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Vtilkommen in tillors! Bibbioch Maggan

MAT MUSK VIUSTAI
I frivillighetens tecken

Den 24 april k1.18,00 pe Gkintan.
Kom och prova pe en tallrik med mat frin olika lAnder till sjalvkostnadspris.

Kulturskolan stir frir underhillningen.
Varmt Vakomna

(rnskar
Arbetsmarknads och Integrationsenheten

&
Frivilligverksamheten

o
o
o



Tvakupiga raida tegeltakpannol
siikes/hentas

0297-47047 cunnar

SOKES - hjalp att reta fill net p]i
skorsten€n.

tel :070-2416401

kl 15.OO Lingbogarden
Velkomna!

BIIIGO onsdag 17 apr'ii
PRO Arvor

ffi,"1fi:r:j[1]T#",':@

Inbjuder sina medlemmar ti MAn
m6te tisdag '16 april i Amotsgarden.
Program: Mdtesfdrhandlingar Gdsf-
ike Raddningstjenst kommer och
infotmercr om sin ve*samhet, gerNorrbygdens vvo

Kall€lse till irsmiite
Lftdag 27 aplil kl r4.m i Mobygdrden.

' Styrelsen

Grupprndte/Arsnrdte
Socialdemokraternas f ullmSkiqeqruoo kallar titl
Slupp.m6te/ersmdte Onsdagei den 24 aprit kt 19.00

vrKTrc rruronrunrtoru rnAru
ocKELBo vAer6Rerurue
Fastighetsagaren tillats att sopa ut grus fr6n sin
egen infart och tomtgrens ut pe gatan fdre sopning,
Sopning av vegfiireningens vegar biiriar vecka 17. TP*

Laiptrining, tisdag I 6 april kl I 800.
Plats: Ulvsta Friluft sgard.

Enenracet, liirdag 20 april kl 1100.
Medeldistans. Vegvisning frAn El8 avfart ff 143, trafikplats Annelund.
Samling nona Bredsand . SO N),nes gard.

Fdr er som inte Aker pa tavlingen kdr vi ltiptrining i Ulvsta kl lom.



PRB rrNceo
M6nadsmiite Tisdag 23l 4 kl 15.00

Lingbogerden. Viilkomna!

Gasbo Samfallighetsfairening
Arsmatte Abyggeby LBC

25t4 ka 19,
Arenden enligl stadgarna. Sfyre/se,

ARSMOTE ocketoo Hockey ctub
Onsdag 24April 18.00 Cafeterian
Ockelbo lP
Arsmdteshandlingar
enl-stadgar
Velkommen!

Arsmaite 2O'13
Abyns Samfellighetsfairening

kallar till ersmaite den 25142013
l\,1dtet kommer att hAllas i Hagalunds

bastulokal kl 19,00
Vel m6ft Stvelsen

Dina F0rsiikringar
Gestrike

0297 -402 73

www.dina.se/gestrike

KUXAKOREN UNDERHALLER
Vtilkommen ott lyssno pE Uret den 16 april kl 18.30

. Trevlig sonvoro . Gemenskop . Koffe
Ddreffer drsmale fdr fdreningen Nordens nedlennor

-l
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#0DlGtBo5y f(fllftlllf Vill du srudera i hiist?
Hos oss kan du repetera,/lasa in kurser pa Grundliggande niva. Gymnasial niva, Svenska
fijr invandrare, pa olika nivaer, S:irskild utbildning fttr vuxna.
Sista ansiikningsdag er 13 maj. Boka tid hos var studievagledare via e-post
ake.p€ttersson@o€kelbo.se fitr att fe hjalp med ansokan. uppratta din studieplan och
eventuellt ansiika om studiebidrag.Ta med dina tidigare betyg vid ansokningstillf;illet.

VUXENUfBILDNINGEN
Norra Asgatan 76, A76 37 Ocketbo, Tet. 55467

Kom och lyssna pe Arets Miliathialtel
Alva Snis Sigtryggsson

Nar: To6dagen den 18 april, kl. 18.30
Var: Kulturstation
Alva beriittar om sitt miljdengagemang, alla
kan vara med och odverka fdr att bidra till
ett biittre samhalb.
Ojnarekampen - en kamp ldr hela Sverige!

F,'tidsgdntor undsc@und ABE F6wtnge, Konst t Ladskap, Ockeho Kornnun, Ockehn Natutskyddsltiftnins



vid hcnnes borteane.
ract fa. vacLra blommoToc( qero, Ull

fonder. Samt p: andra satt Xi visat
ert Jcl'^g"nde.

Enil ocfi Ellt'onrcdfa't'it'cr
uaocl rur

Va* r,arma tacL till er alla som
hedratminnetav

Mdrit Stenhammar

ARSMoTE Mobyaman, Mokvam,
MoSegftirening,

25 April kl 19.00 Mobygerden.
Fika

Valkomna Stjrclsen

,LnSMOtn uo ueasliins Vaigsam-
fdlighetsftirening 29 April kl 19.00

Mobygerd€n
F ika. Vdlkonna St\rclsen

W#:ifx
DU GOR MIG GALEI{I

r.!rc!: zunzfiftFrcdag lU4 kl 19 ilrffi,,,, ffi; 
'*

S6ndag 2llil kllg c;gir Fllllrt

Lokal centralt i Ockelbo
uthyres

162 kvm 5,100:- / minad.
Tel: 070-5399430, 073 -7 5 55624

PRO ocrrreo
MEDLEMSTR,IFF

Ondag l7 april 2013 kl 14J0 Gliintan
Bysjdbacke i ockelbo.

Information om Olycksfallsft jrsiikring
och Kerstin Ljung om anhitrigstitd.

Fragespon.
Viilkonno! Sttrelsen

aaao
00(|(l

SD
l lvl{iOd<dbo
Visamlasvid Kuhu6tationen pE morgonen f6r an h6la plakat oth
kl I L00 A. det avharch.
Tal p6 torget @ kl 1 1.30.

M€r inform.tion om tider och talare kommer

Vdlkommen pd fotbollstrdnin
fdr tjejer fiidda 04-05-06
Vi kiit i Abyggeby siindagar klockan 11m-1230
( lnomhus)

Fiircta treningen iir den 21 april
Hans 070-6042913 Abyggehy FK



tlCKETBO
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TIT STORT TACK TItL ALI.A l/AROFAMIUER!

Jag vill rikta ett stort och innerligt tack till er verdfamiljer som stallde upp
de dagar vi hade ungdomar fran Europa p6 besok, 28 februari - 3 mars.
Med er vdlvilja och engagemang gjorde ni det mdjligt fdr oss att
genomfdra dettia ungdomsmdte och samtidigt hjalpte nitill att ge
ungdomarna en positiv bild av Ockelbo.

Familjen Olsson i Ostby
Familjen Hedlund-Lagerstrdm
Familjen Olsson i Abyggeby
Familjen Akesson-Eriksson
Familjen Gdransson
Familjen Lindblom
Familjen Gdtesson
Familjen Larsson
Familjen Akerlund

Familjen Huizinga
Familjen Mellstrdm
Familjen Strandberg-Olsson
Familjen Kruger

- Familjen Gunnarsson
Famruen uanonnK
Familjen Ingelsson
Familjen Linder
Strdmner-Alfredsson

Till Julia Olsson, ett sarskilt och hjartligt tack fdr fdreddmligt arbete och
engagemang, fdre, under och efter ungdomsmdtet.

Magnus Jonsson
Kommunstwelsens ordtdrande
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[|CKETB(| SOMMAR 2013
' 

Vill du synas i evenemangskalendern
Ockelbo Sommar 20'13?

Meila ditt material till monica.akesson@ockelbo.se
senast mandag 29 april.

Fragor? Ring Monica Akesson, tfn 555 53, 070414 t4 15

#,::{:f,"##{*tr{!:t
tytt mycket i vdrt sorqeafiete, kommer inte
ens i Mg on vi sa tack till dig mit i aU upp-
stdndelse. TAnk on alh mtinniskor yar son
du och fatrstod inneborden a1' att fthlora en

Massorav banw Idis. Nisses lqmitj
. . . titt Tonms och Mad.le fd en hdr
lis pdsuiitdas nedjske, konerill-

:UgD ... titt h atta i Hentjanstun. Ni tir
a, heh tantdstiska. plada. undetuara.

I ! ! \  ^  
-

ock onranksamma, Ja
Ni 8er nig allt enfi tagarc behnyer
Krunar till Er alla.Jag iilsk$ Er. Lisbet

-. ... till mitt euUiea ban-bams-
<. barn Tinba 6 dr son ofta kommer

[..\ titt nig. Hjdlpet niE ned alt jag
ber on, htintat posten, ti reder eeen Iruk
sa|ad, ldser korsotd tilsamnans, leker sko-
la. Ja Jijr nig tu hon Buld ldrd. Jae dlskar\ning och sup6.

Endagatt ninns. Mormor Elsa.

-f..-
I

Svensk Direktrektam



_li.-
-i-ira.

t-

l,li 1514 H 18.30 Bd|| for Oclalbo.
onlTl4 14$.@OtEdox.
Frr9/4 ltl rO-72 E -cde i uigdohsv&ing€n.
si(t 2114 kl 11.00 Visir8grdsfjihst, lQrdrim Linderbo.g, gudstjdnrgrupp.
SdrB dv Corim o.h Kurt-Anders svensson. XnsdninB iill nission i Sverige.
F&'sdnli|l9on6t . wuo.kelbo.hissiohskvrkdnse

Svenska kyrkan U
OCKELBO FORSAMLING
gSIE!!O
On 17 aprll
To 18 april
sit 21 apdl

!r!G!o
To 18 april
Ld 20 afil

ld 14.00 fidalc pe Bysjiistrand, Chdstina Danielsson, Ida Fahl.
U 08.00 VECrOI,IASSA, Christina Danielsson, Lars{tof lohanson.
kl f1.00 Haicf,llssA" Christina Danielsson, Lars-Otof Johansson,

Kvinnfolk samt Koralkilr.

kl 10.00 G€menskap pB llnblomman med Staniey och Nisse.
K 15.00 urlk6f6 i fijrsamlingshemmet med lda Fahloch

Ungbo Hembygdskijr.

rOnrnlem om EilTREPREiliiR II|.t cEI{TRUM|{OTETTET
| 0cKELBll
Visdker en restauratdr med bhnschvana fdr restauranoen
samt hotellet.

Tilltrdde: var/sommar 2013
Centrumhotellet eir beliiget i centrala Ockelbo.
Hotellet bestar av I st rum. med loalett och ouscn.
Restaurangen som lillhtir hotellet har plats fiir ca |00 matgaster.

Ovrig information om Centrumhotellet och verksamheten ldmnas av:
David Hedman tfn. 073-726 29 75, david.hedman@ockelbo.se .

Inkesseanmalan tillsammans med en plan fdr hur er verksamhet
kommer att bedrivas ska vara ovanstaende lillhanda senast
onsdag 24 april.
Ockelbo kommun fdrbehelbr sig fri prdvningsrdtt.

oc[Er.Bo - pt-fis ATr viixA



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

Tel: 070-5399430, 0730-556584

SALJES
Vedkap inkl klyv (aldre), Teg plog 2 skirig

gitdselspridare, tr6skverk.
Tel:070 3074710

Fiir€ningen Finnbackens Skola,
6stby inbjuder t l ARSMOTE

den 7 Mqi kl 19.00
K^fresefl einp. Viil ko n na !

Sebygg€byMiirtebo Fiskeft irening
har Arsmiite 8 Maj kl: 19.00

i Vildmarksgalleriet.
Vtilkonna

GAsBo wo AnsM.iTE
I iaktstq.n, Glsbo liirdagen

Den Zt .prll kl,l3.Oo
Are n den e n I igt stadg a m a

6MG Vegar Samfallighetsfiirening
Arsmaite den 2 mai k1.1900 pa
Finnbackens skola i Ostby.

Arsm6teshandlingar www kolforsen. se

Svan9GtJii.rrrBr.a,gerrB \ZagEa.rnfe,lfigbet
ARSMOTE 2 Mai kl tt.3o i Abyggeby Landsbygdscenter

V6lkomna Styrelsen

FIilIIISTTGETIS SAMFALLrcHETS F6REilTIIIG
Kallar ti l l ARSMOTE
PLATS: Abyggeby LBC - tlD! '19:OO - DAn 2514
Arenden:stadge enliga arsmdteshandlingar

Aven i gr kommerfotbotlstjejema i Abyggeby att saljajord vid din d6rr.

Fitrsaljningen kommer att ske i Ockelbo med omnejd.
Vad dst galler Jadraes och aven iAr Lingbo,vill vi att niringer och bestaller

se k6r vi ut det under v.18-19

Vl kommer ookse att ta upp bestallning pg grillkolf6r senare leverans
Nyft fitr i ar arattvitar hand om e€ aluminiumburkar och petflaskor

(Defta gall€r aven dom man inte fAr pant fitr) nar viEmnarjorden.

Oatum f6r defta ar liirdagen den 27 April med start k1.9,30. ,rr!:rrr-
Pris 4 seckar'125:. 1 sack 40:. Grillkolen '125r {50 literl -{v --a(,

l'"1ffi'i.::l';T3ilrund ozo-6822s68 fN



Hur kan vi fi landsbygden
att blomstra?

Teater, prat och en liten m6ltid fdr 100 spdnn!

,.@;D Mobyg6rden, ockelbo,
@"""*::;/ Fredagen 19 april kl 18.00

BiUetter saljs i entr6n fore fSrestallningen

nglS"rn** ffi ffi
0ctGrB0
K0lilMUl{

OCKETB(I KOMMUI'I I1'IFORMERAR

TiiIKER Du BYGGA ISOM]'IAR?
Sdk bygglov nu! Bygglov kraivs normalt fdr att bygga nytt
och bygga till ditt hus. Bygglov kravs oftast ocks8 fdr att
bygga garage, carport, murar och plank, stairre tak 6ver
uteplatser, glasa in uteplatser, byta takmaterial eller
fasadfiirg, ta upp eller siitta igen fiinster med mera.
Fr5ga oss vad som gAller innan du bijr jar bygga sE kan
en hel del problem undvikas b;de fdr dig, dina grannar
och fdr kommunen,
Behdver du bygglov sA ansdk s3 snart som mdjligt sE
att du hinner f5r ditt bygglov ti l l  sommaren.
Blanketter och mer information hittar du D3
www.ockelbo,se/bygga
Kontakta Bygg & Miljd via kommunens vAxel 0297-555 OO
eller skicka din fr;ga ti l l  byggochmiljo@ockelbo,se.

OCKII.BO _ PIATS AIT Vii)(A

@
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Vi visar
virens och

sommarens mode

Pris 120:-
inkl kaffe o smdrgas

BegrAnsat antal
platser

Fdrkiip hos:
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VALKOMMEN!


