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Ni som behover nya dack ring f're och boka se vi harjust dom deck
nivill ha hemma, annars kan ni droppa in f'r skiftning.
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Slisongens gresklippare finns nu hemma titta
gerna in o kika lite. Nya akgrasklippare fr 10.995:-
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Extra Dickiippet
Sve,7 att hinna med oe vardadarna?
L0RDAGARNA 13 o 20 APRTL 9oo-140o
har vi tippet sa ni kan komma och fa
dacken skiftade

Passa iiven pe att
tvetta bilen i varan
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Se mer info samt p ser pe www.dannbergs,se

Kal le lse
Ostby - Murgirden - cevergnge WO kallar ti ordinarie ersmdte tisdagen den

23 april, 2013, kl 1900 | Finnbackens f.d. skota.
Sedvanliga ersmdtesf6rhandlingar Fika kommer att serveras.

Vtilkomna 6nslcr styrelsen.

FORELASNING OM ALGER&MINERALER
Vill du liira dig mcl om alger och dess b€tydetse 16r vir heba?
Tondagen den I I /4 kl 18.30- 20.30 kommer Boyve Fredriksson
agare och VD fitr Alg,B6de till oss.
Det kommer att bli en intr€ssant fitrctisning som gamnterat
kommer att itppna nya diirrar fitr dig med hebointresse.
Vi konmer att bjuda pa flra sa anm:ilan ?t obligatorisk.
(OBS begrensat antal)
Kostnad 60:- Anmiil dig pAteb 4O0 55 Varmt v:ilkommen. Torggatan 5

INNEBANDYAVSLUTNING
SONDAG DEN 1414 KL: 15:oo

Vi KOMI||CT Att VArA i AMOTSGARDEN
Vlr ordfdrande Andreas Bystriim kommer ocksa att

beretta lite omttr fortsatta framtid,
Amots IF Styrelsen

#
5(OrCEn50

Vira leverantiirer ger oss hdgt betyg och
Din skog ar vardefull, lit oss hjiilpa dig!

Kontakta Stora Enso Skog ner du skall ga ra eller stutawerka.

Mab Persson tel. 010-46 77 910 Ota Astrdm tet. 010-46 77 919

Skogsbruksplaner/redgivning
Sven Henriksson lel. 070-648 28 51
Stefan Gustavsson tel. 070-328 53 A7



PRO ocKELBo
BInG(D Tis 9 aprit kt 14.00
pa Glentan Vibacka. Velkomna!

ENAXLAD HUSVAGN KdpEs
ALLT AV INTRESSE
PRIS MAX 15.000:-

Kontakt 070-6709016
eller mail:  janneomarre@telia.com

NorrHam Hamrangebygdens lF
ka arti ARSMOTE

S6ndag 21 april kl 18.00 p6 Vifors lP

_ Stadgeenliga arenden
Arsmdteshandlingarna finns pe kansliet

Velkomnal /gyre/set

Ga pa B|o
Ge fi RtO

oBLtvtoN
Fredag lZ4 kl19 ." , -
Liirdas l3/4 klle ;iil#,i". jo'll"''"
Sitndag '14/4 kl 19 ce;sLir Fdn 1r t

ARSMOTE sMK ocketbo
i klubbstugan Langberget
tisdag 9:e April 19:00.

Velkomna Styrelsen

lP H.F. Aktiva Kvinnor i Ockelbo (Husmodersfaireningen)
Xi Paskfest i Soturet onsdagen den lO aprit kt. 19.00.

Sara fran Obo Begravningsbyre besdker oss.
Anm€jfan tiflMajken te|.41128 senast 9/4 k1.12.00. Vamt vetkomna!

Htigskolan i G6vle erbjuder kursen Natu.en Formsprak 7,5 p

Skapa av, om och i naturen!

En kurs der vistuderar (och fdrundras 6ver) naturens estetik.
Vi f66torar och stiliserar naturens former, tolka. och omskapar, gdr
mdnster.
Viarbetar med bild, skulptur eller bruksfiiremal, vidokumenterar, leser
och reflekterar. Vi arbetar enskilt eller i grupp, ute och inne.
Det blir keramik, textil, gips, teckning, malning, selg och vass, m fl
naturmaterial och kanske en del atervinnina.

Kursen gerfran mitten av augusti lill januari, med uppehell fitr dec:
Tio vardagskvailar (mand, tisd elonsd,3 tim) samt tre fred-ldrd (4 + 7 timmar).
Ldrare: Ninna Gunnarsson. bildldrare och keramiker iOckelbo.
Plats: Atelj6n Oredgardsmdstarutbildningen) pe Wi Tredgerdar

Anmaldig pe www.antaonino.se kurskod Hlc-18119. Sista anmaitningsdag: 15 april.
lnfo: ninna.q@olocalnet.nel, tel Ninna 070-4900287,



Gammelboning - Ulftorps V V O.
atie Satndag 2l April kl 16.00
iJadra6s Folkets Hus.

Vi bjuder pe fika. VAlkomna Styrelsen.

Ivantjiirns VVO hiller irsmiite
i Bygerden Iyantjern
Siindag 2114 kl 14.00
Valko tt ral Styrelsen

Lingbo Hem bygdsfijre nings ; rsmitte 2013
SABYSKOGENS

vAGSAMFALLIGHET

kallar till Arsmtite
ldrdagen den 27 april -13 kl. 14 00

i Missionskyrkan, Ockelbo.

Arsmiiteshandlingama fi nns
dllgengliga hos stlrelsesekreteraren.

Velkommen till Ockelbo Naturskyddsfairenings ersmiile
Mandagen den 22 april klockan 19.00 iBergg6rden.
Eva-l\,,larie Akerlund beraittarom sitt studiebesdktill EU, Bryssel. Boka aven in den
lB april; Arets miljdhjdlte Alva Snis Sigtryggsson berdttar -
om Ojnarekampen - en kamp liir hela Sverige I Nab6h/ddsfdrcr ngen
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,,ri! 8/4 kl 18.30 BAr f6r Ockllbo.
On 10/4 kl 18.00 O$dox, kl 19.m k6r6vnir€
Fr L2/4 kl10-12 E-caf a i uhgdonivdningen.
Sd 14/4 kl 11.00 eld$Ja||st, 6unmr Lorsson, Anno-Mo|"io Barggren.

K6ren. (yrkk6ffe. Fosf igh€tsko$on. ww ockelbo nilsionskvrkdn-se

Kallelse till ersmdte i
Ockelbo NV byars samfiillighetsfiirening

Onsdag den 24 / 4 k1.19.00
i Abyggeby Lbc. (Nya mdteslokalen)

AnsOkningar om bidrag fran fdreningen skall vara inldmnade senast den
' 2014llll Hekan Alkberg.

Bidrag kan sdkas till byarnas gemensamma intressen, t.ex. skola,
fritidsanlSggningar, kulturella arrangemang mm.

Vdlkommen Styrelsen.

Svenska lgrrkan I
OCKELBO FORSAMLING

ec{ElEo
On 10 april kl 11.30 Damlunch i Kyrkans Hus. G;str Arkeolog

Katarina Eriksson, Linsmuseet i Gavb.
kl 14.00 Genenskap pa Uret med Sff och Per.
kl 18.30 t4iiSSA, Larry Wickman, tars-Olofjohanson.

LJ 13 april kl 16.00 l.lusik i kyrkan med Creole Swing samt Mats
Sdderqvist m fl.

56 14 april kl11.00 HOG iiSSA, Stefan Nilsson, tirs-Olof Johansson och
Koralkiiren. Enkelt kyrkkaffe.

JADRAAS
On 10 april kl 10.00 Gem€nskap pa Fokets Hus med Tord Horn och Ove

Ldfstrand.

KYRKOFULLMAKTIGE i Ockelbo fdrsamling.

Kallas till sarDmantade onsdrg den 10 april 2013,
IDleds med messr kl 18,30.
S{mmNtrtrlde kl. 19.10 i fdrcamlingssalen, Kyrkans Hus.
Elsie-Bitt Eriksson, ordftirande.

Sam m an t r dde t d r ofren t I i g t.
Al lmdnheten halsas fi lkommen I



KUXAKdREN UNDERHALLER
Viilkommen otl lyssno pd Uret den 16 opril kl 18.30

. Trevlig somvoro . oenenskop ' Koffe
Dairefter arsmdte fdr f6reningen Nord€ns medtemndr

-t
Etrat

PRO:aonnAs
Va esl med vertalhik i Folkets Hus f.ed
19/4 kl 16.00. Pris 100 kr. Anmabn fll &6rc

451 3l senast 14/4 Vekom6! Stydsen

Lokal centralt i Ockelbo
uthyres

162 kvm 5400:. / mAnad,
Tel: 070-5399430, 073-1 555624

Allev. uppvaltnrnq p5 min
f<;d.l..iJag unJana.des t

venligen 5.Vil6cl5
Oppettider 9- 1 5 min-fre

Vade torsdag mellan kl.ll-13.30
serverar vi soppa.

V.ilkomna!

Uthyres 3:a samt en 5:a
Parken Gdstrike Hammarby

Tel: 070-5399430, 0730-556584

4ffiit,nninsen
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lt!r.,c ro *r roocbtd. rnr

Vi bdrjar slana vera Ekologiska
betesdjur i Maj-Juni

Kvartar som innehaller alla
detalj+vaccumfde ndtfars

vager 45-55 kg.
(BENFRITT) PRls: 95k/kg

Vi tar emot besttillningar nu
(Begransat antal)

Utte. |J7o'5387472
Anki: 070-6072934

mail: akrarna@gavlenet.se
hemsida www.ockelbo{jurse

cketbo Beteski i t t

EGirhhF, u ad h.s:@ sm a ai H.6,@
siri.rr b6dtk pa hEn i.hr ortTrro I

Btlettprti: 250 kr

Vdlkommen
N A T F i samarb€te med Fyr€n qh ASF



Frin och med 1 april 2013 kommer Securitas
att sk6ta bevakningen sA att parkeringsbestiim-
melserna pA Ockelbogirdars bostadsomr6den
och kommunens mark f6ljs.

EIASKETENSi EAG!
I kuxahallen l6rdagen 1314kl 10.00-15.00
Kom och heja pd vdra yngsta kids (6-116r)

ner dom lirar boll!
Cafeterian ar dppen

Velkommen!
Ockelbo Basket

qrililmtE

6b,
Snart iir det odlingsdags!

Garnla och nya odlare hahas vamast
valkomna till uppstartstraff fiir

ny sasong pe boloniloftsomradet
mellan Campingen och Pilsgirdenl

Torsdagen den 11 april kl 1830 i kyrkans hus

oc_a lZ,r"." Vi Lriiffas och b€rattar om konmande s;isong, svarar pa ftaeor. fitF-c'6o l(otonl!- delar odlingsloner. bjuder pA 6ka och smakar pe olika griinsaker

De som vill kan stanna kvar lite langre de vi berattar enlelt om odling i svenskt
klimat och om grijdor som iir liittodlade och passar fint att odla h?ir i Ockelbo.

Det gir bra att betala kontant pa phts 250 kr per lott och ar, 125 kr liir halv lott.

Valkomnen h:ilsar arbetsgruppen i Ockelbo Koloniloftsfiirening

Ring gAma om du har frAgor eller om du vill vara med och odla men inte kan
komma denna geng, Tove 0297 -42789 eller Ola och Hax'jet 0297 4070'7 .



fl,ndag Gdiddsluvad pyllipanna och agg
Pasla €arbonara'lisdag Kalpudding med polafis och lingon
FEsk odr l6k$s

Onsdag Ritspaft med polatis och
skagend€
Korvst oganoff med is

ToEdag Rolmos o.h ieskEgg
. Pannbiff med l6k, polalis och lingon

Fr6dag Kycklinggryla marengo med ds
Stekl sallsillmed ldkses och pohts
Litdag Grillhllrik

S6ndag B€ni?i kollelt med klnpolalis

l[andag Kokt feihkorv med senapsses
Dil k6tt och polatis

Tlsdag Crckisk biff rn tsatsjkio siekl poblis
Fl5sk med l6ksrs och polatis

Onsdag Slekt fisk med polatis o skagendra
Kalops med polaiis och rddbelor

ToFdag Rolinos och ieskhgg
Kalpudding med poblis, lingon och
gftiddses

Fredag Rrjdspeta med polalis o skagendm
FlygandeJakob

L6rdag FEsknoisetl€ hawaiimed klyffpolalis
ooh beamaisesas

Sitndag Gdlllalldk

andag Pepparolsk6tl och potatis
Stuvade makarcner med hemlagade
ttiibullar

Tisdag Pallbrdd fi€d fesk
Kiiflliirslimpamed polalis, gdiddsds
och lingon

Oftdag lekt slr6mming med polalismos
Senapspane€d ieskkorv med

Torsdag Ungsgralinerad korv fied potatsmos
msagne

Fredag Kycklinglile med rosdpeppaGes bch
polatis. Helstekl kouefl|.d med pola-
lis och champinjonsas

Liirdag Bifr med litk och steh potatis
Siindag Sch$€itser s.hnitsel med sleK pola-

Vecka 18

Pasla och kdfa|ss:s
Sleh fisk med hollandaisesAs
Gollands-gryta ned potalis
Pallbdd med nisk
Slekt stronming ned potalismos
Spageflioch kftfe|ssas
lsterband med dillsluvad poialis
Bruna bdnor och nask
K6ffe|slmpa med gdddsas, poblis
ochlingon
Helslekt kotettrad med polalis och
paprikasas
Flaskfile med stekl potalis oc|

Biff med l6k och slekt potatis

lrindag

Tisdag

Onsdag

Tolsdag

Fredag

L6rdag

Varje dag: Vafi s3llad. Tonfsk, rekor, skinka/ost,
Sleh falukorv, agg och polatis. 8acon, igg o.h

' Polatis
Prisi Dagens Inll. 3alled o briid 60!

Helg inkl. sallad och bdd 75i
Fre, Lti, Sitn kl 16.19r Hembankad schniEel med

cibon, kapris, slekl polalis o beamaFes,s 59r

)
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