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TRO INTE PAALLT DU LASER:
Efter manga kunders fttrfregningaJ, da de last den felaktiga in-
formationen.i Kuxabtadets ledare, vill vi nu meddela att 272
Data finns och kommer att finnas kvar pa N. Asg.32 i Ockelbo.
Vi jobbar pA som vanligt och alh er fortfarande varmt viil-
komna in! 0297 42575

Socialdemokrater fr6n Socialnimnden
fmns pa Torget ltirdagen ds 23 feb kl 'l 1 .0G13.00

Kom och prata m€d ledamitteha, nell fregor och ge dina synpunher

vi bjuder pA fta. st
PREMIAR!

Vi iippnar i nya lokaler Stationsgatan 1 (Godsmagasinet)

ONSDAG 20 Februari kl 10.00
Missionskyrkans

(-r:,SEGONDtw/ 
""H,T:Tel: 070 - 736 79 88
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KoNsuM Aluors AnssrAuma
l|ledlemma] med anhiiriga kallas till arsstamrha stindag l7 marc
kl l4.OO i Amotsgerden,
Mdtet avslutas med kaffe och bingospel.
Valkomna! Korsun Amot

fusmiite LO-facken i Ockelbo
ToEdag dan r4:e mirs

kl r.8:oo pIABF
Vi bchiirr.r fl.r rktivr!

Kontiktr ors C ockalbo@ bki h. h.J.

LINGBo FISKEFORENING:
Liirdag 2/3 kl 06.30 - l{.3O
Fdlj veganvisningar fran kyrkan.
15 st don 200:- / lag. Lottning fredag 1/3
kl 17.00 - 18.30ldrdag 2/3 fren kl 05.00.
Anmelan: Roger 0297-50205, 070-2104137

Gunnar 0297-50503 , 070-6359784
Senast Onsdag 2712
Vekommen Lingbo Fiskefdrening
Ps. Kom iheq ersmdtet 26/2.

VILDMARKS C APEN i SKOTE RCRO SS
iSVARTNAS

Ldrdag 23 fgbruari kl.1 O.3O
Grosstdvling med hogt tempo

Lattare servering av mat
och dryck.
Godisregn for barnen i paus.

Viilkomna till Svartniis

S va rt n ais I n t re s s eJihe n i n g

OBS! Bensinjinns ej pd plats.

Lingheds Skote*lubb



Ockelbo LRF.avd. bjuder in till en intressant informationstreff
om rovdjur i ver narhet!
Lansstyrelsen, Jagareftjrbundet och LRF informerar och ger sin syn pa rovdjurs-
situatjonen, samt att vifar mdjlighet att stelta fregor.
Hur kan vifdrebygga angrepp pe tamdjur, vad hender efler ett angrepp? a
Vad h.tnder med jakten' ,ou.jroorrno"nt 

,,."_"^..^^, dbHur pdverkas mdnniskor och djur efter rovdj
vl triitlas i lvobygdrden den 2Ot2 kt., n.oo. *uiu o""i'.""*" nnn" 

"tr 
t opJ I 

-

Fren LRF-avdelningen kommer vi aven att informera om kommande aktiviteter
som LRF-caf6 den 2112, samt en upptaldstraff den 5/3. lvtvcket velkonna. sturetsen!

Dina F0rsiikringar
Gestrike

0297402 73

wwwdina.se/gestrike

Inbjudan

Medlemmar i Ockelbo OK, Ockelbo SK, OK ddmerden
och Jirbo OK inbjuds till FEST med mat och treylig samvaro,
ldrdag den 16 mars 18.00. Vi heller till i Ulvsta Friluftsgdrd eller
Berggarden beroende pa antal anmiilda. Kostnad 1Oo:-/person.
Anmiilan senast sdndag den l0 mars till info@ockelbook.se eller
Lena Hammarlund De 070-363 08 09.

Ockelbo Orienteringsklubb

lGllebe Till Medlemsrn6te
Ons den 20 feb kl '19.00 pi Soluret
Pi dagordningen: Ockelbo Kommuns Ars-
och flerirsbudget 20'l 3-201 5

Alla medlemmar och sympatisiirer 5r viilkomna.
M bjuder p6 fika.



UTHYRES Lokal centralt
Ockelbo 162 kvm , 5400:- / min.

Tel: 070 - 5399430 ,073 - 7555624

alMAz 1[HrGHSt( IoTVARtI
Bysj6strand

Tel 073-698 23 84

Arsmiite Abyggeby Fritidsklubb
Tors 7 mars kl '19.00 Plats: LBC
Fdreningen bjuder pa fdrtaring.
VAlkomna.

pf,l@ uruceo
BInGO onsdag 20 februTri

k l  15 .OO L ingbogerde
Vailkomna!

OCKELBO-LINGBO
R6DAKoRSKRETS
inbjuder ti l l kretsstemma
MANDAG dCN 4 MARS

Kl 19.00 i Soluret.
Vi bjuder pe kaffe o semla

Varmtvelkomna

**."**,

HTTCHCOCK ungd: I  l im38mii
siindas 2412 krle c8lr.'s,:.' :96:,11 6,

Ga pA BIO
Ga ti[ Rro

AlbeCopco i 0ckelbo
Mtr,ag18l2

K.10'11.45 &12.50-'t5

Lingbo
21t2, kt t3.15-14.15

nrr,r,"-a

MANUS-TAVLING!!
Var med i Ockelbo AmatdrTeaterFdrenings manustaivling och fe med ditt bidrag
i erets Revy pa Gotan ihdst!
Det ska vara rol,ga kofta dagsaktuella lexlet.
Lamna ditt bidrag/id6 med namn o telefonnummer senast den 5 apriltill
ABF|s exp, Kulturstation. Fdr vidare information, Eva Sjdlander, produceni,
070-508 90 75
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kl t9.oo K6rirur'

!: Frcdao 22/2 kl lo-tz Lp-"oi!9i u-do^."6ni*"n
**A*. $qq.i, 2412 I I .OO Ekumenisk psdlm;6ll9s9udstj1nsr. I Ocketbo tryrko

()db meq ryrKoKor€n och mrssronsxyfl(qns rcr. (se ucxetDo iorsom ngs onnons)

OCKELBO
On 20 feb kl

KI
To 2l feb kl
Ld 23 feb kl

Svenska kyrkan $
OCKELBO FORSAMLiNG

14.00 Genenskap pA Uret, Stanley Lenell, Ida Fahl.
I samverkan med Sensus,

18.30 MilssA, Larry Wickman.
[ars-Olof Johanson.08.00 vEcKoMiissA, susan Tronsson.

15,30 Siung ltir hSlsan iKyrkans Hus.
Kom och var med pA en stunds gemenskap
med fik och mycket seng.
Conny Nilsson, Lars-Olof Johanson.

sit 24 feb \ kt 11.00 EKUtitEI{IsK PSAL SA GSGUDSTJAT{ST, {b sr

h med dnskepsalmer.
d' I Susan Tronsson, Katarina Linderborg, Stanley Lenell,

)l Lals-OlofJohanson.Kyrkok6ren,lqissionskyrkansktir.
t Kvrkkaffe med semla.

"Om du behijver hjalp med transporten till kyrkan:
Ring Kyrktaxi telefon 0297-40321"

kl 10.00 Gemenskap pe Linblomman, Tord Hom, Ove Ldfskand.
I samverkan med Sensus,

LI GgO
To 21 febr

OAVSETT VAR KATASTROFEI{ iiR.
II{(IM 36 TIMMAR KAil t|IVARA BAR.
I katastrcIsituationer hAngerattt pe att agera snabbt.
Hjl i lp oss att vara i  stdndig beredskap s5 att vi kan redda fter [ iv. Sms:a
LAKARE ti t t  72970 s: sk;nkef du 50 kr ette.95 in pe lakareutangranser.se
i6ratt oe d n o6va. Tack.

fr****"
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OCKETB{I l(t|MMUN INFORMERAR

viiiloRtsm0rr | 0cKErB0 zB IEBRUAR| - 3 MARS

"Charter of European rural Communities" dr elt
samarbetsprojekt fdr smA landsbygdskommuner
Inom EU-unionen.

Ockelbo ar som enda kommun i Sverige medlem
ddr sedan v6r anslutning i unionen. Ockelbo har
en venort i varje medlemsland.
Sammanlagt ar d et idag 27 lander som inger,
Kroatien tillkommer i sommar.
Orterna iir ungefdr lika stora som Ockelbo.
En del av samarbetet, f<irutom att f6 kontakt
med fantastiska mdnniskor i Eurooa. er ocksa att
arbeta i projekt med olika teman, dar alla vanorter
kan kanna igen sig i sin vardag.

2013 startade en ett nytt tv6arsprojekt inom miljd
och energiomr6d el " How to encourage youngsters'
pafticipation in actions tackling climate change in
small rural communities in EuroDe?"
Nu har Ockelbo f6tt f6rmanen att arrangera ett
Vanortsm6te ddr ungdomar frSn Sverige och Europa
ska arbeta med dessa fragor.



Ungdomarna kommer att under projektets gAng
traffas ett antal g6nger. Arbetet ska leda till att f6
fram en "verktygsl6da" anpassad till mindre orter
och vart arbete med klimatforandringarna och dess
konsekvenser. Ockelbomdtet kommer att aga rum
28 februari - 3 mars.
Vi f6r d6 besok frAn 9 av landerna, 4 ungdomar
frAn varje land kommer de till v6r kommun.
Fdr att lyckats med det, har viirdfamiljer
engagerats som, oppnar sina hem och l6ter
ungdomarna bo ddr under vistelsen.

Vi hoppas kunna visa upp Ockelbo i en hiirlig
vinterskrud, d6 ungdomarna, som
bl.a. kommer fran Malta. Soanien och Frankrike
ska fA prova p6 att Aka pulka i Ronnasen!

ofl(ErB() - Pr.ATs ArT vilxA

SKO.REA PAGAR !
Nu m€d Xtra Rabatter och even fler modeller

L.\ - NYTT! Ecco Goretec Fritidsko

ffi*/inlnalb SAna

med lTkr

Fcjr 2oo kronor per ar blir du medlem i Rdda Korset.
Satt in 2oo kronor pl Bc aoo-8o95. Gldm ej anSe

im8noden?
Les mer pa www.redcros..r" 

* 
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Ar du kvinna som villstarta fdretag eller redan har ett fdretag?

Fdretagarna Ockelbo i samarbete med
Neringslivsenheten i Ockelbo Kommun

. och Region Gavleborg

Affersutvecklings ledare ar Cecilia Hed-lvlalmstrOm
Externa fOrelesare

Qde| I VART STAR VI NU?
Platsr Ndringslivskontoret Wij Datum: Mindag 18 mar6
Tid: 15.00-21.00

. Q- ett kvinnligt ndtverk fdr affdrsutveckling

FdTeldsning: HUR SKAPAR I\4AN NYA PRODUKTER OCH TJANSTER?
Plats: Ej fastsuillt Datum: Eifaslstjllt
lid 18.00- 20.00

Q del2 ATT KOMN4UNICERA MED MARKNADEN
Plats: Neringslivskontoret Wij Datum: Tisdag 21 maj
I idr 15.00-21.00
FijreHsning: ATT SALJA l\4ED FRAMGANG
Plats: Ej faststSllt Datum: Ejfastst.illt
Tid 18.00- 20.00

Q de| 3 EKONOMISTRYNING
Plats: Neringslivskontoret Wij Datum: l]sdag lSjuni

: 15.00-21.00

Fdreliisningr VAD TAR Vl BETALT FOR?
Plats: Ejfaststalft Datum: Ej faststalft
Tid 18.00- 20.00

Q de|4 STUDIERESA I HOST

Q de| 5 UPPSAMLING I HOST

Vill du delta bara pe fairelasningarna eller hela konceptet?
Kostnaden iirdensamma,450 kr men anmeler man sig till hela konceptet fdrbinder
man sig att ge pa minst 4 av 6 treffar fdr att inte ta mdjligheten fnin nAgon annan
som gdma vill ge. Diplom erhelles. l\rax 18 platser Blir det menga anmdlningar se
gdr vi tvA grupper.
Kostnad 450 krtill Fdretagarna Ockelbo som tjr huvudarrangdr fdr projektet.
Ar du redan medlem i Fdretagarna Ockelbo fdr 2013 sa utgar ingen mer kostnad.
Fdr anmAlan kontakta l\4onica Stalberg 070 - 575 04 62 ockelbo@foretagarna.se

Anmehn senast den 22 februari. Turordning pa anmalningarna.
www.foretagama.se/ockelbo



Pyssla och skapa med skrip
Klipp, mala och limma, g0r vackra saker av gamla grejer.
Max 20 deltagare.
Dag: fredag 1/3 kl. 10-13 Plats: ungdomsgerden, Kulturstationen
Arder: uppti"'1;fi::, 

*._ff#f::. *,. @

SPORTLOVSVECKAN pa
MANDAG -TISDAG: Markarbete/Iloppning

. Ni rider I pass/dag i mindre grupper efter utbildningsniva.

. Ridning ltim lsminuter/dag se att vi hinner med det vi ska

. his Junior 2no!da9 4mt-l2dagar
Senior 225!/dag 450il2da9 r

ONSDAG -TORSDAG: Dressyrtrening

. Ni dder 1 pass/dag i sme grupper efter utbildningsnivA.

. Vijobbar med sits och inverkan + Iiisgiirande arbete.

. Dag 2 har vi lite uppftjljning pe dag 1 och rider lite program-
delar fiir de som itnskar det.

. Ridning ltim lsminuter/dag.

. Pris Junior 2m:-ldag 4n91246t2t
Senior 225:-/dag 4soil2dag l

FREDAG: Heldag pl stallet liir de Jmgre
Hestpyssel, ridning, teori, fika.
Tid:10-14.30 Pris:300:-

Skdv upp dig pe fistoma eller anm:il dig till Britt eller Maria. Vid anmalan
MAndag - Torsdag sag till om du kan dagtid!
Grupper sAtts upp v.8.
Fregorring Maria 070 - 603 95 30

arbeta med !
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Ockelbo SK inbjuder ti l l

ADEl'IiIODDET
Onsdag den 2712 kl 18.30

5:f::*'" w

GA pa B|o
GA fi RtO

A GOOD DAY TO DIE HARD
Mindag 25/2 Kl19 Lansd: lr im3smn
Tisdag 26i2 n t S !,,1q*, !o 

*i.,0 
,0..

BEAUTIFUL CREATURES
Onsdaq 2712 Kl 19 Lansd: 2rm a mm
Torsda-s 28/2 Klls :l|jffl,l"'fdf,, A,

4llrralBtlillfi?
Lildag 2312 vid elljus-

spiret i Lingbo
Statt kl- 10.30

LIF bjuder alla akare
pA korv.
Velkommen! / Lingbo lF

JUNIS FILMFESTIVAL
Onsdag 2712 kl 9:30.16:00

JUNIS (IOGT-NTO:S juniorftjrblnd) bluder in alla
nya och gamla medennfi till FILI\4FESTIVALI
Fdr alt fA se lilmema masie du vara nedlen i

JlJNlS, i/edlemsavgiften 60 kr. Filmema Ar fran 7 ar
Vi bjLder pA korv & bdd Vid negor.ins 070-3413s89

Filmer som visas er:
lce age 4, madagaskar 3,

lrodig och Hotel Transylvanien

pe GO'IAN
F{trdigaakF-6

t<a a8 - 2a
Entr6 3(, kr

Fair medlern i Junls 2() ki
tinhnd{mllirft[

llhpl oclt tit|b4r rrrd fi m pi*r
07G34t3549



i$r i{t:nFJtiliRin

BA@KIEN 6ppew
Dagl igen 10-15
pdwrosAesT0lGl\Nl (0lIrlPlENl
i landag-Fredag kl  10-15

ONSDAG 2712
PROVA.PA

SKI-CART/SIT SKI
11.00-14.00Gratis

HUNDSPANN 10.30.14.30
Vuxna 60:- Barn 40:-

FREDAG
1t3

HAsr o SLADE
'11.00-14.00

Gratis

Gulaschsoppa
Eelgiska

Smdrgasar
Fikabiid

Kafh, Te, Uis

s?off[r-l_r/ | Ji\Diu\i\s 2013
Tisdrg 26/2 t1.00. (ED bJuder in rill rradirionell skorenolkn,ng rill Bjbmbzck.beryer.
Samling vid JAK-vallen. Fdr att tolka krrvs bob. Kom iheg att hjalm pa huvudet iir obliga-
toriskt. Du som inte har bob kan vara med anda, det finns plats att eka pi skolrama ocksa.
D€t ger inte atl tolka med pulka, men pulka kan tas med pa skotem se du kan ek. pA den
narvi kommer fram till rastplatsen. Jiidraes byrrd bjuder pa korv och festis.
Onsdsg 272 kl10.00. Prova pe hundspann. Denna aktivitet ar endast ftjr Jadraesbamen.
OBS! Ny plats vid akem bredvid Kyrksalen. J:idraas byrad bjuder pa O'boy och bulle.
D€t fnns ocksa mdjlighet att grilla korv. Aftangdr Annie Bamlo l o Johan Malmstrdn.
Torsdag 28/2 kl 18.30. Trivselkvall vid bagarstugan, Byradet bjuder pa korv och fika.
Sdndag 3/3. Bamteater vid Folkels Hus Jddraas. Det arwa fitrestallningar, en kl 13. Tomt
pt loftet,lijr bam mellan 3-7 ar och den andra kl 15, Elvh ijukebox€n, fttr barn nellan
7- I 3 ar. Cratis intriide ftir bamen. Se kom'nande annons i Ockelbo-

I
.-t- __>

I

Svensk Direktreklam



venner for.all uppvaLtn,ngpa mrn
tddelsedag.

Ett varrnt tacL till slalt och Vdlkommen ti Jiidraes
Byreds Arsmiite

pe Folkets Hus i Jedraes
tisdagen 5 mars kl 18.30

Sedvanliga 6rsmdtesforhandlingar.

Vi bjuder pe kafle och hembakat.

Styrel se n J ddra e s Byred.

'  el lev uppvaLtnrnqpS mrn !

f.;d.l..dag,,l"dunb.3J' uanl'g.n
rien bestSmt I

Solan

I'ATDE ERIIAI,I,NII\TGi!
Vid Fiireningen Jadraas Bruks trsmaite tisdag 19/2 kl 19.OO

i Folkets Hus und€hiller Tord&c6ran.' Vi biudet pe fika.
Viilkomna Styrelsen Fiireningen Jedraes Bruk

i.Ei6mim6n"tiii,

DROOTANDtT.  rgOt
invigningskalas i vdrt nyrenoveradp

apotek onsdag den 20/2

Arsmiite Kommunal Ockelbo
Soluret onsdag 27 feb k1.1730.

H:irmed kallas kom;unals medlemmar till arsmote 201 3.
Pa dagordningen: Val av nominerade till styrelsen & itvriga uppdrag ;non

Kommunal Ockelbo, samt nonineringar till avd.styrelsen & avd.valberedning.
Gaster: Miirit Newberg IFO - Valdsutsatta.

Tomas Larsson AME AME:S olika verksamheter.

. Vi bjuder pe mat och dryck.Anmal om du kommer senast 20feb.
0297 -55552. 0 l0 -442 8215. ockelbo.mitt@kommunal.se

Viilkomna.
EI Kommunolo
MITT


