandlat.

Giiler irirsier ur virl. li-giassor-:i,""nt 1@
HFlllFA. Du kdpcr aium,riur:oekiicca
idrster tiil prisei av vitilai.{ie eller

v,1i:ila.oe iiii cirsrl av obeharrdlade.

'  
Al luppvaLtnin{pa min

fod.lr.daL u ndanFedes vanli
men bestiimt. bortrest

^ l(Jta (JVarnstrom

Uthyres i Ockelbo
3 rum, 2 kamrar, k6k samt

2 rum o kdk
070-570 53 61

En komplett leverantdr!
3-glasfonster . t.aditlonsfdnsier. altandirral r.nda fonsier

i c " '  l x k i ( l i : . ; t e ' .  i i t e r r i d r r a l  i n n e d i a , t ! .

sicolius. siagtvitar . f i irr lcsdcrar. ctriucd$;r. t i i ibei:6r

wx,wrllirirgsla*st*r.ss N \$sr{.diplcrn*td*nw,sr

4**k*"gd

reIarf;trifisferl
li{lvigrgrtJn .tt 816' 30 Otkeibo, ll'ei, 0!9;"{01 5'j

Nu stortor SMU sino grupper
i Missionskyrkon.

Scout
14/9 kl t8

Tr.  oK 5

Bornkoren
16/9 kl t8
f r . 6  & r

KLADBYTARDAG
2 oktober tO - 14, A-lokalen
For dig sor l  v i l l  k6pa el ler sdl ja barnkl i ider och barnutrustning. Det kostar inget
men du miste boka i  fdrvi ig.  Vi  tar inte emot bokning av bord fdre mdndagen
den 13 september. Sista anmii ln ingsdag for bokning 5r sondagen den 26
september. Du fEr mer detaljerad ̂information ndr du bokar. Vi behcjver folk
som jobbar fr iv i l l igt  i  kassan och p3 golvet!  Du som kan hj i i lpa t i l l  kan ocksS
anmdla  d ig  t i l l  Jenny .

All bokning sker ti l l : Jenny Blomberg: 076- 3242398 /ienny-blombero@hotmail.com
Arrangiirer: Familjecentralen ti l lsammans med ftirdldrar i Ockelbo

#q>*l*i i1d*rsskss*s$"$$ffi Hs$e;n#mn $wx
'S j}fl xivd'm c( Hmrrammrum-M
Tisdagen 21 september kl.  19.00 pi Soluret iOckelbo

P6 i irendelistan: Nomineringar t i l l  landstingsuppdrag. Valanalys.
Kommunstyrelsens irendelista, men Sven iirenden frin ovriga
nimnder ges plats.
Al la medlemmar hi lsas vSlkomna.
Vi f ikar t i l lsammans



SilT OCKELBO
"il' KIIMMUN 

VALNAMNDEN INF.RMERAR

VAL 19 SEPTEMBER 2O1O

vALLoKAteR, 6eeerrrDER ocn rdnrrosndsrrurruc

Ockelbo kommun har  t id igare haf t  7  va ld is t r ik t ,  men enl ig t  nya
val lagen (4 kap 17 $)  mSste var je  va ld is t r ik t  best8 av 1000-2000
rostberdtt igade. Kom munful lmii kt ige beslutade ddrf6r infor EU-valet
2009 om fo l jande va ld is t r ik t :

Ockelbo Norra, Ockelbo Siidra och Ockelbo byar,

Valdagen den 19 september dr  va l lokalerna i ippna k l  8-2O pA
fi i l jande st6l len:

Val lokal
- Ockelbo Norra (ofori indrat) Gdverdngeskolans matsal
-  Ockelbo Sodra ( ink lus ive J i idra8s)  Raboskolans matsal
-  Ockelbo byar  (L ingbo,  Amot ,  Mo och

Abyggeby)  MobygSrden

F6rtidsri istninq:
Informationskontoret i  Ockelbo :
M3n-tis 1-7 september kl B-16.30 (torsdagar 6ppet t i t t  kt 19:00)
Ons-fre 8-17 september kl 8-17.O0 (torsdagar tippet till 79.OO)
Lordag den 1B september k l  9-14
Sondag den 19 september k l  9-20

Bib l io teket  Amot  MEn-Tis  L3- I4 september k l  17- Ig
Bibl ioteket Ji jdra8s M8n-Tis 13-14 september kl L7-79
LingbogSrden M8n-Tis t3-74 september kl L7-79
Abyggeby landsbygdscenter  MBn-Tis  13-14 september k l  17-19

Bysjostrand Tis 14 september kl 10-12

OBS! Gliim inte att ta med riistkortet

Valndmnden



Ockelbo Orienteringsklubb
www.ockelbook.se
info@ockelbook.se

Ktubb-triining, onsdag 15 september kl 1800.
Plats: Liss tansen. Banliiggare: Ola R Leif K.

DM Medeldistans, ldrdag 18 september.
TC i Norrby, 5 km NV Jirbo. Viigvisning frin v. 542 (Kungsforsvigen).

Fcjrsta start kl 1100. Final i Giistrike cup. Samling vid Perslunda-P kl 930
Tiivlingsvlrd: Gun 0,419 58.

DM Stafett, sondag 19 september.
TC i Norrby, samma som pi lordagen. Ftjrsta start kl 1000. Samling vid
Perslunda-P kl 845. Tdvlingsviird: Staffan Y 070-533 2141.

Medlemslotteriet, september
Vinnande nummer: 68, 1, 69,49 och 30.

www, m oto rce nt ru m a b, co m

T6NCTAGARE

Ockelbo FdretagsCenter inbjuder t i l l  tv8 tr6ffar:

Frukosttriiff pt Ockelbo Pensionat och KursgArd.
Datum: onsdagen den 28 september
Tid: 07:30-08:30
AnmSlan: Hans Hertzman tel. 55 404 senast den27 september

KvSllstr5ff p6 Rtida Kvarn i Ockelbo
Landshovding Barbro Holmberg kommer och informerar.
UnderhSllning.
Vi bjuder pE fortdring.
Datum: torsdagen den 11 november
Tid: 18.30 -21.30
Anmdlan: Hans Hertzman tel. 55 404 senast den

"e*=*^'""'*u;l**trl*iit ^
qSe$cELEo::'

;n" sfifim.riis*,hxiNiffis
n}|ir|ffiflnH

9 november.

Varmt vdlkomna 6nskar
Rolf Landstrom, Agneta Wenell, Hans Hertzman.



TRE AV FYR ilfftrl
OVERLEVER CANCER

Ndstan varje dag drabbas ett barn i  Sverige av cancer. Forskning har gjort
att mAnga f ler klarar sig idag i in for bara ndgra decennier sedan. Tre av fyra
barn overlever. Men i var fjdrde familj intrdffar fortfarande det ofattbara. Var
med och kampa for l ivet. Stod Barncancerfonden.

PG 90 20 90-O
www.ba rnca ncerfonden.se
Tel 020-902090

ll rilDril
KAMPAR FORv l TIVET



.lAonnAs
Htistmiite den 15/9
kl  14.00 Folkets hus.

Underh6 l ln ing  med b l .a .  "Durspe l .
Fika, lot ter ier m.m.

Vdlkomna! Styrelsen

Ett STORT och VARMT TACK
ti l l  vAr al l t  i  a l lo SIGVARD

fiir hjlilp med flytten.
Arbetsgrupperna i

RODA KORSET

Ivuntjiirns wo
Stindagen 2619 09.00-12.00 iir det
uppskjutning infor irets iilglakt pi
Jidrais j aktskyttebana, kl 13.00 [r
det iilgmote i bygirden Ivandirn.

Vci I kommna cins kar s tyrels en.

... till Kjella & Emma samt
Riclry & Fia. Stort Tack fdy
allt Ni gjordefr)r oss ldrdagen
den 4 september

Massa kramarfrdn Tesan
mfamilj!

... till Roland o Monica som
ordnade den trevliga resan
till Aland. Till chauffdrerna
Stig, Roland, Kjell, tiven till
Marita som guidade oss
runt till olika sevcirdheter.

Boulegringet i Amot

Dagens ris till den person som

fdngar katter och transporterar
bort, det dr bdde egenmdktigt

fdrfarande och djurpldgeri du
sysslar med d.v.s. en brottslig handling.
Det dr inte fdrsta gdngen katter hamnar
pA fel stdlle. Vdr kau cir bdde cironmtirkt
och kastrerad och hamnade rinda ute vid
Vanstjdrn, vill du inte ha katter pd gdrden
spruta vatten pd dem. Karin Fagerlund

A De griina ndringarna ger jobb pi landsbygd och i Ockelbo 6€

,6::\ FOTBOLL - PLAN - OCKELBO / _,\
{ :i ffi,r, J Ldrdag 18 september kl 11.00 t tffirif l
\Y' ocketbo lF - Jddrais AtK \S/

Veckans matchsponsor:. Ockel bo G u m m iservice AB
Vdlkomna www.oikelboif.com Vdlkomna

Jakt och FritidskEinqa
Helt  i  skinn, vattentdt.
Kraft ig sula for rej i i l t  grepp.
Brun 4O-47

/,&oemu S6n?



Amors PRo
inbjuder sina medlemmar ti l l
h6stens forsta mAnadsmote

den 21 september klockan 14.00
iAmotsgArden.

Efter motet bjuder vi pA kAlsoppa,
smdrgAs och kaffe samt spelar
bingo.

Vt)lkomna

Vibestdmmer att du ska bestimma! tOV lagen om vatfrihet ivird och orrorg. @

bkePPllf.un;
E skafferi +

S. Asgatan Z OcketOo-fel 40050
MEnd-Fred 10.00-17.30

Ldrd 10.00-13.00

Mind: Pastapytt med tacocreamfraiche. Kokt f isk med iiggsts
Tisd: Paltbrcjd med fl i isk och vitsts. wienerkorv med potlt ismos och rdksallad
Onsd: Isterband med dil lstuvad potatis. Fisk Florentine
Torsd: Kalops med r6dbetor. Fl6skpannkaka/Grcinsakssoppa
Fred: Grdnpepparbiff med griidds8s. Pasta med lax och rotsaker
Liird: Fldskfi l6 m potatisgratdng (Endast Ockelbo)

Matltda inkl.sallad fiir avhdmtning 49:- ffi i l
dF --: VARDAGSLYX 55:- i;^pT>S
EffiEj www.skeppsfruns.se OHW

Kvistholmsv 2 1 Norrsundet Tel 22240
MBnd-Fred 7.00-15.00

Lord Stiingt
MATSEDEL V37

VALKOMMEN



I  Ons 15 sept kl 19.00 Evangeliecenter frSn Norge med Ake Tross6. I
I  Moteshelg 17-79 sept Henry Holmberg. I
I  F r e  ' 1 9 . 0 0  |  o r  1 5 - 0 0  o c h  1 9 . 0 0  S o n  1  1  O O  I

| .s 5q Tisd 1419 Kl. 14.00 Trivseltriiff " i huve't p6 en gammal priist" I
| 

* * Stefan Nitsson k6serar, kaff6 |
I N W Kl 18.00 Scouterna startar upp igen i
I rrrti""ion"r.yrr,un S<ind19/9 Kl. 11.00 Studiegudstj?inst Katarina Linderborg I
I  ( )ckalhn

Svenska kyrkan +
ocKELBO 16nSRnnlrNe

OCKELBO
M3 13 sept kl 18.00-21.00 Stick-Caf6 i Kyrkans Hus

Du f8r komma och g3 som Du vill
mellan 18.00-21.00. VSlkommen med eller
utan stickning for en stunds samvaro.

On 15 sept kl 13.30 Gemenskap p3 Bysjostrand,
Sivert Schdnning underhSller.
Ockelbo kristna r6d. I samverkan med Sensus

kl 18.30 MASSA, Stefan Nilsson, Lars-Olof Johanson.
So 19 sept kl 11.00 HOGMASSA" Stefan Nilsson, Lars-Olof Johanson.

Maria Nordgren, saxofon.

Fiib o dvandrin g Pfl tb o-Norrb ofiib o darna
Invigning av gamla ftibodviigen mellan
Patbo och Norrbof?ibodarna vid ftibod-
stugan i Pfltbo
liirdag den 18 september kl 10.00.
Diirefter guidad vandring ca 2,5 km frttn
P6tbo upp till Nonbofiibodarna diir det bjuds
pi enklare fdrtAring.
Viilkomna!

Vid eventuella frigor kontakta Hikan Alkberg 070-414 14 74 eller
Elsa Erikss on 0297 -402 4I

Medarrang0rer: Fiibodcirkeln i Ockelbo, Bobygdens VVO, Abyggeby Fritidsklubb

$ *.*u,skyddsftireninsen ffil*g*gr?**.* l*$fiffi
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Ring Ewa Lundstrtim
073-9648836

om du behover fotv8rd,massage, an-
siktsbehandl ing el  fdrgning fransar bryn.
Senare i host startar v\r stora succ6,M8
bra kviillar,och Aromaterapi kurser med

Spa-inriktning.
Gor redan nu en intresseanmdlan el ler har

frSgor.
mai l .ewas. hud.fot@tel ia.com

Vdlkommen Ewas Hud och Fot

I W Gestrikebygden ,n,n * .ri,..," "ol.ro*trir.o I

l;lfrrrj Fotr*pnrfief Irffr OcJ[,ISo s.# plnltr sarrr I'rfurr I

{,9
ffi

CENTERN VILL
H Hq brd kommunikationer till skolor och qrbeten inom och utom kommunens griinser.

H Verka fiSr ett dktivt fiireningsliv som skapar viirden inom kultur, idrott och
sdmhiillsgemenskap.

H Arbeta fdr en trygg iildreomsorg med gott omhiindertagande och volfrihet inom
hemtjiinsten.

H Rut och Rot har kommit fiir att stanna.

H Ho en kreativ och nytiinkande skola som ger mdjligheter.

FdRETAGANDET AR GRUNDEN T6n vAn vALFARD soM GER REIIJRSER ocH
STABILITET TILL VART OCKELBO.

CENTERN STODER LOKALT FORETAGANDE
NOSTN PA CTruTENPRRTIET DEN 19 F6R FoRETAGSAMHET OCH TILLVAXT

I Boka in l i irdagen den 2 okt! |
leuhatton i lllvsta, Berggtrden.l

il-l l

| @"'"n.'4;iJ;"kr 
14'oo 

I
I Velkomna! I



Lingon, Bldbiir
Gula kantareller
Trattkantqreller
6ppet vardagar 11.00-20.00
Liirdag-S<indag - Ring frire

070-508 L495

Dagens ris till de crossdkare som
kcir sdnder stigar i Rdndsen och
Ol-Larsberg. Var sd vdnlig att sluta
med det omedelbart. Fdrbjudet att
kdra cross i naturen utan tillstdnd.

Ulfsta stugkommittti
O ckelbo Orienteringsklubb

M ... till allaunderbarapersoner

ffi som deltagit i sdkandet
31mffi, efter Jasmine och ringt och

i S *ar -' 1 tipsat om katter ni sett. Pd sA
"' scitt har vi rintligen fdtt henne

tillbaka efter fem veckor mitt
ute i skogen vid Vanstjdrn.

Karin Fagerlund

Ett FANG rosor till Fam
EDMANS. Fem glada tjejer
tackar fdr dom fina jackorna
till ponnydressyren. Nu syns
Ockelbo

Tack / Jeanette Ellen Lydia
Mikaela Moa

... till Maria Hagelin ett

fdng rosor ft)r att hon cir en
underbar och omtdnksam
mormor som alltid stciller
upp! Varma kramarfrdn

barnbarnet

I I

.7./4a

Wz"

INAG LEVER MER AN
EN HALV MIL'ARD

t t

MANNISKOR ISLUM.
NU VET D.U.

,',2e

Stort tack till Ockelbo kom-
mun, med berdrd personal,
KO MVUX komvux-kollegor m

t rektor Signhild Olss.gn i spets-
en, administratdr Margareta Ostblom jbr

fina dr tillsammans, och fdr presenter,
blommor o uppvaktning i och med min
pensionsavpdng. UlfEricsson

AMNESTY.SVNUVETDU

-Jr

AM],|ESTY.tfu
INTERNATIONAT .TF



(On Hamr8nge centerkvinnor inbjuder t i l l  hostupptakt och start pB
(>:4-l hdstens soppluncher t isdag 14 sept kl 12-13.30 Hagsta skola.
(/tV infdr kommande val medverkar centerns r iksdagkandidat

W Anders W Jonsson och ful lmdktige kandidaterna Roland
crurenprsirei ErikSSOn, Marina AlfredSSOn BrOr. VSlkomna!

RUTJOBBAR BORT MER OCH MER AV DEN SVARTA BRANSCHEN

'Sill 00|{[LB0 Kommunen har nu en esen
"ilt |ffiff[fl[il enersi- och ktimatrfldgiv-are!

Ridgivaren finns hiir for att ge kommunens hushill, foretag och lokala
organisationer opartiska och kostnadsfria rid i energi- och klimat.

Ar du privatperson, fdretagare, liirare eller med i en forening o.s.v.
intresserad av ridgivning, information eller har forslag, ring giirna eller
boka tid hos Eva Trolle Andersson som finns pi plats i kommunhuset.

Tel:0297-555 41
E-post: eva.trolle.andersson@ockelbo. se

WIJ-
TR^ilD
GARD
AR

DAGENS LI]NCH VARDAGAR
11.30 -14.00 stAr v6r buff6 uppdukad med
tv5. rdtter, brod, sallad, smaksatt vatten, kaffe.
Till ett pris av 80 kr. Varmt vdlkomna.

Kciket: 0297 - 55 4 50, boknin g@wij . se, www. wij. se



nll uppvaLtninq undanb.d.s
uanliet mei bestbmtl

bror Nilsson

... till Pernilla Andersson en ros

fdr att jagfickrida "Grffi" och
Elin somfoljde med som scillskap

",ra Kram Josefn Philipsson

rAn vI LoV? JA MED EN RoST pA ceTTERPARTIETI

FLYTT-LOPPIS
KRAFTVAGEN 7, LINGBO

Liird o Scind 18 o 19 sept kl l  O.OO-17.OO
Mobler, konst, husger6d, div. texti l ier samt verktyg

07 O-54a'41 54. Vd I ko m n a !

Ydg272,816 92  L INGBO
Tel 0297-500 50

5J ua. tillAad. ftuamraufrnaL

MATLADOR 49:.
Ni kan sjdlvklart fA pizzalkebab eller sal lad ocksi som dagens

MAndag:
Tisdag:

Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

a""tttfu ' rcl#l
Klassisk lasagne
Senapskryddad strommingsf lundra med hemlagad potat is-
mos, gr6na Srtor och skirat smor
Korvstroganoff  med r is och gr6nsaker
Len spenatsoppa med i igghalva och ugnspannkaka
Plommonspdckad karr6 med gr i iddsSs o gele, kokt
potat is och gronsaker

lnkl smiir, briid, sallad och kaffe



Miljcipartiet de
grcinas vision dr
att respekt och
integritet ska

prdgla det
sociala livet.

1.Ove Krantz 2.Evan Lager 3.Anna Astrom Striimner
Miljopart iet de gronas valbara kandidater i  Ockelbo

Vivi l l  arbeta for att i i ldre och sjuka mdnniskor ska kdnna trygghet

och v i rdas ut i f r6n ensk i lda behov och onskemSl .

Med helhetssyn p6 ind iv iden ska h i insyn tas t i l l  b ide kropp och s jd l .

V iv i l l  arbeta for  e t t  oppet  och mingkul ture l l t  Ockelbo.

Vi  t ror  a t t  moten mel lan mdnniskor  och ku l turer  ber ikar  och

samtidigt motverkar osi ikerhet och fordomar.

Vi  v i l l  arbeta for  e t t  okat  oppethSl lande och anvdndande av Ockelbo

Bib l io tek -  ku l ture l l  motesplats .

Viv i l l  arbeta for  for tsat t  s tod t i l ls tora och smi  foreningar  inom

ku ltur och fr i t idssektorn

Viv i l l  s tSrka resurserna t i l l  den kommunala ku l turskolan.

Din rost kan gcira skil lnad den 19 september!

Miljcipartiet de grcina i Ockelbo
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tisdagen den 14 september kl 14.00

"f huv'et pd en priist"
Stefan Nilsson beriittar

Servering
Valkommenl

Ockelbo
Missionskyrka
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Brldary

Fonus i Ockelbo

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

Vdlkommen att ringa ftir
bokning av tid eller hembes6k.

HjOrdis Forsling
H5rdv. 7 Ockelbo telz 0297-414 00

F@NUS
vrnalw.fonus.se

CAnoSLOPPIS
i Nordanisbo, Ockelbo

ll-12 och 18-19 Sep kl: 1l-16
(se skyltning mot Amot)

Vzilfyllt igen !
bla: Mcibler, Fcinster, Bdcker,

Filmer, Porslin, Bamsaker, Julsaker,
Tuppeware, Kliider m.m

'lriffromna !

"'l $wp -'i $j lffi swffiRwilvfii'b#s'
Bernt-Olov Andersson med gruppen "Starka Band" spelar
pA torget kl. 11,00-13,00. M bjuder pi korv o brod, ballonger
till alla barn. Ta chansen att kopa en lott och vinn valstugan.

Kl 19,00 samlas vivid Folkets Hus iJddrais for
traditionsenligt fackeltig. Efterit bjuds det p5 smorgSst6rta
och musikunderhSllning i Folkets Hus.
Magnus Jonsson kommer att sriga n8gra ord.

For samAkning ring: 42352,505 16, 070-2959662

d





,l'l*rl,t*.'.$fngr*.r'jsr"1q J:i. {JJS{J - Iai-l l,} *,$r'J**; t}Jf$-?t'$ 6$ * {34f;g$sl:q":;.ir. .ii:,:;v;frrn {i{J, ,,r'-i:.:.-Y-+{:r_i {;s

Vdra iipp ettider - tir mdndag-fre dag klockan 9. 30- 1 2. 30
Ouriga tider enligt ouerenskommelse. Telefonjour dygnet runt. Kontoret

kan uara obemannat n6ir ui representerar pd begrauningar

,1

'gsbyrd,

\sm$v,mkm $ W g'*pt'!.i3)tyil 's ${4" t i -lt}Iru
V5lkommen att folja valresultatet tillsammans med oss.
Plats: Ockelbo pensionat (annexet). Vi bjuder pi fortdring.
Ol och vin finns att kopa.

Buss avgir frSn Silverbocken i Lingbo kl. 17,30,
FrSn Kjellas mack i JSdrais k\.17,15 och
frin Herrg6rdsbacken iAmot kl. 17,35.
Bussarna gir tillbaka kl. 23,00

V6lkomna ti l len sp5nnande kvSll!



Ockeilfuwg*rd*r

Ockelbogirdar AB stiker arbetsledare fiir lokalvirden

Ockelbog6rdar AB:s lokalvflrdsorganisation bestAr av en arbetsledare och 14 st.
lokalv6rdare. Lokalvard bedrivs i Ockelbo, Jtidrais, Amot och Lingbo.

Di vAr nuvarande arbetsledare gdr i pension 2070-t2-3L, sdker vi nu en eftertrbdare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter ftir arbetsledaren bestir av:
* Planera, leda och samordna verksamheten
* Budget- och personalansvar
* Kundkontakter samt stiidbesiktningar av liigenheter efter avflynning

Kvalifikationer: Du har erfarenhet som arbetsledare, giima fr6n
lokalvArdsverks amhet.

Du har ekonomiutbildning och erfarenhet av bl.a. budget och uppfbljning.

Har du erfarenhet av stiidbesiktningar si iir det en merit.

Du ska ha B-kdrkort och tillgang till egen bil

Anstlillningsvillkor: Heltid 10t0 o/o,lflgre tjiinstgciringsgrad kan diskuteras.

Tilltrlde till tjlinsten: Hdsten 2010.

Ovrigt: Ange ldneanspr6k i ansdkan.

vill du veta mera: Kontakta vd Bo Lindblad, tfil0297-55 304, 070-603 29 26.

Ansiikan skall vara: Ockelbogardar AB, Bo Lindblad, Box 88, gl.6 23 Ockelbo,
tillhanda senast fredagen den24 september 2010.
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