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poTATrs - sYLr - sorRosFRai
King Edward, Sndboll, Asterix, Henha, tnova,
Folva, Gul mandel, Amandine. 5 och 20 kg
,rirp. KRAV'odlad Puritan. Sv:ipplen. [4o-
rdtter, l6k. Solrosfrd 20 kg 240r. Foder'
mordtter Hjonron- lingon- blebiirs- hallon-
drottning- och tranMrssylt {60% biirhalt).
SElierfr:n lartbil
LORDAG Zl: Holmsveden stn r2.1s, Hagtta
Q-ttar (bakom Sh€ll) 12.30, Lingbo Preem
12.45. Ockelbostn i3.15,13.30. Ei kort.
Mstatur2/3. 070'353 41 86

PROocKELBo cb
BIrlG(| Tis 26 feb kt 14.00
pa Gfentan Vibacka. Vi;lkomna!

. Elinstallationer
. Service14yu'U

R97:nvdn6et!
Kt.t^kta hi6! ?atrik

Vera leverantiirer ger oss hiigt betyg och
Din skog iir viirdefull, lit oss hjdlpa dig!

Kontakta Stora Enso Skog nar du skallgalka eller slutawerka.

l/ats Persson tel. 010-46 77 910 Ola Astrdm tel. 010-46 77 919

Skogsbruksplaner/ridgivning
Sven Henriksson tel. 070-648 28 51
Stefan Gustavsson tel. 070-328 53 875(OrOen50

,KRIMINELL KAKAO"
An na-Sofi a Wi n roth Wa I I strdm

Grundare av Gefle Chocolaterie och fiirfattare till iiventyrs-
romanen Gudamas fdda - den som diidar.

Torsdag 28 februari k1.1830, Ockelbo Bibliotek
Enhe 50:- inkl goodiebag

@.-"**,,0"n ftll o"u"'oo



Ockelbo Hundcamp
www.hundcafip.com

Valkommen pa kurs i sma
personliga grupper Rallylydnad,

lydnad, prova p6 helg, agility m.m.

O7O-419 22 49 Bodil Hedlund
Hundpsykolog/instruktdr

Positva netodet t& inleming och aktivitet.

PRO r-rnceo
Firar so-ercjubileum och
bjuder sina medlemmar pA
supe Liirdag 9/3 kl 13.00
Lingbogdtrden
Anmalan till Rut
senast 3/3 tel 50066
Valkomna!

fqlhbg! Intressenterno i Abyggeby-Vnerens sonfallighetsf6rening kollos
till ordinorie drsstihmo onsdog den 13 mors kl. 18.30 i Abyggeby Lbc.
Arenden enligt sfodgsrna / Styrelsen.

fg!!gEg! Intressenferno i Sendbergsyagens vdgsomfAllighet kollos
iill ordinorie drsstdrnno onsdog den 13 mors kl. 19.00 i Abyggeby Lbc.
Arenden enligt stodgorno / sl-yrelsen.

Kq!|glsgi Intressenternd i PAtbovdg.ns vAgsonfifllighet kollos
till ordinorie arsstanno onsdog den 13 mdrs kl. 19.00 i Abyggeby Lbc.
Arenden enligt stodgdrnd / sl'yrelsen.

Ockelbo Orienteringsklubb
www.ockelbook.se

Arsmote, torsdag 28 februari kl 1"9m.
Plats: Ulvsta Friluftsgird. Arenden enligt stadgama.
Fest och fikakommift6n ordnar fika.

#r
Ti(

Prova pdr Salsa
och Bachata!
Saba er en faifyld padans
tan Kuba. Bachata 6ren
sensuell padans ten
Doninkanska rcpubnken.

Kl. 18.30 - 19.30 Salsa
19.30- 20.30 Bachata
Plab: Fyren i Nonsundel

eler bara Ttta on du el

P re I i m i n ii n k u rs sta rte r :
Grundkurs i Salsa

lvAndag 11 mars 18.30-20.00
6 ggr (12 sludietimmar) 580:-
Grundkurs Bachata

MAndag 11 mars 20.00 - 21.30
6 ggr (12 studietimmar) 580:-

Kursanmiilan sker oA olats ellertill
Kia Temmes Tele: 0722 45 88 45
Email: kia@gavlenet.se. Anmalan ar bindande



. . . tiU Otto och M.tgnus Jat fnfna

ARSM6TE
GDrun ocKELBo

Missionskyrkan tisdag 26 mars
kt 17.00

Vi bjuder pe fika
Velkomna FUB Ockelbo

... till Janne Etrybete & Marcus
Olsson ,l.t a t ni lru sA fu ri
ringer! Stort TAC K til er!

"kocka a pd Rysjastani

Lr., ""':.)

tate.r pi Folkets Hus iJiidrais
den? uars

Byradet arrangerar titt"urrun" r"d ffifdrestAllningarna

Tomt pi loftet -r.a" 3 ar kt.t3.oo
Elvis i Jukeboxen - rrin 8 ir kt,i5.oo

Fika kl.'14.00 mellan fdrestAllningarna

Intraide - barn gratis
Vuxna fran 16 ar 50:- inkl fika

Medarrangdrer: Ockelbo kommun, ABE Ldns-
teatem/Gaivlebory, JAdraes Bruk, Jedaes

Socialdemok@tiska fdrenng och Byggnads-
fiireningen Jajdraes Folkets Hus

Vdlkomna!



tl[[l [HIG|XS|( f0IUAnl
Bysjdstrand

' Tel 073-699 23 84

...ti den binna som wt efer nig
id Swedbankonaten och Uimnade
in penSana som hade fastnat ddr.

Eft tack till arbetskarnratema
pe Bysjiistrand fiir blommor och

telefonsamtal.

Foretagarna Ockelbo
Kallelse till ersmdte torsdag 14 mars kl 19.00

Plats meddelas till de som anmaler sig.

Anmalan senad mandag 11 mars till
ockelbo@foretagarna.se

Monica Stalberg 07O - 575 04 62

och Ockelbo kommun bjuder in ti l lf6relesningen:
Har idrotten plats tiir alla?
Hurtar vi emot barn och ungdomar med sarskilda behov, som exempelvisADHD,
inom idrotten
F6relasningen tar bland annat upp
. Myter och fakta ' Finns det skillnader/likheter pA flickor och pojkar som haf
ADHD? . Hur kan man se att det ar ADHD och hur kan man fdrste det? . Kan
ADHD ses som en resurs?'Hur ska iaq som idrotlsledare hantera
ett barn medADHD?
F.relasare 'iPi,n**u'nn"
Mans Lddf, utbildad sjukskoterska, KBT terapeut och idrottsledare och arbetar
till vardags med barn och unga med sarskilda behov pa barn och ungdomspsyk i
Gavle. Harjobbat idver 15 ar med att utbilda, fdrelaisa och arbeta med barn och
ungdomar med sdrskilda behov
Daturn, tld och plats
Tisdagen den 5 mars k|.18.30-21.00, clAntan Bysjdbacke, Ockelbo.
Fika serveras.
Anrnelan'
Kommunvexeln, telefon 0297-555 00.
Kontaldperson
Ockefbo kommun H6kan Alkbetg,070414 1474
SISU ldrottsutbildama Hans Bergman, 070-248 66 86

... ti| tars Gillbery lpd Hnjdv. 2)

Prcem den 26/ 1 . STORT TACK|IU N

, for att du ldnnade in nin DLAnbok\:som jag glont pit punpen,' pd



... till s ne htritn i Amot son
stamade o hi)lpte nig.

Tacksatu ndningsbud frx,!!'!: ."ixt::i#:':.i-
sok sonmat on vi beh.tve;ndson hjatp. V
son tackar heter Ge1rud o Claes Pettenson

ft -Y:::i i't I f: :r":xt: t ffilfr.t#;{i:{!;Ftf;*

lffitltt#0
Langliirdag / marknadsliirdag 2/3
itppet till kl 17.00

Inbjudan til l

Foretagsfrukost
Onsdag 13 mars Kl 7.30 - 9.00, Wij Tradg6rdar

Pris: 55 kr

Tre fihalister till
t  .  - , ,Arets FOretagare presenteras

ocn
Fdrelasning med

"Forsta svenska kvinnan pd Sydpolen"
. Cecilia Hed-Malmstrom

Anmalan senad mandag '11 mars till
ockelbo@foretagarna.se

Mc'nica Stelberg 070 - 575 04 62



Kaipes:
Stittdampare (nyskick) Varvmetare
tillOckelbo 400 ev andra nya delar

070 731 66 66

v;rta varma tacktilleralla som
hedrat m'nnetav v;r Lara make och

PAPPA

rriLnallbers
vd hans bortse.e .ed bl";"'".h
tehfonsamtal"till t'emmet och qavor till

Hjert och Lungfonden:
Magar€dta, Arnila , Robcrt ,

v|(io'ia.0297-42210 sd knnnet iap ned en d a.

fi ; i' f f ! i J!,'i f,ii # "#l!,i i, ;
I utJa enhdn dteninninsen.

Hittar i4te ditt nann i telefonkatalogen.

t &rdog 25/2 kl 18.30 Bdn f6. Ock.lbo
O^dsq 2712 kl 18.00 Onsdox

lfiitr" l{: 
kl 10.30 varldsb6ndoeen f.d5 i fs.sahlinessolen i
kl 10-12 LP-cafd i umdomsvAninoen

$ndog 3/3 ll.m No$vardsgrA$iAmi Koiarino Lind€rborg.
Evo Eiqstroh Persson. /lldnodsinsornlino 

-

EEI!=
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Svenska kyrkan *
OCKELBO FORSAMLING

OCKEIBO
MA 25 feb

On 27 feb

Fr€dag 1 ma|s o.h L6fd.g den 2 mars
kl 11.00 - 16.00 AR|(||ADSa'PPET r KYII( I{

l(afi es€rvering till fit]|nen ft ir Fasteinsanlingen,
Lti 2 mars iIUSIK ARATOi:

r 11,00 (uxakiiEn

A 12.00 Od(elbo Kyrkokatl
Y 13,00 Od(€lbo Manskiir

kl 11.00 HdClitiiSSA, Lany Wickman, Stantey Lenel,
Lars-Olof lohanson. Enk€lt lq*kaffie.
"Om du behater hjalp med Eansporten till ky*an:
Ring Ky*taxi telefon 0297-40321"

ld 16.00 Sanrabgrupp om kristen Uo, i Kyr*ans Hus.
L.arw Wickman

H 10.00 Genenskap pe Vibad(a.
Sif och Per spelar och sjung€r.

kl 18.00 Stid(-caf6 i Kfkans Hus.
kl 11.30 llen aiv€r 60 i Ky*ans hus.

Lundgr€n Vem var han? Per Vilhelmsson beriittar.
LUncn.

kl 14.m Andakt pe aysj6str.nd, L;rry Wickman, Ida Fahl.
k 18.30 ASSA. L.rw ',Vrckman.
kl 10.30 Vlrldsbiindagen fir.rr Andakt i fiirsamlingssalen, Kyrkans hus.fr lmars

56 3 mars



Eil ft$fi"'fifi
INFORIiIATIOII OU TRNRTiTEliNDERNA l,ID SU}IDSBROl{

Trafikverket har i samrad med kommunen genomfOrt
atgerder vid Sundsbron fcir att fdrbattra trafiksakerheten
fdr oskyddade trafikanter. Det har anlagts en gAng-
och cykelbana pa Gaverangevagen frAn jiirnviigs-
overgangen till veg 272.
PA 272 hat det anlagts en vagbula, rdd vagbelaggning
och vagen har smalnats av. Det har aven satts upp
staket for aft styra gang- och cykeltrafikanterna till ett
Dasserstrek. Kommunen har aven beslutat om vissa
atgarder pa Gaverangevegen och Tredgardsgatan.

Det finns mAnga synpunkter pa de Atgdrder som
vidtagits och onskemAl om trafikljus, 6verg6ngsstiille
samt storre vagbula och vi vill derfor fdrklara
utformningen av omr6def
Under Sret kommer dessutom kommunen tillsammans
med Trafikverket gora en utvardering av ombyggnationen.

0vERciilGssilirrE ocH TRAfl KUUS
Enligt Trafikverket riskerar trafiksekerheten for
oskyddade trafikanter att bli samre om man anlagger
ett overgangsstalle eller trafikljus och ger gangtrafikanter
foretredde, da det ger en falsk trygghet



Det ar av den anledningen som manga overgangsstallen
i landet tagits bort. Den aktuella platsen ligger vid en
backe och vid halt vaglag finns det risk att den tunga
trafiken inte hinner stanna.

FARTIIINt}TR
Nar storleken pa vagbulan planerades var det flera
faktorer som spelade in. Om bulan blir for stor fAr man
problem med ljud och vibrationer vid passering over
bulan och vid accelerationen efler vid narliggande
fastigheter. Den tunga trafiken kan even fa svarigheter
att ta sig upp fdr backen vid halt vaglag om de tvingas
stanna innan backen.

Trafikverket har aven smalnat dven vegen for att tvinga
trafiken att sakta ned. Det gdr dock inte att smalna av
vagen for mycket p.g.a. att vegen har for hogt trafikflode
samt de problem som uppstar fdr den tunga trafiken.

EIIKETRIIfl IIING TRiIDGiROSGAIAiI OCH GA',tRiiNG[l|iicEI.I
For att gora plats for gang- och cykelbanan har
kommunen beslutat at vagen utanfor posten till 272 ska
vara enkelriktad. Det har aien tagits beslut om att
enkelrikta delar av Tradgardsgatan fdr att Oka
trafiks6kerheten. Vid infarten till Tredgardsgatan fran
272 fet dock trafiken fArdas At b6da hAllen, fdr att sedan
dverga till enkelriktat innan kurvan. Anledningen till att inte
gora gatan enkelriktad hela vagen ar for att boenden i
omrSdet ska kunna kora fram till sina fastioheter.

David Hedman
Teknisk chef

Charlotta Ryd
Bygg- och milj6chef



silfl8fii,'f,fl
(ICKETBO K(lMMUil IiIFORMERAR
0M sto[uTREll1{il{GH'l
Se har en bit in pa vaderminen vill vi lamna en
lagesbeskrivning i arbetet med ny skolorganisation.
Utifran fullmaktigebeslut 26 november utreds under vAren
nedanslaende tre handlingsalternativ

. TilF och ombyggnad av Perslundaskolan fdr ak 4-9.

. Nybyggnation pa befintlig tomt (Perslundas
nuvarande tomt) fdr ak 4-9.

. Nybyggnation pa ny tomt fdr ek 4-9

Fdr utredningsuppdraget har kontrakterats White arkitekter,
en av Sveriges storsta arkitektbyrAer som varit
engagerade i minga lyckade skolprojekt.

Kommunen har ocksa knutit till sig en byggprojekfledare,
Andreas Ostblom fran Jonsson Consult AB i Gdvle.

Som koordinator mot verRsamheten i arbetet er
Carita Carter anstelld frAn och med 18 februari.

Styrgrupp f6r projektet bester av Lars Sjodin/kommunchef,
David Hedman/teknisk chef, Joachim Kriiger/ekonomichef,
Lotta Wennlund/utbildnings- och kulturchef, koordinatorn,
fackliga fdretradare, byggprojektledaren och arkitekterna.
Vid behov deltar politiker fran presidierna i kommun-
styrelsen och utbildnings- och kullurnamnden i styrgruppen.



White lagger upp arbetet med lokalutredning itre skeden -
analys av befintliga lokaler och verksamheter,
dimensionering av framtida lokalbehov samt framtagning
av handlingsalternativ.

I projektorganisationen ingar ocksa fem referensgrupper
med verksamhetsforetradare for bede elever. lerare.
ledning och ovrig personal ingar.

Vi har nu haft tua intensiva arbetsdagar 18-19 februari dar
White som ett led i analysarbetet har genomfort intervjuer
och workshop med referensgrupperna.
Aterkoppling av analysarbetet kommer att ske i mars.
Darefter kommer White att pebdrja ett mer konkret arbete
med framtagande av de tre handlingsalternativen.
Tidplanen ar aft White kommer att presentera forslagen
fdr kommunstyrelsen och utbildnings- och kulturndmnden
25 april. Ddrefter kommer arendet att beredas
politiskt fdr slutgiltigt beslut i fullmaiktige den 17 juni.

iil,RIGT ATI IilTORi,IERA OM
Ldrdagen den 2 februari var det oppet Hus pA caverange
och Abyggeby skolor da elever och fordldrar frAn by-
skolorna hade tillfelle att komma och bekanta sig med sin
nya skola. Den 26 februari har det nystartade
skolskjutsradet sitt fdrsta sammantrdde.
Radet ar sammansatt av fctrdldra- och elevrepresentanter
frAn alla skolor, rektorer, f6rvaltningschef, trafiksamordnare
samt skolskjutsentrepren0r. Ordf6rande i radet ar
Anna Schdnning, till ika ordforande iutbildnings- och
kulturnamnden. Tanken med radet ar att skolan, taxi och
foraldrar ska kunna arbeta med forbattringsomreden for
skolskjutsarna utifren ett gemensamt ansvarslagande.
Malet er aft alla resenerer och dven vara chauffdrer ska
uppleva skolskjutsen som trygg, sAker och trevlig!

ocr{ttB0 - PIATS AIT v/ixA



Ga pe B|o
Ge fi RtO

Mrndaq 25/2 Kt19 l irsd.. l lmrsmn
Tisdas 26/2 Krle ::lfffl''il;;,ud*

Problem modbilen?
Ellor kanske dags fiir en ssnice.

rin;efiiniffiE

Kontakta oss 40594
eller 070-6460254

Skaffa Meca kortet hos oss, sa vdljer
du sjailv hur du vill beiala

VAlkommen

IJHS"?fi"{
Drt. aEnvtcEPAllxlr
ociEt so TEL. o2gz-aosgt

BEAUTIFUL CREATURES
onsdas 2712 xt ts !ffi.,. 1;1, ''.
Torsdag 28/2 Kl 19 ;;s;;:" ;;;,1 t
SMA CTTRONERGULA
Fredag 1/3 Kl19 Lenod. 1l , .3e,,n
Litrdag 2i3 Kl19 B[j;rds:sok,
Siindag 3/3 Kllg c'onsui FdnTar

BEREN DSEN
Berendsen Textil Service AB i Ockelbo

siiker sommarvikarier
Under veckorna 25 til l 32 kommer vi att behdva din hjalp.

Kravet ar att ni fyllt 18 ar.
Tjansterna ar heltid (8 tim.) 4 alt.8 veckor.

Vi behdver din ansokan senast den 28 mars.
Vivill ha din ansokan via mail eller brev

jorgen.alkberg@berendsen.se

Berendsen Textil Service AB
Hamrangevdgen 21

816 31 Ockelbo



REUMATISM
kan drabba alla ildrar

Stitd forskningen om en av
vAra stiirsta folksj u kdomar!
Bg 9oo-3r95,Pg 90 03 t9 - 5

Reumatikerfiirbundet
Telefon o8 - 5o5 8o5 oo



Arsmiite
Folkpartiet Libemlema i Ockelbo kallar lill a6m0te

Sondlg€n detr 3 nfs K 14 vid Soluret
Medlemd, sympatisorer och nyfiloa h6lsd valkoma!

F&hro@ns:*w.fo[!da!@k|b0fo.]q1,10

!rR8ffitf,fl
Kommunfullmektige kallas hermed lill sammantrade i Perslundaskotans auta
mendagen den 4 mars kl 18.30

Arcnden
'1. Upprop
2. Valavjustera.e
3. Aterrapportering till fullmaktige - presentalion av utbildnings- och kuttuF

n5mndens verksamheteroch fullgiirandet av dess uppdrag
4. Anmelan av ny ledamot i kommunfullmektige
5. Ars- och flererbudgot 201 3-2015 - budgelrevidering pa g rund av

entlrade ldrutsattningar
6. Namndernas mttbara |hal20'13
7. Fyllnadsval-ersatarebygg-ochmiljain5mnden
8. Fyllnadsval- Britt-Marie Horn
9. Nya lokala ordningsfitreskrifter tdr Ockelbo kommun
10. Fiirandringar i Bygg- och miljttnamndens taxebilaga 1-2'l'1. Nytaxa inom plan och bygglagen
12. Agardirekliv - Biondr
'l3. Svarpa medborgarf(trslag -Allmant fairbund motryrverkerier och proteknisk

ulrustning inom kommunen
14, Anmalan av molion - Inf6r ett oppositionsr6d nasta mandatperiod -

Siig Mitrtman (FP)
'l5. Anmehn av molion - Medlemskap iSveriges Ekokommuner- Stig

Miirtman (FP)
15. Anmelan av molion - Tillganglighet f6r alla - Slig Mitnman (FP)
17. Redovisningav.apporter

- Revbionsrappod - Delegation av beslulanderetten
- Rapporlering av ej verkstillda besllt enligt 4 kap I S socialtjanstlagen och

enligtS I lag om stitd och servic€ tillvissa funklionshinclrade, kvanal4

Ockelbo 201342-22
Anna Schitnning
KommuntullmaKiges ordftirande

Handlingar till dessa erenden finns tlllgengliga pe kommunkontoret,
huvudbiblioteket i Ock6lbo samt www.ockelbo.se/lnvanarc/Kommun-och-
poliliUProtoko!l-kallelser/Kommunfullmaktige/
Sammantadel er otfentligt. Allmanheten halsas valkommen.



Lingbo Bilservice har
. smesterstiingt 2512 - 1/3

Viilkonmen Atur mdndtg 4 13 !

llus i Ockelbo Kiipes!
max 1 km fr6n Torget,privat,

ca 700.000:-
Tel: 070 - 295 44 04

lls*#!#{{if'tri;,*i
nk ivs ru derft. Fajr au ni ser atla barnsl
? unika egenskaper och hitlper dessa attl

fwwwl
ffiiini#';#lWl:t:*
hon reste sig. Du, Niklas? Astner kon Jitrct
och hjiilpte tilL att fdnga upp henne och kon
ned fhaL Du Anna Andersson rar eu jiiiesbd
ftt hente ntu jaq dkte ivtig och du, Lars-Erik
Johansson skj sade hen nig fitr att hiimta
nin biL. Ni rir BuA v(ida!! 'Wkl 

fantastiska
Ockehobot", ra nin systet son dkt€ hen till
Stockholn ned et Bipsad underarm senare pd

pf,ltlo"-o"e. ffi
Kryssning till Aland 12, 13/5 - 13 med Birka ParadiiE
M eker Lingbo-Ockelbo-Amot-Jadraes mot Stockholm. OBS! Lunch i Uppsala.
Ddrefter "HJALP SOKES" p€ Orionteatern. Efter fdrestallningen 96r vi ombord
och eter teatermiddag (treriitters) och kryssar mot Aland. Frukost pA morgonen.
Allt till en kostnad av 1.2ooilpers.
Bussresan i bekvam helturistbuss fr6n Bollnes Buss.
Anmalan snarast. Fdrst till kvarn! Tillt J Lasse 451 14

O Anna F.L. 415 77
L Carin 502 74Ev.lilEgg. Utsides hylt 100:-/pers. i nyvatO reseted.

E

MACK GFIILLEN
TARITf,D'ENDruDATDE
GAller Fredag - Saindag

SChnitZgl m6d poraria ele'. srripg

FlSkmacka
och kaffe

49
Yiilkommen!
Evo med personol
PlonkvAg I
Tel 0297-421 50

!r

49 or(Q8t!r
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