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Vecka 12
Mindag 19i3 lsterband (Farila), stuvad potatis

K6ttgMa och potatis
Tisdag 20/3 Flaisk (Farila), stuvade mordtter, potatis

Pepparrotskdtt, sas och potatis
nsdag 2113 Flasklagg, rotmos

Sj6mansbaff
Iorsdag2213 Kalpudding, sas och potatis

Flask (Farib), ldksas och potatis
Fredag 2313 Grekisk biff, stekt potatis, tsatsiki

KycklanggMa och ris
Ldrdag 2413 Flaisknoisette, steki potatis o bearnaisesas
Sitndag 25/3 FlAskfil6, sparris, raikor, o pommes friies

Varie dae:

Valfri sallad
Tounsk, riikor, skinle./ost

St€kt falukorv, iigg och potstis
Bacon, iigg och potatis

Ol(Q8J Tet 0297-42t 50
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KONSU M AlVlOrS AnSrAmmn
Medlemmar med anhiiriga kallas till arsstamma

sdndag 25 mars kl. 14.00 i Amotsgarden
Bingospel och kaffe

VAlkomna! Konsum Amot Slyfe/se,

@ffi&MF

Mll du ha kul med din hund?
Kom till oss och gi kurs hos utbildade instruktiirer och kursledare
Vi planerar minga olika hrser i vnr,6lz Valp, Allnangndna4
Klicket, Agiliry och Whlfir
En N\'llEf * R.1ll/ldnad och ̂ ( du han Jrytu .n inlh.hdt/tin.

Kurscrna startar niir de komm;r in tillrickligr med anmilningar.
Anmel dig pi vnr hcmsida wvru.ockelbobk.se
"Hos os tttinar ui ned gl.iilje och ncd fokxs pa unarbcte nellan hxnl och f;rare"

Varmt'/;ilkomna Till Alla Vara Kurser

Storuil: l,,Iigdi"lg t2,0290-102 23. Jnfio:0290-700 49. O.k lbo: S. At\drl" 60,0297405 0S
Vdra aippetttder Ar rndndag-ftedag hlockan 9.3O-12.3O

01,iqd trlq erliSt.jlo?ts/3,"Dreke Ielelo"lour 4ltkcr nDtt. Kortorcl
Lan tatu obenarrat ,at Li repreertenr pd b.srarainsar

lhrnt uiilkonna iinskat Sata E AinA

Begramingslryrd
ansl0



DA det hos m,nga kommuninnevSnere rSder en osikerhet p5 vad man kan f6rv5nta
sig av polisens verksamhet iOckelbo kommun villjag kort upprepa informationen som
gavs d6 vifd.andradevart sStt ett arbeta ikommunen, under hdsten 2009

Syftet med fdrandringen varatt st;rka samarbetet med kommunen och 6ka Polis€ns
tillgiinglighet och service fdr Ockelbo kommuns innev:nare.

Tve poliser, med lokal fiira n kring, har ett dkekt ansvar f6r kommunen och dejobbar
operativt iyttretj;nst. De fdrlaS:Ber sin arbetstid iOckelbo och dearbetar under
varierande tider under dygnetsalla timmar. Oftast har de uniform menjobbar aven i
c iv i la klederoch fordon, de och da. De ha. t i l lgengt i l len lokal ikommunhuset di i rde
rastar, skriver rapporter och haller fdrhdr. Denna lokalar dock!4Enagon polisstation
der man kan fdrventa sig att det finns en polis, och besiik kan endast gdras efter

En delav den service som kan fes pe en polisstation 8es nu via kommunens reception.

Samlokaliseringen med kommunen g6r att Polisen nu uppner en biittre tillgiinglighet
o€h service genom att vara tillg.lnglig, via kommunens reception och dess personal p5
AsSatan 30 D iO€kelbo, m: ndag till fredag.

Den service som erbjuds fr:n kommunens reception omfattar bland annat:

utliimning av polisens blanketter
mindre hittegodshantering
inl:mningav anrdkan om tillstend fairvapen och arrangemang

Via receotionen i Xomm u n kontoret vill Polisen,ven kunna informera och hanvisa
allm:jnheten direkt iolika polisrelaterade fragor. Villman tr5ffa de lokala poliserna kan
man lSmna sitt telefonnummer ireceptionen sA ringerde upp,

Mycket bra anformation finns Sven pe var hemsida lt4lIqllCllclk4lgbglg

Rolf Sundqvist, kommisserie
Bitr. Chef polisomr:de Sddra Gijvleborg



xlvFlg0llll$Dn3t0
Vi har dom och naturligtvis

till bra prist
BIa. flichelint llhumortlgar mf,.
Vi utfiSr ocks& skiftning 350kt och hor s tongsfiirvoring 300kr

Ockelbo Orienteringsklubb
www.ockelbook.se

COF Arsmitte, onsdag 2l mars kl 18r0.
Scandic Vast, Hagastriim.

Klubbtrening, onsdag 2l mars kl l8m.
Ldptrening. Samling Ulvsta Friluft sgerd.

Klubbtriining, liirdag 24 mars kl '10m.

Ldptr?ining. Samling Ulvsta Frilufugard.
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6 stert ede n s S amf dt t i gh etsf 6rei ng ka I t ar ti t t ARS M 6T E
Onsdag 4 apr i l  k l .  19.00 i  Miss ionskyrkan.

Sladgeenlga arenden Valkomna! Styrelsen 
)
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Xiip bade glassmaskinen och
va{lel idrnet, sd betalar du bara

--l
J

fair veffeljernet! -

:f i)NoRD C
Glassmaskin 6622
. Gor glass pa 10 l2 rnif
V,lleliern 6960
. Smidiqt vaflellarn sorn giir

vdfflor med 5 hjarlan
---^--r+F



rlfiaz IrItGtIst( r0flA[tr
Bysj6strand

Tel 073698 23 8:l

a krblknGter rcd s:itGs
i Ockelbo

- 40613

Till hemti.nsten och distriLts-
skatcnslcoJr forgod omvardnad a"

Fred lvarsson
underercn

Ett stort

AnsmOre
Onsdag 2813
kl l g00

Klubbstugan,
Langberget

@
Velkomna!

vecq
V5CKAI

Du&Jag
mrnmhj!s(ldboSloggg



AnsuOre
Onsdag 28 mars kl. 19.00 i Amotsgerden

Sedvanliga mdtesfdrhandlingar Handlinga. infdr mdtet finns
p5 kontoret och i anslutning till mdtet

Vi bjuder pe fika. Hjiittligt vekommen / Styrelsen

PREMAR PASKHELGEN
Kvdllsiippet med Triidgdrrdens 5
Boka bord 0297-55450

Restaurangen dppen kl 11-15 isamband
med Gestrik Konst. Sooplunch och fika.
B6rje Grdnberg steller ut i Eldtemplet

la Carte Meny

WIJ-
TNtrD
GARD
AR

AXGELTAVU||C
Ulvsta FVOF blud€r In alla som vlll tlll

.nSe|tevlli|S laird den I I mars
Samllns 06.00 yld Ulvsta Frlluft3glrd

TevllnSstlds O7.OO - | l.OO
| 0 don/lag . StanavSifr | 00 krllag

lohan Persson 073-5s7 04 65 . Marcus Lundsrr6m 076-57278 6l

Fisket
shet pa

egen isk!

Inbjudan ti ll skatte- och marknadsinformation
Onsdag 2813 pa Birgittagarden iKungsgerden, k|.18.30

Torsdag 2913 pa messen, Wij tradgardar i Ockelbo, k|.18.30

PeterSv€nsson, Areal inlormerar om skatter och fastighetsmarknad.

Fdrvar plane ng arvitacksamma om du anmaler ditt deltagande lill oss!

Anders lsaksson lel. 010-46 77 917 Ota Astrdm tel. 01046 77 919
anders.isaksson@sloraenso.com ola.aslrom@storaenso.comsloroEnso



Pf,l@ uuceo
BIrlGO Ons 2l mars
kl 15.OO Lingbogerden

Velkommen!

lllr mcalcm|rrrf hlls$ rlllomn
i r ARrslrairE

iillf"'*,n"'l'j1,"::"(€I
Bostadsr$ft i Berobv seliea

Parhus 111 kvm 4 rum och kdk
Ca.port. Inglasad altan i vesterldge

Fdr information ring:
0297-10839
0733-785825

... ti Reatrice Notdin, som a tid

fmr sd tre|liga festet!
neta xyssganacr

€) eensroser
Berendsen Textil Service AB

i Ockelbo s6ker
sommarvikarier,

Under veckoma 25 till32 kommer vi
att behova din hjdlp.

Kravot ?ir att ni fyllt 1 8 Ar
Tjensterna ar heltid (8 tim.)

4 alt. 8 veckor

Vi behover din ansdkan senast
den 30 mals.

Vi vill ha din ans6kan via mail eller
brev. jorgen.alkberg@berendsen.se

Berendsen Textil Se.vic€ AB
Hamrangevagen 21

816 31 Ockelbo

Rl.LtAnG och utffTon pa AmoTtGARDCn
Litntag '1414 kl. 18,OO

Kom till Amotsgarden och siung och tyssna till musik och sang

"L 
i : av lokala fOrmegor,

M faffas och ebr en landgAng med lattdl.
Drick€r kafie med kaka till, och har det mysigt ihop. - Lotterier under kvellen -

Kostnad 140:., anmahn m,sto 6l(0 s.n.5t don li4 lill S6rcn tel 603 73 eller Lena Wllk 070-26 26 175.
ll I Anne! i ti(t, totst titt kvam galtlt. begdtnsat antat ptatset!
' 1 Atnngiiv Amotsg'rclen, Amotspadlan och Ocketbo Kultul

Vira leverant6rer ger oss hatgt betyg och
Din skog ar verdefull, lit oss hjiilpa digt

Kontakta Stora Enso Skog ner du skallgallra eller slutawerka.
Virk€skdpare Virkeskatpa16
Anders lsaksson tel. 010-46 77 917 Ola Astrdm lel. 010-46 77 919
Hamrange, Hille, Sandviken, Ovansjd Ockelbo, Je|bo

Skogsbruksplaner/radgivning
Sven Henriksson lel. 070-A$ 28 51
Stefan Gustavsson tel. 070-328 53 87storoenso



Framtidscaf6 torsdag 22 mars
Varen ar pa vag och mycket nyttigheter finns i ver natur

Gertrud Edstrdm fr6n Vart Skafferi Sverige kommer och berdttar
om hur vi kan ta tillvara det som finns i naturen.

Perslunda matsal, Tid: 18-30-19.3O. Darefter arsmdte

Velkommen o"xeroo lj} NarursKyoosrorenrng"" fA;#

Dina Fdrsiikringar
Gestrikebygden

0297-402 73

wwwdina.se/gestrike

INFORMATION OM LSS
HANDLAGGNING
IOCKELBO KOMMUN
FrAn och med den 19 mars kommer handleggningen av airenden enligt
LSS (Lagen om stdd och service till vissa funktionshindrade) att sktjtas av
handlaggare fren Sandvikens kommun. Ockelbo kommun gdr ett tjanste-
k6p, dels fdrat fe en bdttre kontinuitet och ockse fiir att hOia komoetensen
samt sdkra den.

Det kommer att bli tva handldggare som arbetar fdr oss i Ockelbo
kommun.

Barndrenden handleggs av Marianne Sdderman

Vuxendrenden handleggs av Carina Lindkvist

Nair Du behdver kontakta en handlaggare sa ringer Du Sociatfdrvaltning-
ens reception i Ockelbo tfn 555 67, som Du kan ne under kontorstid klock-
an 8.00 - '16.30. Tjanstgdrande receptionist formedlar Ditt Srende vidare
ti l l  ansvarig handldggare.

Socialnamnden



Sociaidemokrater ffin B1ge och Miljd
finns pi Torget den 31 niSri
K.h od'F&n d hd.nite rdllfr16. od 6 $E {d.
vr frnnr pA vgd d||s ! r r.0dr!6 vrltdf, pf fiir'

F6r 2oo kronor per ar blir du rnedlern i R<tda Koiset.
Satt in 2oo kronor pA BG 9oo-8o95- cltiln ej ange
narnn oclr adress. I
Las rner pe www.redcross.se I

Du dr vdlkonmcnl f RiidoKorset

aI
t7

Hl..lomkyrfi.n
Ockelbo

Mand 19/3 Kl. 18.30 B6n fdr Ock€lbo
Tisd 2013 Kl. 18.00 Tisdax Ovning av musikal
Onsd. 2113 Kl. 19.00 Kdren 6var
Frcd 2313 Kl 10.00-12.00 LP - Konlaktens Caf6
SOnd 2513 Kl 11.00 Gu&gent Lasse Looberger

Mariann€ Ande6son, seng Helgna Lund
Kyrkkafro, fttFamllngsmdie

On 21 mars kl 11.30 M5n som tyllt 60 i Kyrkans Hus. Lunch.

Svenska lqyrkan *
OCKELBO FORSAMLING

To 22 mars
sii 25 mars

LI]IGBO
Lti 24 mars

AMoT
To 22 mars

Bertil Eriksson sjunger stnger av Dan Andersson,
kl 14.00 Andakt pt Uret, Anna Hagman, Ida Fahl,
kl 18.30 lrlASSA, Anna Hagman, Ida Fahl.
kl 08.00 vECKOuilSSA" Susan Tronsson, Ida Faht.
kl u.00 psaltr,lsA cscuDsrJi sir-, aSusan Tronsson, Stanley Lenell,

Lars{tof Johanson. Koratktir. ^7 d F
Ky*kaffe med veffetbaketse. f1|.|'al l1 |

kl 15.00 Musikcaf€ i Rirsamtingshemmet. 
{ O'

Lingbo hembygdskdr, Ida Fahl.
Kaffe med vaffelbakelse.

kl 18.30 SamtalslsSll i kvarterslokalen, l&utlkern
Susan Tronssoh,


