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Siationsq. 5 Tel. 0297{0070 Fax 40670- 

Info@tryckenerockelbo.se

o6.!aga. kl 12.(n ' w.ockelbotlylT.se

/ACI-b€$tTsnog
.tr Stort urval av stjarnor, adventssraKar,

slingor , julgransbelysningar och mycket mera ...

Kom i hag LEDlampor ti papp-
sqernoma , blir ej varma och du
sparar upp ti 80% energi !
Tips! Satt upp slingorna innan
snon kommer!

VAlkommen!

Opp€tid€r!
M€n -  FFe 9.3o -  1Et .oO
Latr  9.3O -  1zr .OO

alil Ockelbo Arbetarekommun kallar till
llrltj GruDDmiite och Medlemsmiite
':/

Datum: Onsdag 14 nov
Tid: Gruppmdte kl 19,00 ordinarie ledam6ter och ersaftare i full

mekige har narvaroplikt.
Medlemsmiite kI20.00. Alla medlemmar ar valkomna

Plats: Kulturstation

Pa dagordningen fiir medlemsmdteL Val av ombud till kongressen 2013.
Vi bjuder pa fika. Velkomna

Fdr er som inte har mdil ighet an delta den t + nov sd kan ni komma Jl
in pe exp S Asga 10, Tors den 15 nov och Man den 19 nov mellan
8.30 - 11.00 fdr aft riista. w.ockelbo.saD.se



PEIF| r-rr'rceo
BInGO
kt  15.oo
Valkomna!

Onsdag 14 november
Lingbogarden

i"**,iilHl}:'Jffi 3:'"1".1'-"iHf "Missionskvrkans
Fynda vinterkteder och a t ri bra pdser! (-f-1. SECOND
Oppet ons-tors 10-18, fre 10-15.
Facebook: Missionskyrkans secondhand, \- 

"l 
HAND

3lffl%r.urr..,o,n.',n,nn"u Y ockelbo
m6bler.

STOR KRAM och tack till dig som
hjalpte upp mig n:irjag halkat omkull
efter Sjdengsvagen den I November
Hiir av die t€l:0297 - 40751 Karin.

OCKELBO FOLKBIBLIOTEK INFORMERAR

NORDISK KULTURVECKA

l2l11k|.18.30 Kura skymning, Utbildoings- och KulturchefLotta Wennlund lasef ur Hal,
lonbetsfl yktingen av Miika Nousiainen.

B/11k|.18.30 Di€ter Stbpfgeshoff " lakttagelsens konst - foto idttarnas uppdras". Film-
och stillbildsfotografen Dieter Stopfgeshoff har med sin kamera nerganget skildrct livet i
Ockelbo och b€s6kt m6nga exotiska platser iAfrika. Han sersin kameralins som tittarnas
stellfdretredande 6Bon.
Han ber;ttarom ofdrgldmliga moten infor kame€n.

r4l11k|.09,30 Kura gryning, Anita Wikstrdm och Anna Jonsson lSser ur Klas Kl:ttefmus
fdr fdrskolebarn.

q-;r.,. c.i.rrikebveden t o. r.tbo rbtkbibtio,ek

PRO ocKELBo Medrernsrniire 
cb

Onsdag 14 november 2O12 kl 14.OO Glantan Bysjitbacke Ockelbo

,", a q5-* -. Verksamhet/Budget ar 20'13

ffitr.ffi *"."""n$lilJilfl,'J"?i.-n"."" G.
ilW/Ff 'l 'ALK.MNA! styrerse" i \

Onsdag



Fiiretagartrdff
Alla fdretagare iOckelbo inbjuds till fdretagartraff

Sandvikeninvesterarna dr en stiftelse som berdttar om mdjligheter
hur dom kan stddja nyetableringar eller expansion genom delSgarskap

eller annan finansiering fdr att skapa arbetstillfallen.

Arbetsfairmedlingen vill sterka samarbetet med fdretagarna i Ockelbo.
Dom informerar om vilka stdd, ers.ittningar och hjalp

som erbjuda i samband med rekMering
Det ska vara enkelt att ha kontakt med ortens Arbetsfdrmedlinq.

'f id: 
kl 19.00 -21.00

Tisdag 20 november
Plats: Ockelbo Pensionat

Vi bjuder pa fika och natverksmingel

Anmalan senast sdndag 1B seplember till mail: ockelbo@foretagarna_se
Kontaktpercon: l\ronica Stalberg, ordf Fdretagarna Ocketbo 070 575 04 62

wwwforetagarna.se/ockelbo f6retagaruta

med
Gavlefdreningen och
Ockelbof6reningen

'lrd: kl 19-00
Onsdag 5 december
Plats: Wij TrAdgerdar

Pris: 395 kr per person

Anmebn senast fredag 23 november till mailt ockelbo@foretagarna.se
Kontaktperson: lv,lonica Stalberg, ordf Fdretagarna Ockelbo 070 - 575 04 62

wwwforetagarna.se/ockelbo fdretagarno



Hur piverkas landsbygden om man liigger
ner delar eller hela skolan?

Kom och lyssna, stiill frigor och var med och
diskutera, nir Urban Laurin, kontroversiell
f6reliisare besOker HamrAngebygden.

Tisdagen 20 november kl 19.00,
Fiirsamlingshemmet, Bergby

Urban Laurin ar Gavleborgare a\. bdrden, il.dr. i statsvetenskap
och kand fiir att vara bede trygg och kontroversiell. Till hans spe-
cialiteter hiir landsblgd, lokal uweckling och entreprendNkap.
Urban ger oss rdg i ryggen f6r att analysera kommunens
beslutsunderlag och hur vi utvecklar egna hellbara alternativ.

Han berattar om den nya kraftfulla trenden deltagandeekonomin;
om hur vi med stitd av Webb 2.0 utvecklar svstem dar du som
medborgare fAr ett storre inflytande, men ocksa ett stdrre ansvar.

FiireHsningen iir gratis, ftiranrn?il g?ima senast den 15/ I I
till Knutpunkten, info@loutpunkten.ory alt 0297- l0l 06
A ra Lindgren, anna,redovisning@gmail.com alt 070-635 00 47

Fika kommer att 6nnas till fdrsaljnins.
Viilkomna!

HAMRiNGE
FdRETAGARTORENTNc

Eurcpeisla jordbtukstond€n lir
hndsby0dsrrtvecklin0: Eumpa
investerar i kndsbygdsomdden
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MORTSJONS SPORTFISKEKLUBB
Arsmdte hos Vildmarksgalleriet

22 November kl'19.00
M bjuder p6 kaffe + macka!

Hjdrilid Valkomna!

Deliigar€ i Mo-Svartsbo Sam.fdreo-
ing kslas til Arsmaite hos Stadells
i Lengiinge Tisdsg 20 nov. kl 19.00

Viilkomna!

ff n.f. Attiva Kvinnor i Ockelbo (Husmodenrdreningen)
m Ls Crge . ur FoIes lordagen den 2 man 20l l. C linrande musika lkomedi med

bl.a. Loa Falknan och Suzanne Reuter pe Oscars i Stockfiolm. Bussresa, tvare$ersmeny,
parkettplatser och teatersmatrgas pa henresan. L490i- Ring Ings-Lill rel 41 4 20 firr inf

och anmehn senast den 9/12 2012. Alh aven ick€ medlemmar tir valkomm.

Ev. l-Jppvaktning
Nei tEck!

G6ller. det alla?
NaturligtviB.

GerEh Englund
Nonr'sundet

Ge pa BIO
Gi ril Rto

Boka blljetter p!

BREAKING DAWN - PART 2
Onsdag 14'|2 Kl'19 Linsd: l rim56min

H5:;'1fl11 [i l3 :sY' fl*"u*""
lU1't Kt't9

ASTERIX & OBEUX OCH BRITTERNA
Svenski tal & | 3D rangd: 1 rin 50 min
L6daq .17/.1,1 Kl 15 8iloq.i.: 8.0 k- Comur: Frln 7lr
MODIG
SvensK tal & i 30
S6nd.g lUll  Kl15

tangd: 1 lin 40 riin
8r|Ierh.r.: 80 k

llilBUfiU & DAI$ l 1;1q6 2rm
Lddag 1711 Kl20 B[j€nFIs: 195kr
lh6and kon*rl frln Hovel i Sb.tholm.
8lli.!.r t n b€66lla vi. rwji&in.m1!.

STOR

VPRRb
LORDAG rzfi & soNoAG 1s/li

KLOCKAN .fi.00-18.00

Miibler, julsaker, mm.
HYR BORD 100:./DAGEN 150:-

F6R BADA DAGARNA
Kontakta Peter 0706 577735
Fikaf6rseljning. Velkomna!

!$ll o"r"ruo
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Vi fortstjtter under en period framat att informera om aktuelta drenden.
Det kan dels vara allmdn information men aven fragor som tidigare belysts i
pressen, der vi vill ge kompletterande information.
Vigdr det under rubriken "Ockelbo Kommun informerar"_

Lasse Sjddin, kommunchef

Baren med Centrumhotellet

Vi ar menga iOckelbo som kommer iheg de "gyllene aren" pa
Baren/Centrumhotellet. De fanns del en fungerande lunchrestaurang och pa
helgerna var det ett varierat utbud av bade disco, jazzkvallar och andra
evenemang. viSr manga som saknar det utbudet.
Tlvar se har lokalerna staft tomma ifem ar, trots att kommunen fdrsdkt att
bade arrendera ut och aven att salja lokaterna. (l\,4an kan idag skapa nagot som
kallas kedimensionellfastighetsbildning vilket mdjliggdr en fdrsiiljning av tokaler
inom en byggnad.) Ty,/arr se har vi inte lyckats med detta och anledningarna er
flera. En totakenovering beraknas kosta 6 miljoner kronor. Det skulle innebdra
att en mdnadshyra vid arrendering liksom att fdrs;iljningspriset blir alldeles fdr
hdgt fdr en nairingsidkare atl kunna _ge runt".

Vi har hela tiden i diskussioner med olika intressenter staltt kraven att det ska
vara llnchservering, helgaktivitete. och hotellverksamhet. De intressenter som
va.it i dialog med oss har ingen kunnat uppfylla dessa krav.
Vid enstaka tillfellen har vi hyrl ut lokalen och vi har ocksa hyrt ut hoiellrummen
under en langre period_

Ett annat fdrslag har varjt att bygga om lokaterna till kontorslokaler f6r
socialfdrvaltningens verksamhet, men kostnaden har dels ansetts f6r hdo och
det f inns ockse en vi l ja t i l l  att lokalerna aven rf iamtden ska vara
restaurang- och hotellverksamhet.

Det vi kommer att gdra nu ajr att undersdka fdrutsetningarna fdr att
iordningstailla kdket med en "light'renovering sa att lokalerna blir
funktionsdugliga och godkanda. Kostnaderna kommer att bJi betydligt mindre
jdmfdrt med en helrenovering. Derefler kommer vi 6n en gAng att f6rsdka hyra
ut lokalerna till en seri6s ent.eprendr som vi dnskar kan driva verksamheten pe
ett fdr Ockelboborna aftraktivt sett.

0c|(tLB0 - Prars an v[0
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Svenska lgrkan *
OCKELBO FORSAMLING

OCKELBO
Ti 13 nov kl f8.30 tileditation i kyrkan, "i tystnaden blir du stark,,'fidigare 

erfarenhet ej nddvendig
On 14 nov kl 11,30 Damlunch i Kyrkans hus. Eia och Annika Olsson.

kl 14.00 Andakt pe Uret, Susan Tronsson, Lars-Olof Johanson.
kl 18.30 MASSA, Larry Wackman, Lars-Olof Johanson.

To 15 nov kl 08.00 VECt(O iiSS4 Susan Tronsson, Lars-Olof lohanson.
56 18 nov kl 11.00 HOGt{iiSSA" Susan Tronsson, Ida Faht.

LTNGqO
Sti 18 nov kl 14.00 GUDSrJANSI, Susan Tronsson, Ida Fahl.

AMor
To 15 nov kl 14.00 cemenskap pe Krut8kern. Stdffan Akesson.

i! onsdoe 14
!!I!!!! Torsdao 15
"'ii--' Fredao-16

:i s.tnda-g 18

onsdox
LP-h5te i cofdet
Cofa LP-koniokten
6udstiA,|s
Kotqrino Linderborq Annq,f ario Berooren
5dn9: /llorionne 4ndersso

kt 18.oo
kl 19.oo
kl 10-t2
kt 11.00

Nomineringsmcite Kommunol
Musikrummet pa Uret den 28 nov kl: 17.30
P€ dogordningen; nomineringor till siyrelsei.rppdrog och dvrigo uppdrog inom
Kommunol Ockelbo, Ove Johonsson sKPF(kohmunolpensioniirerno) inforne-
ror lile om vod som hdnder nair du gar i pension och om aklivileter somt hem-
Iig gdst(fovorit i repris),gdront€rot roligt och sevort.
Kommunol bjuder pd nof och dryck sd onmtil onl du konmer senost den 21 nov till;

oc kelbo.miti@ kommun ol.se eller pA 0297 -55552, OIO-442 821b
Viilkohno Kommuhol Ockelbo

Hemlig giist i somdrbel. med ABF Ockelbo.

HKommunqL
MITT
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Cashew/jordncits mix

Jultollrik frin oss

Vecka 46

An 1Z1l UgnsgElinerad kow och mos
Pasla Cadonara

Tis lyll Fhskoch polalis med l6ksis
K6ffers imp6 med sas, polalis

0ns l#11

To|s15/11

Fre 16i11

L6rd 17111
Sitn 18/11

Dillk6tt och polalis
Bitr slroganoff med ris
Sjijmansbiff med polalis
Tunnpannkaka och k;boppa
Flygande Jakob
G.ekisk biff och tsahiki
Val ef beeare med graddsky
8rtr med l6k och siekl potatis

Varje dag: Vaffi sallad. Tanfrsk, rekot, skinkalost
Stekl falukoN, egg och polatis
Bacon, egg o potatis.

Pft: Dagens inid sallad och bti)d 60J
Helg lnkl sallad och brdd 75:-

Bestdll er
en koll och
en vorm
med desseri ITOz-

VAlkommen!
Evo ned personol
Plonksviig I
Tel 0297.421 50

(

Q8{
)
OK

rostaoe
saltade 3009r -

Man'19/ll

Tls20/11

Ons21/1'l

Tors 2211

Frc 23111

Liitd24l ll

Siin 25/11

Vecka 47

Kalpudd n! rned potatis och hem-
lagad Ingoisyll
Sluvade makaoner rn korv o flask
Paltbriid och fl?jsk
Kalvgry,la och potalis
lsterband och dilstuvad potalis
Koft slrola'roff med ris
Rolmos o.h oxbringa . Ugnspann-
kaka m syll, gradde och kalsoppa
Kd{eEgratang . Slekt kassler m

F asH6 m€d stekl potalis och

Kycklinlfld med k y,tlpotalis o.h



Volvo S40N 1.8F -2009
s-vxl, ECC, motorvitrmare, s+viack

m.m. 7.200 mil, nyservad sajtjes med 6 man
garanti. Pris 89.500:-

0297 -505 71 , 07G205 S 62

En ms....Och tack ti G.i e Eneryi
och RolfLiinn, ABF och unedonar-
na pd UnderAround lijr sanaftetel

som gjorde 'Spokyandringen" till en ryrys-

Fdrcningen Senice & Habdel

Kom till lP pi
Hockeymatch
O heja fram oss till
ytterligare en seger

Tisdag 13 November 19.30
Ockelbo HC- Lindefallet

Velkommen Entr6 40i

PRO Evor
inbjuder sina medlemmar till

H6stmdte tisdagen den 20 november
klockan 14.00 i Amotsgarden.

Efter mdtesfdrhandlingama bertittar
Gunnar Nygren om Sarek och visar

bitder
Vi serverar kaffe och sm6rgas till en

kostnad av 20 kronor .
Velkomna

q torkqns offer
Miljontals menniskor i iistra Afrika kiimpar mot den versta torkan pe
decennier Urmattade ft ireldrar biir sina bam mol en osaker framridner
de tvingas hmna sina hem ijakt pe mat. Pengar behiivs till mat och
naringstilllbrsel, rent vatten samt halso- och sjukvard.

Ge roo kr i dag genom att sms:a AKUT TORKA till 72 9oo eller siitt
in pengar pe bankgiro 9oo-8oo4 och mark talongen "Torka".
Du kan aven ge din giva via www.redcross.se

Tock ftir din hiiilp.

**"*^o



Viil kom men ti | | K@ : s TO MTEVERK-EtrTE]
S<indagen den 18 november
klockan 10.00-16.00
Kulturstation
Du kommer att fa prova pa att gdra
Tomtenissar. Julkransar
Decoupage . Tvalar
Ljusdekorationer
Avg. 500: inkl arbeismalerial, fika o iulmacka.
Anmalan t i l lABF:S exp tel 409 20 .:

VALKOMMEN ATT ANSOKA OM BIDRAG
franAnna & Per G Beqgrens,AF Jaderbergs stiftese samt Berggrens c€v- och Oonallonsfond.
Bidrag kan sdkas avfd@n ngariOckelbo kommun saml studerande pa efrergymnastaln ve, hem,
mahdrande lockelbo konrnun. Delestamenlen som finns isliflelserna gger t tt grund f& beddrn,
ning av vi ka som kan fli bidrag.
Slyrelsen vill aiven ha f66lag pA personer som uhA*t sig genom oslSlviska handtiigar och som
kan premrelas for detla.

Ansdkningsblanketler linns pe Informationskonlorc| ockelbo kommun.

Ansdkan sk ckas e ler liimnas I ll Ann-Bift Wikman Smii tvitgen 8, 81 6 30 Ockelbo.
0v ga upplysningar: Ann-Britt Wikrnan, tel.0297-41295 eller070-671 87 84.

Sistaansiikningsdag: 31 december20'12.

;(/Crnt,t61,,trIitty
pi MobygArden
Sdndag 18/ l1 k| .14.00 17.00
Kostnad 60:- Ledare: L€na Adel
Mater ialkan kdpas p5 plats.Du kan;ven plocka
och ta med eget material.

Mobiltelefonsupport
Kom s6 visar vi hur du anvainder mobiltelefonenl
Gratis suppo.t sdndag 2tlt I kl.10.00
p6 Mobygarden (ingen anmiilan beh6vs).

Studietiibrndet
Vuxenskolan

ee,
V

Anmalan och mer info:
Catharina Wickstrdm,

Verksamhetsutvecklare
SVG;vleborg

catharina.wickstrom@sv.se
026-456 17 90,026 18 81 20
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Grannsamverkan
Grannsamverkan dr en metod'for aft motarbeta brottsligheten och dka
tryggheten i ett bostadsomrade. Forskning visar att grannsamverkan ger
goda resultat
Flera omreden i Ockelbo kommun har nu hiirt av sig, samt aven startat,
Grannsamverkan.

Ar du intresserad av att starla Grannsamverkan, eller bara vill ha mer
information. kontakta:

Torbjdm Hallberg, sekerhetschef
0297-555 48
torbjom.hallberg@ockelbo.se


