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NY RABATT PA WIJ TNANCAMEN
Vi ar sa ghda fdr alla nya och samh gaster som kom under var premiiirvecka.
Dert;r infitr \'i nu en ny pension:irsrabatt. Har du fyllt 65 er, sa faf du var
lunchbuff6 ftjr 65 kr fram till31 maj 2013. Od p s 85 kr.
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LINGBO FISKEFORENING
Arsmiite TISDAG 26 FEBRUARI

. kl:19.00 pt U G i LindeNka Huset.
Vi far besirk av lansffskekonsul€nt Kalle
Cullberg som ska redovisa pro\,lisket i
Lingan sommaren 20 I 2. Vi bjuder pe fika!

w'':5fi!:I5
Siindag 17 februar ,$'
kl 11.00 R6nnisen,*#,,

24 er i sdllskap med en fordlder/morfar/farmor
eller n6gon annan vuxen.

P6 "Ugglegympan fer barnen chansen att trena och utveckla sin motorik
pe ett lekfullt sett och med hjdlp av redskapsbanor!

Var: Gaverangeskolans gymnastiksal.
Ndr: Kl 10:00 och vitraffas 7 stindagar med start den 2412.

Vi bjuder pe frul<t fdrsta gengen men medtag egen vaftenflaska!

Det ar begrdnsat antal platser sA en anmdlan kr:ivs. Anmala kan ni g6ra
fr.o m onsdagen den l3l2. F6rst till kvarn...

Fregor och anmalan 070-3'15 4212

OIF GYMPA
Vdlkomna 6nskar
Linda & Liselott
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Ji.- ,rlAnaoq n/2 kl l8.go Boh f6r Ockelbo''!i'- Ondsoo 13,/2 l( 18.00 onsdox
li Frcdd t4/2 kt to-tz LP.'cofa i ungdonrsv6ningen
f. S5ndog 17/2 tl.@ Teiroqudstianst on nrili6 Ponelsohtololn'ffi* hur vi ior voro pd den jord vi fd-tt oti vdrdo. Kyrlikoffe

Svenska lqyrkan G
OCKELBO FORSAMLING
OCKELBO
MA 11fub kl 18.00 Stick-cafd iKyrkans Hus.
On 13 feb kl 11,30 Damlunch i Kyrkans Hus, fiirsamlingssalen.

Bibliotekschef Kerstin Olsson ger lifteraturtips.
kl 14.00 Andakt p$Uret, Larry wickmln, Ida Faht.
kl 18.30 ASSA, Larry Wickman,

56 17 feb kl 11.00 HocMiiSS& Larry Wickman,
Britt-Marie Thornros, Ida Fahl. Enkett kvrkkaffe.

kl 16.00 Samtalsgrupp om kristen trc, Larry Wickman
I fdrsamlingssalen, Kyrkans Hus.

AMor
56 17 feb kl 14.00 cudstenst pe Krutekern,

' Larry Wickman, Britt-Marie Thdrnros, Ida Faht.
rAonlls
On 13 feb kl 10,00 cemenskap i Folkets Hus.

Stanley Lenell och Nils-Erik Larsson.
I samverkan med Sensus.
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Bysiitstrand

. Tel 073698 23 84

PRCI ulrcao
Arsmaite Ldrdag 2312 kl 13.00

Lingbogarden
Sedvanliga ersmdtesfdrhandlingar

Kaffe Bingo Vekomna!

Oc ke t bo S t e ktf o r ska rtij re n i ng

AnsmOre
Onsdagen den lt teb"!|a]a

m€ kl. ra.30
Lokal: Fdreningslokalen,
5. Asgatan 66 A. Vibacka

Vi bjuder pA kaffe
Velkommen!lstyrelsen

. Elinstallationer

t V?,ytti
. Service

. . \" .7 \
B,Bl:awltaget!\
Krxtakta rait! ?atrik

PAminnelse!
Glatm ej ersm6tet med Moderaterna i Ockelbo pA Soluret torsdag
den 1/U2 kl. 18.30. Anmalan senast t2l2 t i l l  anders.energibolaget@gmail.
com eller benny.tronsson@telia.com. Du kan o<ksi ringa 073-6454548 eller
070-532567 1. Vitl komna !

Ockelbo Orienteringsklubb
www.ockelbook.se

Kallelse till irsmiite, torsdag 28 februari kl 1900.
Plats: Ulvsta Friluftsgird. 'Arenden enligt stadgama.
/Styrelsen

#
s(oro€nso

Vira leverant<irer ger oss hdgt betyg och
Din skog ar vardefull, lit oss hjiilpa dig!

Konlakta Stora Enso Skog ner du skall gallra eller slutawerka.

Mats Persson tel. 010-46 77 910 Ola Astrdm tel. 010-46 77 9,19

Skogsbruksplane/radgivning
Sven Henriksson tel. 070-648 28 51
Stefan Gustavsson tel. 070-328 53 87



Ett Varmt TacL for all
uppvaLtning pa min fadelsedag.

Ecril Forsbc4g

Kiip Halsband med Hjiirta
45 cm 249:- och fd ett amband

pd kdpet (vtirde 199:-)
frin Pearls for Girls

Doftot lill honom o henne

'.fl#7ehb

Till ErAlla som senor blor.o.,
brev, tel.fonsimtal s aml qe.rcr

til loli[ ' fond.. 
-

hedrat minnet av v6r mor

Eivor Lundblom

Jadraas Bygg nadsfairen ing U.P.A
Arsmaite 7 mars 2013 k|.18.30

i Folkets Hus.
Alla nya .ndelsagare och representanter

fren vela fdreningar i Jlidraas ar v?ilkomna.
Efter sedvanliga arsmiiteslitrhandlingar

bjuder v; pi kaffe och smiirges.
Nagon form av underhallning konmer

vr atl na.
Uarnt ti lkonna, stJre I t e n.

... ti er a a son hjdlpt oss pd alla
,'titt och fis. Ninja & Bjitn

... ti Janiljen sont Ji],;ade de net-
liga festen Berit

lff H P. lttiu" Kvinnor i ockelbo
[r Vavstugan dppen med handledare mendagar och torsdagar fran k|. 13.00

tisdagarfran k|.18.00. Fdr information om kommande cirklar ivijvning kan niringa
N,liirtha p6 tel 40307. Du som tdnkt vdya valkommen till vevstugan.

Vdlkommen till Mobygirdens Arsm6te
sdndogen den 24 feb 2Ot3 kl: 14.00

Styrelsen fc'r Mo mfl Byors Byggnadsf6rening

y'attlllbt&.eJlsrl,
ClppnaF SteF fredag 1 5 fettruari

Vi ainskaF alla hjertl igt vglkornna!
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()CKELB(| KOMMUN INF(lRMERAR

UTVECKTIilG AV $|jBACKEiI OC|l HfitSAilS STIG

Vi har f6tt m6nga fr6gor om Sjobacken och
vad som h€inder dbr.
M6nga av oss saknar det som en gAng var,
det vill stiga ett fantastiskt viilskott bad med
bAde restaurang, glassforsaljning, simskola,
kanotuthyrning, minigolfbana och vdlskdtta
strdnder och bryggor.

Sjdlva restaurangbyggnaden iir idag s6ld och
sjiilvklart s6 hoppas vi att den kan komma att
oppnas igen till sommaren.
Diskussioner har forts med egarna och vi har
forhoppningar om attden ocksi gcir det.

Men Sjobacken dr inte bara restaurangen
utan det dr ju ocks6 allt det andra som hor
sommaren till.
Vi ska diirfdr inte sticka under stol med att vi,
det vill s-iga kommunen, inte sk6tt Sjcibacken
pA det stitt man kan forvanta sig och hdr krdivs
det beiftring!



Vi har dock en vilja att fdreindra hela platsen
sA Sjobacken kan AterfA delar av sin forna glans!
VAr tekniske chef David Hedman har tillsammans
med trddgArdsmastare Karin Olsson, lagt fram
en plan for utvecklingen av omrAdet Sjdbacken
och Hdlsans stig. Utifr6n den planen beviljades
bland annat medel fdr att restaurera Heilsans Stig
mot P6lsg6rden och det pAbdrjades med en
forsta etapp under h6sten 2012.
Det arbetet kommer att fortsatta under veren
med fler etapper och vi kommer dA att satsa p6
att roja, snygga upp och gora ny beltiggning pA
H€ilsans Stig iinda fram till Valsverket.

Vi har dessutom renoverat bryggorna och fort
ut mera sand till stranden och vi kommer att
fortsdtta med det arbetet under v6ren.
Det finns ocksA viildigt preliminaira planer pa att
se om det kan anliiggas en eller kanske tv6
vattenrutschbanor pd Sjribacken for att gdra den
till en riktigt fin attraktion fdr barnfamiljer.
Forhoppningen iir att Sjdbacken dA kan bli den
plats som vi alla p6 ett naturligt satt kan anvanda
under skona sommardagar och att vi ocks6 kan
vara stolt over den!

oclftB0 - PrrTs Arr viixA



PROocKELBo
.ARSMOIE ons 20 feb 2013, kt t4.00

Plats: Cliintan Bysjbb{cke i Ock€lbo
Arsmitt€sfdrhandlingar med avtackningai
VALKOMNA ! Pro biuderDA kaffe

PROatot
kallar till ARSMdTE tisdagen
den 19 februari klockan 14.00

i Amotsgarden.
Efter parentation och sedvanliga
6rsmdtesfdrhandlingar seNerar vi
kafie med semla till en kostnad av

20 kronor

F6rm v€ckans ris upprdrde ftr starka
kendor!

\4 ber om uls?ikt och kommer att se atver
vtua etiska regler.

. RedaktionenOckelbo-Nttt!

Varje torsdag mellan kl.l1-13.30
serverar vi soppa.

Vcilkom a!

Denldrcta I nan Utjar jag tjiinst-
gina sonl pratst i Harylinge och

t- -Sknin8e. 
NA hndsbtsdslorcan-

lingar i nona delen a| Halnstads kommun.
Nu vi jaq passa pa och Be dagens rcs till
aqa ninniskot jas jck trd|Ia i Ockelbo fdt-
sanlinq och Mksionsfdrsanlinq. Tack Jdr
er ft)rbn, jna ndten och santaL lag ons-
kat er Guds IrA och tik!, viilsisnelse . Md ni
uppleva att Gud aArig tar senvskr.

Susan Tmason, ptht i Ockelbo ftrrsamling

...tiU RSMH-Bruppen i ocketbo ldr
er goda senis och de goda s rten

23/ l. PRO Ockelbo

Boken Jon-Lars iSunnanasbo iny upplaga finns att kaipa pe
Biblioteket. Pris 100 kr

,ffi Kollelse till ARsMoTE =
We/ M Harned kallos SPFs medlemmor till drsmijte V7
>g pA URET den 21 f eb 2013 kl 13.30 ,".,Y*,_,

Arsndl€shondlingdr. Koffe.Lotteri . UnderhAllning VALKO \,I EN I vcm.ror.r

Svensk Direktreklam
+



Ockebo Idrottsfiirening
Arsmiiae

lisdag l9 feb. Kl. I a.OO
sryRELsEN vr eluorn eA rtrn VALKoMNA!

BInGO ris t2 feb kt i4.oo
pa Glantan Vibacka. Vekomna!

PRO ocKELBo lb Ga pi BIO
Ga ti Rto

Fredas 15/2 xttg iii,li,".,J,j[""
Sitndag 1712 Kl19 censu.: Fi inTa,Ett Varmt TacL TiII ER ALLA

Som p5 oliLa satt hedrat
minnet av v5r;lstaJ.

Sven-Erik Ngman
ulla

Susan Mikaellbmas
med fari!..

- RALF (sv tal 3D)

!:lil', 1tf lif iliif;r- il,l::,'
ISDRAKEN tiingd: l lin l6min
Mrndag 11/2 Kl18 siljettpris, GRATIS

Censur: Fdn 11 ,r
UNF och NBV biuderpe bio

Slanei pe kampanjveckan "vad femte bam"
som belyser att vart femle bam i Sverige lever
hos ftjdldrar med riskabelalkohol- Uel?elernafiorxaKonsumron tatla
IVer info pa wwwvadfemtebam.se tallProblemmedbilen?

Eller tanekJ- dags tih en sewioe.
-. ' - |>asststa nstof sa Nf t nq tl Iqfs6L-"iliitii'iiiFE

Kontakta oss 40594
eller 070-6460254

Skaffa Meca kortet hos oss, se veljer
du sjailv hur du vill betala

wIJlg+,1*'"9
D! [  SENYIGEPABI | f f ,N
oGRELBO rEL. O297-aOs9a

$";j



MACK GFIILLEN
Mandag G|:iddsluvadp)4lipanna

Pasta carbonafa
Tisdag Pannbiffmed lok, potatis

och llngon. Flask och ldkses
Onsdag Stekt strdmming med pota-

tismos. Korvstroganoff m ds
Torsdag Kalpudd ng med potalis och

ingon. Tunnpannkaka med
syll, griidde och soppa

Fredag KycklinggMa marengo m ds
Stekt sallsill m ldkses o pot.

Litrdag Kalvfaircbiffmedkanbreils6s
och potatrs

Sitndag Wainos kassler rned gorgon

X
or(o8{

Yiilkommen!
Eva med personol
Plonksviig I
Tel 0297-421 50

MAndag Kokt farilakoru med senapsas
Dil koll med potatis

Tisdag Grekisk biff med lzatziki och
stekt potatis
Flask med loksas och potatis

Onsdag Stekt tsk m potalis o skagen,
rdra. Kalops m pot o rodbelor

Torsdag Rolmos och fAskliigg
Tunnpannkaka med sy t, griid
de och soppa

Fredag Flygande Jakob m ris. Rddsp-
:itta m remouladsas o potat s

Liirdag Schweizelschnitzelmedslekt
potatis och bearnaisesas

aindag Wallenbergare med gradd
MAndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

L6rdag

56ndag

Stuvade makaroner rn hem
lagade kdltbullar
Pepparrolskott och polatis
Paltbrdd m flzisk. Ugnsgralin-
erad ferilakorv m potalismos
Rddspatta m paprikas6s och
potalis. Grynkorv o pol.mos
Kdttfadimpa med graddsas,
Potalis, gronsaker och ingon
Tunnpannkaka med sylt,

Kycklingf il6 med dragonsas
och potatis. Lovbifi m strips

Entrecole med slekl polatls
och caf6 de paris smdr
Helstekl kolletlrad med

Mandag Lasagne. Raggmunk med
t dsk och Ingon

Tisdag Bruna bdnor och fliisk
Pallbrdd och fesk

Onsdag Stekt slrdmming och polatis
mos. Spageui o kdtflarss6s

Torsdag lsterband m d lstuvad potatis
Tunnpannkaka med syll,
gradde och soppa

Fredag KdtiJ.irc impa med graddsas,
potalrs, grOnsaker och lingon
Kinagryla med is

Litrdag Faskfil6 med slekl polats
och beama sesas

Sitndag B ff med lok och stekt potalis

Varje dag: Valfri sallad
Tonfisk, rzikor, skinka/ost

Stekt falukoN, agg och potatis
Bacon, dgg och potatis

Pris: Dagens ink. sallad o brdd 60:-
Helg inkl .  salad och brdd 75:



UTIIYRES Lokal centratt
i Ockelbo'162 kvm ,5400:-/ man.

Telr 070 - 5399430 , 073 - 7555624
LINGBO
BYFORENING

Ansuorr
lingbo Byfiirenings ersmdte fOr 2012
helb brsdagen den 28/2 klockan 19,00
p3 LingboqSrden,

Mdteshandlinqar fr8n och med 13/2 pe
Silverbocken och Rogers l4ack.

Fresch LAGENHET i centrala
Ockelbo (Ugglebo) 3 rok, 84 kvm,

uthyres fom 130501.
Ej handikappanpassad. Vid intresse

kontakta Elisabeth tel 571171.

Qtaturrotr*a"t Ansru6re
Lerarfiirbundet X4 Ockelbo inbjuder alla medlemmar till ersmote
Plats: Rabo skola ffi-
Das: risdag 5/3 kt. 18.00 J4-
Anmalan till carina.olsson@ockelbo.se senast frcdag 2212

Valkommen!

Auots rF xatun rrLL Err
M E DLE Ms / nt ronueruo tt suOtz

ou ev xeotAecNrNc Av TNNEBANDrN
ONSDAGEN DEN 2O/2 KL 79:OO

VID KANSLIET I KUXAHALLEN!
Alla Ar vAlkomna, hoppas att det finns intresserade sE vi kan

drivainnebandYnvidare' 
stvrersen.

Saeongens sista HockeymatcheF
Tis.12 Febr 19.30 mdter Ockelbo HC-Lindefallet
Fred.ls Febr. 19.30 mdter Ockelbo HC - Huge
Vi hoppas pe rekordpublik dom sista matchema!
Ett Stort TACK till alla fantastiska sponsorer och all fantastisk publik
som har kommit o hejat o stdttat Oss trots kyla o ovader.
Hockeyn er pe G i Ockelbo med menga aktiva i bede ungdomslag
och alag och vi ser ve*ligen fram emot kommande sesong!

En ros och et! sror! TACK ti
Astner, Gatrun Stenbery och Lenna

rPe ersson i Lingbo IF som drc8il
kanonspdr i Lingbo hela vinten.


