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Ockelbo Centerpartikrets inbruder till cruppmtite
Tid: Iisdagen 23 oktober kl 18-30
Plats: V5norcrummet. Kommunhuset. (ingang bibtioteket). Vi96r igenom KS-
handlingar, rappoderarfr dvriga namnderoch diskuterar aktuettpotitik, samt
fikar. [4edlemmaroch rtvriga sympatisdrer hatsas hjadigt vatkomnal
Lena Schenstrdm Ordf.

Informera dig via v6r hemsida om Centerpanieb tangsiktigt hattbara politik:
htlp://www.centerparliet.se/Lokal/Ockelbo/

VLfinn n"rir dn hel,river ws
Medp€60 i l ig tengagemanB,pra8 la tavomtankeoch va t fnher ,
hj;lpervidig med alk som rt en stilul o.hvird I begravn ng
Dufar;En hj;lpatttlla jMta Arkivet,$lja eravsten och teckna
tEgravninSsturt,krinB-Varmtv:ilkommen!
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Ockelbo Orienteringsklubb
www.ockelbook.se

Hiistavslutning, siindag 28 oktober kl I lm.
Plats: Badhuset, Ockelbo- Alla medlemmar samt deltagare och
{ijraldrar pa erets nybiirjarkurs inbjuds till vir avslutning, da vi btidar
med bad (kostnadsftitt). Efter badet bjuds pe smdrgesrefta och
pannkakor i Soluret kl 13m.

Planering av Hostblotet, tisdag 30 oktobe. kl l9m.
Samtliga Skogskarlar i klubben kallas till mijte i Ulvsta Friluftsgerd
Iiir planering av Hijstblotet som vi ansvamr fiir.

@
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Vet du nAgon som du skulle vilja blev beliinad
fiir sina insatser mot v€rld och kriminalitet?
Allmenheten uppmunhas att foresla prislagare till Claes Anderssons minnesfond -
fdr beldning av insatser mot vald och kriminalitet

Kriterier, se nedan-

Uldrag ur urkund och stadgar:

S 2 Andamal
Srfie/sers Sndamal ska vara att insamla och fdrvalta medel, vilka skall anvan-
das till beldning och stimulans av personer och/eller organisationer, vilka gjort
utm5rkta insatser fdr att fdrebygga och bekttmpa ungdomsbrottslighet, tillexempel
veldsbrott, droganvendning och rasism isamhiillet. Sarskilt skall uppmijrksammas
personersom visat civilkurage utdver detvanliga. Vidare skallsliftelsen ge ekono-
miskt stdd tillsedant ungdomsarbete som framjar stiftelsens endamal.

Utdrag ur kommunstyrelsens fdreskrifter for nominering av pristagare:

S 1 Vid utseende av mottagare av beloning och strmulans enligt urkundens an-
damalsparagraf (S 2) ska handelser som inlallit under perioden 20 oktober tti-
regaende er fram till 19 oktober innevarande ir beaktas vid nominerinoen av
mo(agare.

Fdrtydligande: Tidsintervallet nar hendelsen ska ha intreffat dr 20 oktober2O.ll-19
okt 2012

Alla ar valkomna att f6rcsle kandidater tiir nominering. Senast 4 november
m6ste vi ha fiirslaget hos oss.

Skicka ert fijrslag till nominering till:

Ockelbo kommun
816 80 Ockelbo

fu1ark kuvertet med "Claes Anderssons minnesfond"

Fitr gavor till fonden: Fondnummer 180762-7, m5rk ined ,'Claes Anderssons
minnesfond"

I\,,ler information: Mia Lindblom, folkhebsamordnare, mia_lindblom@ockelbo.se

FolkhdlsaBRA samt Claes Anderssons anhdnqa



Hus/del i hrs ainskas hyra
av en blivande tr5dgSrdsmSstare och
en ATliikare. Gairna .ykelavst3nd till
Wij tradgardar Frin januari m5nad.

Rinq Carl :07302481771

BORTTAPPAD MOBIL!
Nrgonstans iOckelbo Centruh finns mingreble

mobil. SNALLA hjtilp mig att atern denl
Jag har manga fina foron i den sod ar

MYCKET vairdetulla itir mjgl
D! lanliga upphittare kan liimna in den till

Biblioreker euer.inga nig pl tel:0297-50057.DANSWORKSHOP De Perslundaskolan.
5 fllfalbn med starl onsdag 21okt kl.'18.00

Merinfo: 07&5929566, konslochlandskap.se

SNoPLOGNING S''KES
till Hamrangetiarden

Omredet Grlshren, Djupvik srtnt Fagenik
Upplysnin8 pa tel: 076 lll 1030

Ett varmt tacLtill Eralla som
hedrat minnet av v5r t5ra

SoniaLanssonra Lang
v,d hennes bortsjnqo.h b.s..u-

n'ne, fdr blo;moio.h ea'Z'

Peter, Erica. Louice, Mikael

... tiu Per Johan Forsbdck f)r d
du var sa stuil och hjdlpte ti ned
bilen sod laddat t batteriel pd

akninningscentralen.

I
Socialdemoknter ffin Bygg och Miliii finns pa Torget den 27 okt

Kom och prata med ledamoterna, strll fregoroch ge synpunkter.
Vi finns paTorgetmellan kI11.00 - 13.00 och b,uderpa fika.
vALKoMNA

Vira leverantdrer ger oss hcigt betyg och
Din skog ir vdrdefull, l6t oss hjiilpa dig!

Kontakta Stora Enso Skog nar du skall galka eller slutawerka.
Virkeskitpare
Anders lsaksson tel. 010-46 77 917 Ola Askdm tel. 010-46 77 919
Hamrdnge, Hille, Sandviken, Ovansjai Ockelbo, Jarbo

' Skogsbruksplaner/r6dgivning
Sven Henriksson tel. 070 648 28 51
Stefan Gustavsson lel. 070-328 53 87sloro€nso

ALTERIUATII'T ODLAD POTATIS
Tack vare negra soliga och blasiga dagar fickvi upp potatisen. Det var mycket

och den ar fin. Den kommer s:ikert recka till alla som vill ha.

Sorten heter Sava, samma sort vi haft flera ar och som ar speciellt lamplig fdr
alternativ odling genom att den dr rcsistent mot bladmdgel.

Priset ar som vanligt 125 kr/ 25 kiloseck.

Anders Schiinning 0297 - SOl77 eller O7O - 69 70 876



...ti Jdn, Barbrc och Frits sant
nin ivAgerska Guk-Btit som
hjt:ilpte niA pA oLka sdq nar jag
tappade forfrj'tet. Tacklrdn Inyid

fr - ti tlf i;::;; "ffi "I'; :;
Krun Lisa

Stort tack till alla er som visat uppskattning
och strittat oss. Det har verkligen vdrmt.
Vi stannar kvar som familieldkare.

Lisa och Bengt

Boka Liirdag l0 november liir Ulrsta Fritidsfdrenings familje/medlemsdag med bowling.
utfodigare annons kommer U.F.F

OCKELBO FOLKBIBLIOTEK INFORMERAR
Torsdag 25110 kl. 18.30 LAS och RES i Sydafiika:

Eva Siiilander berattar dm sina resor och erfarenhetel
Fredag26 | 10 dr Ockelbo folkbibliotek
stengt pga, utbildning.
Tidningsrummet er aippet 8.00-16.30.

SKAPAR-UTFTYKTERNA FORTSAITER !
Siindagarjemna veckor kl 13-16. VARMT VATKOMNA 21 OKI!
FOr vuxna och ungdomarfrAn 12 ar.lEtt barn 6-11:rkan dejta med support avvuxen).

Samling vid Atelj6n nedanfiir wij-restaurangen.
{vid dSligt v;dergSr viin o arbetar iAtetj6n.l

Info: Ninna tel. 070-4900287, www.konstochlandskaD.se
se dven konst & landskap pa Face Book!

MedarrangOr:
ll",

i Surdegsb riid frdn @ o,, ̂,.u ..l
+ picklade rotfrukter-med apelsin
och rosmarin med kabanoskorv

o".nopaIGA Svpermorkef ,r*uro ?
fredag 26 oktober mellan 10-17



Bankbytarliirdag
Den 27 oktober har vi pA Handelsbanken i Ockelbo

aterigen lordagsoppet mellan
kl 10.00 och 13.00.

Kl 1 1 .00 visar vi ver internetjanst, bAde for nya kunder
och for er som redan anviinder den.

Vi vdlkomnar bAde gamla och nya kunder.
Boka en tid eller titta in!

Vi bjuder pa fika.

Birgitta, Monica, Maria och Karin
0297-40038

Handelsbanken



! r _ t tutd.g 22/rO kl 18.30 B5n f6r ockelbo
Ot|s,dog 24/lO kl 14.00 Andokt pA Bysjdsrrond Ihgegtird stodell
O$dag 24/lO kl 18,00 Onsdat
Frcdog 26/10 kl 1o.oo-12.m tP-cof6 i ungdor rvahihgerl
55ndo9 28110 l1.m Psolhsargsgudstjan$ diir vi sjunger nyo och galnlo
pgolner. 6unillq Brodin. fnsomlang till fostighetskosson. Kyrkkqff e-

Inbjudan till samtal Svenska kyrkan S
OCKELBO FORSAML NC

Hej !

fu du n1fiken pi kristen tro? Vill du samtala om den to du redan
har och kanske ftirdjupa den? Har du av nigon anledning tappat
din tro? Ar du en siikare?

Har du funderingar pe meningen med livet?
Eller andra stora frigor som t.ex:
Varftir finns jag?
Vart zil jag pe v:ig?
Vilken iir min livsuppgift?
Vad vill Gud med mitt liv?
Vad h:inder efter diiden?
Finns det ett evigt liv?

Vet du varfiir klrkan firar gudstjanst? Vet du varftjr d€t ar viktigt
och vardefullt aft delta? Vet du vad som hender i gudstjensten?
Fdrstar du, uppskattar du, det som sker i gudstjanst€n?
Vill du samtala om din erfarenhet av gudsienster?
Eller vill du bedtta varftir du inte deltar i gudstjanstfirande?

Detta & exempel pi fr5gor vi flr tillQille att samtala king i den
samtalsgrupp om klrkans trc och gudstjiinstliv
Ockelbo ftirsamling inbjuder till-

Start: S0ndag 28 oktober kl 16.00 - 17.30
i Kyrkans Hus, Ockelbo.

Vi trAffas vid 9-10 tillf?illen, var fortonde dag, samma tid och plats.
Vi inleder vade traff med fika. Ingen anm?ilan behdvs.
Valkommen att delta!
Hdr av dig om du har nigra fiigor,
ttu 070-606 66 08 Larrv Wickman. kwkoherde.



Lingho Eyfi;retting
Kallartill byamdte den 5/11 19.00
pE Lingbogerden. Mdteshandtingar
oi Rooers mack och Silverbocken
iren 3,0/10. P: mot€t avhandlas
stadgeandringar, verk$mhetsplan
och budget fttr 2013. rw]heb.$

alnal IHIG|xsI( r0ruano
Bysjiistrand

Tel 073698 23 84
...tilla a er son kon o.h grauade
nej pd mitt 60-drskalas i Bunges.
Sant a d drriga som kom ihAg mej
pa ninftdelsedas. Kran Lxa

saker:
.rrt':j:
ickerietockelbo.se
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I ttigra andelar kvar! |
| 2-erige travhesten Prince Daniet. I
I Ae du intess€rad ring SLrzanne 070-360 62 07 |

I DANSWORKSHOP pA Perslundaskolan, I
| 5 tilf:illen med stadonsdag 24oh kt..t8,00 |
I Mer inlo: 07&594566, konslochlandskap.se I

I Eft STORT TACK till er a a som h,dlpre I
I nig flltta. Ingen n:rnd och ingen glijmd. I
I Elsa. I

| fllr SALU: 4-hjulig sparkcykel I
| 5amt en frysbox ca 200 liter I
I Tel: 0297 - 410 51. I

PoffiE-SYII-$0U0Sil0
King Edward, Sndboll, Asterix. Hertha,
Folva, Gul mandel, Amandine. 5 och
20 kg f6rp. Sv dpplen, Mordtter, t6k.
Solrosfrd 20 kg 240:-. Fodermordt-

ter Hjortron- lingon- bEbiirs- hal-
lon- drottning- och tranberssylt (600/0

barhalt). S,iljes fren bsibil

LORDAG 221 O: Hotmweden strl
12.15, Hagsta Q,star (bakom Shefl)

12.30, Lrngbo Preem 12.45, Ockeibo
stn 13.15 13.30. Ej kort.

Nastatur 24/11. 070-353 41 86

WIJ-
TRAI)
GARI)
AR

JTIL PA WU IT,ADGARDAR
Njut avHzsisk' @h swEka jutrtvo.ite.

UDpleY e& jul 29 !W2r de 2ot
' Jult lrik *reEs i Hersirden toFdaga H r&OO.
Endast mot 6rtesl.lrni-& Pis 2?5 tr
- Julbodet star uppdulat i Tredcarden hus
Fre ll 18.00, liir ld 15.00 @fi 18.00, sitn U t'.OO
Pris 425 kr, dryck tiukoDDer.

Utnt talkonns! O297-i64m inf@*ii.* 99v.wii.e

Nu 5r det E!AX...
f6r lite varmare

Olika modeller lilllrlflil k?ingor
Avenpromenadskor tiIiH{Ef

vinterskoF
Skona Powerstovlar
Laga eller
noga

3
SUn@ztawaat y'&odzn/(



Legenhet uthyres i Lingbo
4 rum och kdk pd nederuaning uthyres

omg6ende
snickarn39@hotmail.c.m

0734467072

PRO ocKELBo cb
BInGO ris 23 okt kt 14.00
pi Gfentan Vibacka. Valkomna!

... till Eia Olssonhr enfantastbkl
trcrlig kraU ne.l alld 6retask-

\ hingar!!: Yama krumarfrdn Gun
och Eva pd Ldnesveden

,s
.il

Valkommen till arets Luciakdr.

SAngvana ljejer dver 16 4r.
Vi lr6ffas foda gangen

, saindag 28 oktober kl. 16.00
i Kyrkans Hus, Ockelbo
kdrledare: Lars-Olof Johanson

Svenska lqyrkan iF
OCKELBO FORSAMLING

OCKELAO
Me 22 okt kl 18.00-21.00 STICK-CAFE iKy*ans Hus.
Ti 23 okt kl 18.30 l.lEDnATIO i kyrkan
On 24 okt kl 11.30 i{en son fyllt 60 i Ky*ans Hus.

Stefan Nilsson, Stanley Lenett.
kl 14.00 Andakt pa Bysjtistrand, Ingegerd Stadell.

L6 27 ol(t kl 15.30 Sjung fttr hilsan i Kyrkans Hus.
Stefan Nilsson, Conny Nilsson, Lars-Olof Johanson.

9i 28 okt kl 11.00 FAIiIIUEGUDSIJANST. Larry Wickman
Lars-Olof lohanson. Kyrkfi ka.'lltti F;ltstsijm, l4onica A Brundin, Gustaf Erandt.

kl 16.00 Santal om Kds-ten tio. Kvftans Hus
Se separat annons.

LIiIGBO
To 25 okt kl 10.00 GemenskEp pA Linblomman.

Tord Hom, Ove lijfsb?nd.

JADRAAS
stt 28 okt kl 14.00 Gudstjenst i Folkets Hus.

tarrv Wickman, Lars-Olof Johanson.

KYRKoFULLMAKTIGE
i Ockelbo l6rsamling.
Kallas till sarnmantrade
tisdagen den 13 nov 20f2 kL 18.30
i liirsarnlingssalen, Kyrkans Hus.
Elsie-Britt Eriksson, orditirand€.

Sammantrddet dr ofent I igt.
A I lmiin heten hdl s as vd I konmen !



HAll dig frisk.
Nu iir det dags fiir arets influensavaccination,

SA manga som,lO 0O0 personer i vSrt bn kan drabbas av influensa
under influensas5songen. Genom att vaccinera dig under lands-
tlngeB trave<korskanpanj s5 f5r do ett 3|(ydd som varar undel
Inf uensasisongen (noyemb€rtill m.j).

Landning€t Gevhborg erbiud€r grdtis vaclnation till de pers-
oner son .isk€rar att bll svlrt siuka av infuensa. Det 16r sig om
de som rylh 65 5r, gGvida och personer med vissa kroniska sjuk-
domat

Fduande plat5€r har drop In-6pp€t fii] iniuensavaa<ination
mellan 22 oltober (ve(ka 43)och t6 november (ve<ka 46).

Ockelbo sdrMkh ildE un h.tso@t6l
ec|bDhnll..aiE t V4ka43 4-l
v<ka 43 - 46 rBdag 23 okober 13.30-1530
Ontdaglr 13,00-16.00 Ontdag 24 okober I 33o-r 5JO

lld4 30 o&robs I tjo ts30
>a n qvlten Ontdaa 3 r okober | ,JO-t 5.lO
Husliit m|Srnrtuit r Titdag; l|ffibq 133G1530
JrnEiSbqg . OnrddgTn@mbertl3o tsio
vecka43 -rt4 vadnarionij5lhoden t2eh
ondag 24ohobs 13.00-1&00 lgn@mbd 133Gr5,@
onsdaq 31 okober r 3.00-1a,00

, sandviken 5ad6 Din h5l'o@tral
M.nDmrrqbop.rrs v€da43-46
Vet643_46 Tidaqar t4.00-16,00

Srodik Dn hll3@ntr.l
Ve<ka tt3 _ 1t6
tidagar (h toRdag6r I s.oo-t 7_00

www.lg,se/infl uensavaccination Nf'*;'i,f'
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