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INFORMATION FRAN OCKELBO KOMMUN
Mindagen den 30 april har vi iippet:

Ockelbo Folkbibliotek
Kommunkontoret Centruhmuset
Kommunkontoret Uret
Informationskontoret

Ttctiig Helg!

r2-r5
8-12
8-t2
8-12

0cKEr.B0
IOMMUlI

ocrfitBo tilmRilmn
Torghandel i Ockelbo

Har du produkter som du vill salja pa Torget i Ockelbo?
Det finns alltid ett antal platser som gar att hyra - aret runt.

Under nagra dagar i er kommer lorgplalserna att bli fler. Del har Service och
Handel tett tlb6nd fdr.

Ldrdag 28 april
Ldrdag 26 maj
Torsdag 21 juni
Ldrdag 28 juli
Ldrdag 25 aug
L6rdag 29 sep
Ldrdag 27 okt

09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-18.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00

Villdu vara saker pe att fA plats - boka redan nu.

Du bokar och betalar din torgplab pe lnformationskontorel Ockelbo kommun,
tel 0297-555 00.
Oppet vardagar kl 8 - 16.30 (lunchstangt 12-13).

Har du ytterligare fragor kan du ringa Monica Akesson, Ockelbo kommun,
0704141415
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Melan 18-20 e.bjude. vikorv nr brijd, krffe d< kanelbulle.
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Vi ha. fulhdndisr ii(ighe(cr

Tidernas musik efter Ti
IollmusllomTiw. llf nlrlln 24 eDrll
ll18.80 llndbsos G.l6 I lolmsrGdon
I samband med Tidemas vags fo€nings ersmote
den 24 aDril kommerThuva Hardelin och sD€lar lelar
fdn sin skiva Tidemas vag- Songs from Halsingland
pA del an ka Lindbergs caf6 i Holmsveden Genurn
folkmusik i genuin so-talsmiljo. Servering innan lrs-
m6tetl
In'ormalion Carin GisslCn-Schonnrnq 0270$28 20

Ockelbo Orienteringsklubb
www.ockelbookse

Skattjakten + Ungdomstriining. tisdag 24 april kl l8'*'.
Plats: Ulvsta Friluftsgard.

Dalaportens OL, medel + lingdistatrs. Liirdag-sitndag 28-29 april.
Liljansberg. Viigvisning fren Grytniis kyrka, Avesta. diirifrAn 5 km.
Fdrsta start ldrdag kl 1100. scindag kl 10m.

JOKerkampen, medeldistans. Mandag 30 april.
TC vid Gullhedsskolan i Jerbo. Fdrsta start kl I100.



GASBo vvo ARSMoTE
i jaktstugan, Gdsbo liirdagen

den 28 april kl 13.00.
Ar€nd€n enligt stadgarna

ldlkoD M Sh|elsen

PROocKELBo
BInG() tb2|/ d t+. A.tokaten
Cenlrumhuset \4biudspakaft. Vafidnmeil

PRO rtreo
ItlAnadsmiite 28 april kl 13@

Kaffebingo VAlkomna!

... till Helen.t Alnea Cun HanberA
och.lessico Ednan son hjalpk till

\ iORF:S kafeteria 12-01-09.
Tdck Nirar tiU stot hjalp Lentl

... ti Killdtha Jesper Etikron
och Tonry HillArcn son ned In
rarscl sulld. upp son stillare pd
ORF:S hopptd ing I2-04-09
Tuck Ni .ir guld vdftla Lena

ve* varma tacL tillAlla som
hedrat minnet av

, Loel Lindberg
u'd hans bo*e.5"soch b.?aun,"q.
ru.[ {a,' bl"f,'"lt'll hemi''et o,:F-
vid baren samt {or e5rortilloliLa

trtt sbrstilt trcL till susann ll-ons-
son fdrf;n beqavninqoch Ger<l

ol""o" I5t uacl!. tang

5a'19

0ckslho l{ulturskola
md

Gotan, Ockelbo
g/5-2o12 kl 18.oo

Fdrkiip av biljetter
pa

Ockelbo Foltbibliotek

0297- 555 40
Men-Fre 12-18
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Information frin Bygg & Miljat -
Katten i samhellet
Att ha katt som husdjur innebar fiycket positivtfoross m5nniskor, men ocks6 ett slorl
ansvar mot katten och omgivningen.

Til ldig som har katt:
' Som kattagare flnns skyldigheter enligt djurskyddstagen och miljdbatken.

Behandla katten valoch se tillatt otagenheterfdr manniskors helsa jnte

. Kastrera katten om den inte ska ga i avel och passa samtidigt p6 att lD-mdrka
den.

. StAll en kaltlAda eller bygg en sandldda ulomhus fdr katten. Da kan katten fore-
dra att ga i den framfdr grannbamens sandEda.

. Minimera antalet katler till en ettei efl fetat Det kravs li stend an halla mer an
tio kalter.

Tllldlg som bosvlras av andas katter:
. Om kallen fdrorenar pa olampliga platserfinns preparat du kan kdpa ihandetn

som "skramme/'katten. Det gerocksa tesla at tegga ut apelsinskal eller hdlla
ett rdr C-vitamin brustabletter i 10 titer vatten och spraya dar man inle vilt alt
kalten ska vara.

. Sprula/kasta vatten pa kaften om den kommer in pa tomlen. TSnk pa afi aldrig
anv3nda hdgtrycksNatt da denna kan orsaka attvadiga skador pe kattenl

. Ta in dina dynor, teck dem eller infdrskaffa en dynbox att fd.v€ra dem i.

. Folse sandlddor med lock.

. Fdrse dorrar och fdnster som du dnskar halla dDDna med net.
' Fiberduk kan laggas over fedgArdsland fOr att skydda grdnsakema.
. Det kan vara bra aft prata med kattagaren om probtemen och framfdr altt, ge

inle uppl Katten kommer troligen sa smaningom att inse att det ar ogestvantigt
hos dig.

6vergiven katt;
. Mala aldig and€s katter. Borjar du maia en katt anses du enligt lagen vara

djurhellare och dermed skyldig att se lill att katten skdts enligl djurskyddslagen.
. Slapp inte in andras katler. De aterkommer garna om och om igen.
. Del finns inga vildkatter i Sverige. Det finns bara heretosa katter som ove.gi-

vils, eller fotts ute av heneldsa foiAldrar Katten er inte ett naturligt vilt djur i
Sverige och klarar inte av alt leva ulan manniskans vard utian siort lidande, sdr-
skilt vintertid. Inom €tbebyggt omrade kravstllstand av polismyndigheten for
ati avliva en helreliis katt.

Klagomal pd katter ur diu.skyddssynpunkt, det vitt s5ga om de far illa av agarens
behandling, ska lamnas lill Lansstyrelsen pg telefonnummer 026-17 11 18 (vid akuta
Arenden utanfdr kontorstid sker anm5lan till polisen, 1 14 14) Om kattema oFakar ola-
genheter av betydelse fdr menniskors halsa lamnas klagomabt titt Bygg & lriljd
0297 - 555 00 byggochmiljo@ockelbo.se. Se Oc*elbo kommuns hemsida

OCKELB{)
:,irl,siil:iJ{



f lusoch <Arrrr... t
tillalla ERsom deltoa 'isaJ. ':i-.

och crnpativid v5r alslJde son ,:cl, b.o.
TOMAS bJORN6ERGS

bo*g.goch s;sta ula.

ERT stdd ir som sammet isislen.

Evg, Leif, Andre-as
li...li";,!

TROTT PA STUBBAR?
UTF6R STUBBFRASNING!

med lilen smidig maskin

Ring fdr kostnadsforslag
MAGNUS

Tel 073-756 34 23
Spar annonsen.

ib.,b"A"a.A.
BCDHATTS

Signlng ev alrnrner ||acatF3si :nGd ban.tslg
FORSALjNtNG: av div reglar o virke plan- o rikthyvlat.

Jag utfdr aven snickeriarbeten med ROTAVDRAG
Ftjrseljnint av okantat virke (vildmarkspanel)

nlng iLr InCc. Crtr-+rt 9a, CtC-tt8 aa t5

?:1:r,:?"

IA tsElt$uvg
Centrumhuset.. A=Lokalen.

2l I 4 gro_lBeo . 2814 980_1400

ll: duochjagockelbo.blogg,se

Ingen Lunch3tlngning

tass0nmGd.Endr 7h144.'.f i.4 t4rr.14=@Du&jag

Lions Stipendium 2012
Stipendiet, som Ar pa 4.000 kronor, utdelas titl ungdom inom Ockelbo kommun. som
vid sidan av sitt ordinarie arbete./skblarbete fdrkovr-dr sig inom musik. idrott eller an-
nan liknande verksamhet. Stipendiet kan even tdelas till ungdomsledare och avscr
att ge uppmuntnn och mitjlighet lill fortsalt verksamhet.
I ansdkaD - som inges av den sitkandens ldrening eller likDande, eller den sdkande
sjAlv - skall anges inom vilket omrade s6kanden Ar verksam och ti'l vilkel iindanrel
stiDendiet skall anvandas-
Avseende endanrAlet prioriteras vidareutbildningutveckling.
Ansdkan skall gdms skriftligenseoastden l,l maj 2012 till:
Lions Club, c/o Jan Frenksson, Ostbyvegen t0,816 3l Ockelbo



Har du presentkort hos oss,
hiir av dig snarastdock senast

f 5 mai ftir tidsbesr:illning.

EWf,t||UDf,]Or
Telnr 0739-648836

.A.A".b.A"A.

Ingela och Agneto"

Slon rack ft)r en jiittetrevlig dag med god
mat och mrnga skrdtt.vi hadejerckul.
Tack Aven lill Erik,som stod fttr undet-
hallningen.Viser fram emot nasta gang.

racktn\ oss a\a.

All e. uppuaLtn'ns undan-
bedes vi,ll'-qe'' mei bestamt

rJr LrngDrom

_-L
I

Svensk Direktreklam

l
tt

fisdag 2414 Kl. 18.00 Tisdax ( uteviselse om vddret tillater)
Ftedag 2714 Kl 10.00 - 12 00 Cafe LP- kontaklen
S6ndag 29/4 Kl. l'1.00 Seng och musikgudstiin6t

Nisse Lindgren med venner helsar-
"Velkommen till sommaren" Kyrkkaffo

seeven oa hemsidan.www.ockelbo.missionskvrkan.se

OCKELBO

OCKELBO
Mg 23 april'li 24 april
On 25 april

Svenska kyrkan *
F6RSAMLING

kl 18.00 Suck-caf6 i Kyrkans llus.
kl 18,30 IIEDITATIOI{ i kyrkan.
kl 14.00 Andakt p5 Bysjaist?nd,

Anna Hagman, lda Fahl.
kl 18,30 MAssa, Anna Hagman,

Lars-Olof Johanson,
kl 15.30 Sjung ftir haban i Kyrkans Hus

Conny Nilsson, Stefan Nilsson, Lars-Olof Johanson.
kl 11.00 HOGMASSA, Anna Hagman, Lars-Olof Johansson.

Enkelt kyrkkaffe.
kl 16.00 LIUSIK I KYRKAT{, Gestrike Brassband.

Ld 28 april

Sd 29 april



ldkonrra pe CnppmirtelArrndrC
Sociald€mokraternas tullmakigegrupp kallar till gruppmitte/ar+

Onsdagen d€n 25 april, Kl 19.00 pa Sobret.

SloSllhgbo hushAl,'hF6n*ot , ,,
o.h nudlcfi tundcr Blldo lnblud.ttlt I lt
vlsnlng av Borgvlks Industrtmuseurn och H Tffi!;
servorinS av Lokal rnat som konst a U
onsdaten den 2 mai kl la.3o g
Guldnlq av Anlta Osdund och mAltid€n ar komponerad av konstdr€n Karin Osth,
Gratb ftir m.dlemmar i HusMllnintssillskap€t Skoe-Linrbo,itvris: loq- t,
Anmehn tilf Anlta tuund 673940 1765, 9279-"o ;" ,; <Jt
upplFninsar carin Gi$t€n-sch6nninso2ig26"2;!1la ci"l"o"ra BddaU

Kl. 9.00 Plakatrnahing pA rorget i Norrsundet.
Kl. 9.30 Samling
K1.10.00 Avmarsch med Norrsundets Musikkir mot Fyren
K1.10.30 I :a Majtal av Riksdagsman Per Svedberg och

Vordf. i Givle Arbetarekomnun och SSU Ahmed Amin.
Diireter underhdllning av Rockskolan.
Mitjlighet till fika pa Fyren.

Velkommen till en givande l:a maj 2012.

$)***,-



trntal tttrotctGtt foTui-nn-l Fttb-:f\ '" b". l"lef r'-'..s 
"6rdlI aysjdstrdna | | 100 cm nted Tv:ittho/hdser I

I Tel 073698 23 84 | | Tel400 70 eller 402 01 J

I Missionskyrkans Second hand,07073679 88 |

I lrl::li""t"-*-.1*"*-" * "."'-,-"--.", 
rF-"."-'., I

Alla barn mellan 4-12 er kom.til lAlokalen 29 april och 6 naj
och dansa zumba.
Ta gdrna med en vuxen som er med och dansar Koslnad slktlbafi 

Z/"
Lif'starz 4€ ar kt 10.00-11.00 E-
Big starz 9-12 5r kl 11.30-12.30

Fragor? Hanna 073-7623204 IARMT VALKIMNA anskat Oh.FJ,I*PA

[iuaFn[ruulil[Hu]
su"n"r" \l
TOMATER

BACON
Mo grtan &t/tep,

5: -*,",
P sena galbr vecka 17

ufllr0irirHr flr uGGlrB0 - illt l0

20:
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Svenskt Vetslub/Rigtub
lan'l'Pze*

t
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till I'eter \|.!ie (drnlo. Snrob-
n.nitu )k$on O.k.lba XoDnu,.
ock.lbo 7A\i. |loAd .1 "h.ry. tu^t.r
o Potiscn lbt d tidh i turbar.t u..t

Uahyrcs
2 r.o.k,pi itvervaning Garyaregriind 4

Tel 4l | 89

Onsdagar med start2514. Tid 17.30-20.00
Axmarby skjutbana. Skeet och Trap

Medlemsavgift 100 kr. 65 kr/serie fdr medlemmar, annars 100
Kontant betalning. Vdlkommen!

kr

dP x.p. lt ,iu" Kvinnor i ockelbo (Husmodersfdreningen)
Ut Folj med H.F till Glada Hudik den 29/5. Vr besoher Grona Syslrar lriidgdd.

Kttpmanberget och Hornslandel daf vi ater lunch i SjOboa. Guldad visning i stan och efrer
den edig tid innan hemfiird.
Moraeus m.m. 10/6. Vida Blick formddagskaffe- Nillsid Keram,k, Nusnas Oalahestar m.m.
tueraters pe Srandrestaurangen innan TV anspelningen bdrjar. Nagra platser kvar.
FAruwlysning och ann4lan.ing lnga-Lilllel4l4 20. AIa Aven icke nedlemnat velkanna

SERIEPRE|.|IAR FCIBCLL '' PLAll rt

,@
Fredag 17 Aprll kl | 9.OO

Div lV Ockelbo lF - lK Setra
Onsdag t Mal kl. l9.OO

DiY Vl Ockelbo lF 2 - lirbo lF
Ve.kons mo.ch.ponsor:Thomot Blom ByEg AB

swvo':kelboif..on

Dina Fdrsiikringar
Gestrikebygden

BOLAGSSTAMMA
Styrelsen fdr Dina Fdrsakringar Gestrikebygden inbjuder alla
fdrsakringstagare till bolagsstdmma i Mobygarden tisdag den
I mai kl l9@.
Vi bjuder p5 smdrgastarta mm. Anmdlan senast ffedag 3 majtill
kontoret.
lel 0297 4O2 73 E-post: info.gestrike@dina.se

VALKOMNA!



Vi startar ett nytt totbollslag fair tjejer! -o..,t4.".
Nu ar det dags for alla tlejer som 5r fddda 2004/2005 frr l%**'#;ll;j,'Hil:f;*if:f"?ff :';;;13:13'Ji' .' " qryK

Xu niltn.r slg Gnlll-stscngcnt
Ni har nu mitiliSh€t art b€stalb HANGMORAT n6*ittt frnn vlra Sriis uppftidda diur!
Vi har ett b€8rinsat antal lldor kvar aft s5lja. InnehSllande bla: oxfil€,bifr, ytterhr
innanlarjransyska hijSrev och mccumpackad kitttf;irs.lldan viiger ca:50-55k8
Inten konstaiidning o(h b€rprutnin8 anviinds i vln iordbruk. Lidorna bitrjar l€vereras 6.
o,m mitten pl maj o.h fram tom iuni

Prls CJXrr|t, BEMR|TTklartatt packetera(veterinirbesikrigat)

AnU 070 6072934 Uffe 070 5387472 ekr.mr@avlenecs€ wwwod(dbo-qurse

PLANTERINGSJORD
Nu kommer fotbottsgejena i Abyggeby afl sfltja jod vid din d6ff
Fdra{[ningen kommer att sko I Ockelbo mgd ornngld inklusivo Jedrae6.

Detta kommor aft ske l6rdagen den 28 April med start 09.00
Pris 4 seckar 125:- 1 seck /Or

Fdgor och fundedrrgar :
Kontak'fercson K.G Berytund 070-682256E

Abyggaby FK

Butiken iir fylld med erets gresHippare
Husqvarna, Klippo! vikinrg
Passa pA - ett parti Rider l3C till Kanonpds 31.gOOF

Stihl Hagtryckstvattar RE98. .. .. ... ord.pns2.190NU {.59O:-
RE 128 ord.Fis 3.490i l{U 2.990:- inklaltantvatt

WIJ#SFIT
*Fi**lwrEtmtdtm

GlElao tE- o2tt--aoiea

GreetrimmerFs3S i
ord.pris 1.990:. l{U 1.690} =
Bra vedsAg [4S 251 E
ord.pris5.2g0:- l{U 4,490} =



Var t varma bcl t,ll per.orcien
pJl bgs'dsh.rnd fdr hn o<h

omKanK-s3rn vai-d av

Joel
racL :;ven t,ll ovr,-q1uf 

";:'{'pe.-5onrlsom virdat Jirel un.ler -Li
ant: l : r

r l rmrlen Lndr.crq

fO^ Ockelbo Centerkrets bjuder In till manadsmdte m/aggsexa den
L--\74_l 25/4 kl 18.00 iBerggirden, Ulvsta Forutom att dta gott. gdr
(//NV vi genom Ks-handlingar och ger aktuell informatron.

Lv Vid fragor. kontakta Marit Rempling, 070-7833531 .-;;;;;; Medlennat och intessende er vaml velkonna! Slyelsen i&kebo Anle*rcts

KONSERT
tEN. m., r*tlrt| Af lf.I
Lnrtr* crrlbhrhl.:ldttr

rt*urcnLt
filctt

^r
\7

OckelbogArdar

Mendag den 23 april ar Ockelbogardars personal
pe utbildning

Vid akuta felanmalningar ring jourtelefonen 0297.553i10
Personalen pA Ockelbogerdar AB

OCKELBO JAKTSKYTTEKLUBB
AnsuOre

med prisutdelning och fika. Stindag 6 maj kl 13.00 pa Habberg.
Skjutledare finns p6 banorna tisdagar och torsdagar ft.o.m. 3 maj.

Serietavling skeet torsdagar och serietavling kap p6 tisdagar
VAlkomna! Styrelsen

LOPPIS
och utstallning av

VETERANTRAKTORER
i MOBYGARDEN

Liirdagen den 5 mai kl l loo-1500
Fdr att hyra loppisbord ring Annica: 076-804 30 22 ellet 430 21
Kom gema i/pa egna veteranfordon, bilar, mc, mopeder o dyl.

Information om utstzillningen far ni an Seved: 070-269 88 26 etler433 01
Kolbullar och kafte finns att kdpa

Valkommenl Styrelse n fOr Mobyge de n



MAT- OCH SATTPOTATIS
Amandine, Puritan, lvlaria, Rocket,

Timo, Sndboll, King Edward, Asterix,
Hedha, Folva, Sava, Gul mandel.

(KRAV). En del sorter enba
settpotatis. Res. fdr slutfors. av nagon
sort. lvlorotter, fodermorotter, solrosfrd.
Hjortron- lingon- blabars- hallon- drott-
ning- och tranbdrssylt (607o bafiaft).

Sdljes fren lastbil
LoRDAG 2014 lZ5, 2615 och 9i5: Hotmsveden sln
12 15, Hagsla Q-slar {bakom Sidl) 12.30, Ungbo

Preem 12 45, ocl€tbo stn 13.15-13_30
070353 41 86

I Hyvelbank kdpes I
I  tel 0297 40118 I

PartytAlt uthyres 4x6m PVC duk.
P.is 500:Jdygn, helg 700:-

Boka infdr sommaren pA
Tel: 073-3500205 efter kl: 18.00

Arsmdte Mo Hedsjdviigens Samf.
Mobysareden l0 maj kl. 19.00

Extn punh pedagordningen. nedgravning av
Kabd fren vindkraftv€rk. Vibjuder pA fika.

tailkon"'d:

I itissionsky*ans Sacond hand,070736 79 88. I

Kallelse
Ockelbo Hem bygdsf6reninS ka lltr till 6rsh6te liirdagen den 5 maikt 1430 pA patsgarden

Sedvanliga arsmiitesfdrhandlingar. Fika komm€r att serveras.
VAIkomna dnskar stvrelsen.

OBS. Kom ihdg ott vihot staidtlogot 5 moj XO- 13 och 6 maj 11- 14, se tidigarc onnons.

Vindkraft vid Klubbicken
Samrad enl. Milrdbalken 6 kap 45

Eolus Vind AB planerar att bygga upp till 8 vindkraffverk norr om Klubbacken
i Ockelbo och Sdderhamns kommuner

Etablering av vindkrafiverk pave*ar landskapsbilden och ger upphov till bul-
ler och skuggetrekter Vid sJalva byggfasen peverkas even narmitjdn. Mer in-
lormatron om detta kommer atl qes vid mdtet.

Narboende ocn andra intresser'aOe er vaitkomna ta informations- och sam-
redsmdte pa Lingbogerden tisdag den 24 april2Ol2 kt. 19.00

Synpunkter angaende projektet kan sandas till nedanstaende adress senast
den 1 juni2012

Eolus Vind AB
Asgatan 59
79,1 70 FALUN
susanne.lundin@eolusvind com
www.eolusvind.com \eolus



Valborgr4n^a'tt
0 O c,k'elbt Kovn vtrt wvv
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0cKEtr0
?enrlonat och Krsqird
[,lanskdren bdrjar sjunga kl 19,30
ti l lca 20,15 varblet h6l ler Stefan
Nilsson, darefter 96r de till kasen
med facklor och tdnder den. Det
kommer att finnas kaffe&bullat
korv med brdd samt dricka att
kdpa innan men dven under fF
tandet.

Ninja & BjAn har even 6ppet f5r
lAttare f'ftAing efter kasen fdl
den sam dnskar a ge in i var
men ach ungds med vdnner

Valbr$iliissoaftor i AM01
Kyrkbacken k|.20,30
Vi firar pa tradationelft satt med
sang, brasor.korvgrillning och fyr-
verkener

valboqaf iraido i J{!!.AA$
Kasen tends kl: 20:00. vid
grdsplanen mellan Herrgerden
och stiationen Inget trverkeri
- dveraskning for barnen
istellet. Sang av skolbarnen,
chokladhjul och lotteri.
Hergdrdens seNering
appen fren kl 17:00.

UIYJIA
Fira valborg vid Rannsjtin
Ca 20.30 Tends kasen
Ca 22.00 Fyrve.rkeri
KOren slunger varsanger.
Fdrsellning av fika o korv.

KaffeseNering i Bunges
Valkomna / Amots Bygde hl
forcning med nerc V ,\rcrentngat _ /\ll

FyNerketisponsorct ait: Ockelba
Kabelteknik, IU SGd och Fastiq-
hetssetuice, NP Aygg och Fastighe-
ter AB, Skogskop i Ockelbo.

V6lkomna! Arr: U.F.F



Virsolen dr hdr!

Solglasiigon med styrka utan extra kostnad
vid kttp av kompletta glasitgon m€d vrra basta progressiva glas.

Solglasilgon med styrka 900 kr
i samband med kitp av kompletta erFtyrkeglas

(ordinarie p.is 1400 kr )

5fi) kr rabatt pi solglasiigon med styrka
(ordinarie pris frrn 1400 kr)

V?llkommen -:ll din KlarSynta optiker.

Hos oss fir du kompetens, valfrihet och omtanke

029742250


