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Nu drar Skogseventyret igAngl

Alla bam och urgdoma.lbdda 2005
och tidigare :ir vAkornna.

I ar satsar vi aven pa en nybiirjarkurs
fiir vuxna!

Startdatum: tisdag 23 april kl 18'
Plats: Ulvsta Friluft sgfud

Kur3til|Ii||€n: 2314, 2514 ,2/5, 7 /5, 14/5
& 16/5.
Ku.sledtye: Ellinor, Carina, Patricia,
Frida, Anna, Mattias, Jonas, Kersrin,
Enar och Micke.
KontNktperson: Ellinor Persson,
tel. 07G236 96 49

Gruppindelning sker eft€r elder och
kunskapsnivi.
Fatutom kunen armngeras Hningar och
tiivlingar runtom i distriktet under ver
och hd$. Les mer pa vAr hemsida.

Ockelbo
Orienteringsklubb

www.ockelbook.se

P vitt varrnaste TacL vJIraee. t'll I
anhanga, L:im v;nner, h1"i'q", t':.dannonga, €ra vanner, nemsluLvarcl
och hemqanst {ar fantastslt stod

och del{agande v;d m;n alsLade
Olas bo*g5ng

speciellttack t'llcerd olsson som
va;it oersattlg tdr bade ola och mg

pA denna svSra resa.

Amandine, Pudtan, ldaria, Minerva, Rock-
el, nmo, Snoboll, King Edwad, Asterix,
Hedha, Folva, Inova, cul mandel, Ble
mandel m.fl. KRAv-odlad Puritan. E del
soder enbaft seftpot. Res. fan slutf s. av
,6gon so/t Modtter, ldk. Solrosfrii, fodeF
mordfler. Hjortron- lingon- blabairs- hallon-
drottning- och lranbarssylt (60% barhalt).
Seljes fren hstbil

LORDAG 274: Holmsveden stn 12.15,
Hagsta O-star (bakom Shell)'12.30, Lingbo
Preem 12.45, Ockelbo stn 13.1513.30.
Ej kon. Nesktur 11/5. 070-353 41 86

ATTPOTATI

l{ordanasbo-llorrbo Vaqsamf.-tairening samt Lurbove-
gens vagfairening ka arti Arsmaiten iMobygarden torsdag den
2 maj kl. {9.OO. Arenden enl. stadgar, Bestut om uttaxedng .

Velkomna! Styrclsema

#
storoEnso

Vira leverantcirer ger oss hiigt betyg och
Din skog ar vardefull, lit oss hjiilpa dig!

Kontakta Stora Enso Skog nar du skallgallra eller slutawerka.

Mats Persson tel. 010-46 77 910 Ola Astrdm tel. 01046 77 919

Skogsbruksplaner/radgivning
Sven Hendksson tel. 070-648 28 51
Stefan Gustavsson tel. 070-32A $ 87



PRCIocKELBo
BInG(D Tis 23 aprit kt 14m pa
Gfantan Vibacka. \l ttude'r]e kalet vitktrffiar

llusvagn salies
Kabe Smaragd 540 GL {5

l\4ycket valverdad.Fdrtdlt inger.
Pris:18.000i

Tol: 07$0786528

Informationsnriite och Biokvfi ll
SSndagrn drn e8f4 klr7r5 pl R'nBb

l.(lfxhn i odcto h$d:r rtct{iire
rrrodomr, urururrodr irrdrrr lil

itrrf,rtinrirsf; cn frdtrt ||b som l lrrt
pl htumrlionar fl a tiotljrtt fonml3

gDl lom t.5r.fttr rr*tEt.
v&drr|rsrl

Ockelbo Centerpartikrets inbjuder till Gruppmiite'l'id: Tisdagen 23 april kl 18.30
Plats: Konferensrummet Abyggeby Landsbygdscenter
(ingang pa baksidan)

Vigar igenom Ks-handlingar, rapporterar fr dvriga nemnder och diskuterar
aktuell oolitik samt fikar
Medlemmar och dvriga sympatisdrer helsas hjdrtlid velkomnal
Lena Schenstr6m Ordi
Informera dig via ver hemsida om Centerpartiets nyligen beslutade ldCprogram,
ett llngsiktigt redskap fdr utveckllng I hela landet, stad OCH landsbygd.
httor/ rww.centeroartiet.se/Lokayockelbo/

Klubbtriining, tisdag 23 april kl l8m.
Plats: Ulvsta Friluftsgard. Alla velkomna, se separat annons.

Klubbtrining, torsdag 25 april kl l8m.
Plats: Ulvsta Friluftsgard. Alla valkomna, se separat annons.

Uppsala miite, liirdag 27 april kl I lo.
Medeldistans. Vegvisning frin v2ig 72 vid Alands kyrka, ca wi mil
viister om Uppsala. Dfifran snitslad bilveg ca 3 km.

Uppsala mdte, sdndag 28 april kl 1000.
Lengdistans. Samma TC som litrdag.
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IRON MAN 3 (visas i 3D)
Fredao 26/4 kl23 Li..rlsd:. zrmemn
sitnd;s 2sl4 kt19 ;:'"Tl,1"'lH"'1, '

pa Gio'rAN
Fiir dig i ar< F -

l<t a8 - 2a
Ehti'6 3.) ki

Fiir nr€dl€.rt i Junis 20 kr
Fiilutom disco blir delr

Tadingar ned fin8 pdser
569

Max Facton Nyheter
En perfekt kornbination €v foundaGion 6i hudvArdt
CC cream finns i 3 f€jrger
Nu: 129r Ord pris 1sg:-
Vegade fdrge
Colour Elixir Giant Lip Stick
Nu+ 89t- Ord pris 99:- "iy*iek/,

BCDHAI15
|sAgnlng rv alfnrncr utfitrcs fr|Gd Dandslg

FORSALJNING: av div retlar o virke plan- o rikthyvlat.
Ja8 utf6r aven snickeriarbeten med ROTAVDRAG

Forsaljning av okantat virke (vildmarkspanel)
nfng Rir info. Crtr€+rt 9a, CtC-tta a8 t5

ANBUD tiII RoNNASPROJEKTET
Riinnesens fitidsomrede ska byggas ut till en ptats fajr a a, men med en
speciell iniktning mot barn och unga med funktionshinder
Vi vill nu ha jn anbud p6t 1. Utbyggnad av Liftstationsbyggnaden

och 2. Markberedning, utfyllnader, Grov_ o Finplanering.
Upplysningar o handlingar: Per Wilhetmsson. Smedjevatgen 2.

81630 Ocketbo 0297/40200 076 BO7S171
Projektet f6rbehaller sig fri prdvningsraitt
och anbuden kommer att beddmmas
efter pris och kvalitet.
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mA 2214 kl 18.30 Bar f5r Ock€lbo.
Oh 2414 kl 18.00 Onsdox. kl 19.00 K6dvnirB
Fr 26/4 kl LO-12 V-cda i ungdomsvdningen.
Sd 2814 Vi hAnvisor till Ockelbo fatrsonlings grdstjainster.
www.ockelbo.mbsion3kvrkan.se

st
Kom och triffa Socialdemolcater
fr8n UKN p6To€et
Liirdaoen den 27 aoril mellan kl 'l1.0013.00 {inns social-
demo[ratiska ledahdte. fr6n llbildninss- och Kuhumemn-
den oA Torcet. Kom och stsllfr;aor ell;r ae dina

iljP,i,l['j': t oj"o"' {l2

Vi fira.3 arl Tack alla ni som genedst
skenkt mdbler och prylaroch tacktillalla
kunder. Tack varer har vi underde hef
6ren har vi kunnal skicka drygt 200000 kr
till bistand och katastrofhjelp.
Har ni mdbleratt skanka -.ing sa kommer
vioch hamtar, och even hela h€m.
Vibjud€r pA fika fdrattfira - tors o fred 25-
26/4. Oppet ons-tors 10'18 o fre 10-15.
Velkommen till Stalionsgatan 1.

Missionskyrrkans
7r-:, sEcoND\v'J 

".i:,t:Tel O7O 736 79 88

Svenskakyrkanl
OCKELBO FORSAMLING

OCKELBO
Mg 22 april kl
On 24 april kl

KI
KI

Lii 27 april kl

Sd 28 april kl

JiipRAAS
On 24 april kl

ut{GBo
Sti 28 april kl

18.00
11.30
14,00
18.30
15.30

Stick-Caf6 i fyrkans Hus.
Lunch "ifen'dver 60", Stanlev Lenell och Ida Fahl,
Andakt pe Uret Stefan Nilsson, Ida Fahl.
]i{ASSA, Stef'an Nilsson, Lars-Olof Johanson.
Sjung ftir heban i Kyrkans Hus
Conny Nilsson, lErs-Olof Johanson.

1r.00 HocMilssA, Larry wickman, Lars-olof lohanson,
Garden of Joy, ledare Eija Olsson, Koralkiir,
Enkelt kyrkkaffe.

10.00 Gemenskap i Folkets Hus, Tord Horn, Ove Ltifstrand.

14.00 GUDSTJA SI i Lingbo Kyrka, Larry wickman,
tars-Olof lohanson. Enkelt ky*kaffe.
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I frivillighetens tecken
' 

Torsdag den 24 april kl.'18.00 pe clantan.
Kom och prova pa en hllrik med mat f|€n olika ldnderti sjaitvkostnadspris.

Kulturskoian stiir fOr underhellningen.

Varmt Valkomna
dnskar

Arbetsmarknads och Integrationsenheten & Frivilligve*samheten

RgsRz4nnas Qdr[
AQfarna ocQgtbo

(J297-432 07

Her kaiper du dina Acq
direkt frirn hainseriet.
Farskare kan ctet in'3 bli!

3o-bracka 4O3-
l8-pack 3OF
l2-pack 2Or-
6.pack lO:-

Har kan du ocksA
kiipa/bestdlla ved!

Blandved 360:-/m3
Bjiirkved 450:-/m3
Seck blandved 1,5/m3 600:-
Seck bjatrkved 1,5/m3 750:-

Transpott kan ordnas!

It",,ltn"ln",



ARSMOTE ocKELBo JAKTSKYTTEKLUBB
Sitndag 5 .nal kl l5.OO pA Hebbe.g

Skyttesdsongen startartorsdag 2 maj. Serietdvlingar: Skeet pa lorsdagaroch
Trap pd tisdagar kl 18-21. Vekomna! Styrelsen

Kvortsridning
somt Provo-p8-grupp

fvortsrid.ing fijr barn soh vill prcvd pA
ellerso|n drforend fttr ott ridd held lu k-
+ioner. Scindogorno 2l/4, 5/5, 19/5 och
2/6 iir det dqgs!Tid fr8n kl. 13:00.
Pris 40 kr
Info oln ovriga okiiviteler se www.idrof-
tonline.se/ockelbo/ockelborf-ridspori. o

Piova-pa-ridning sijndog den 12 lnqi koh
ou provd po KrqssrsK fldhrng.
Tiden ar kl. 17:00. Pris 150 kr.
Lediqo boxglats€r finns. kallhvro 1400 kr
hedlodring soml In o utslijpp h6nd-f.ed.
Ahrnttlan och infonnotion sker vio lel
0297-40004 sdkrast kviillsiid, qlterhotivt
ockelborytlorf orening@hotmoil.con.

(lCKETBO
K(lMMUN

FERIEARBETE UNDER VECKORNA 25.33 SOMMAREN 20'3
Nu er dags fiir dig som gar d l:an och 2:an pe gymnasiel att

sdka fedearbete i sommaa.
Inlormation och anmSlningsblankett finns pa ockelbo.sg

Kontakta Ulf Hal6n pa Arbetsmarknadsenheten. Teleton 55475, 07G160 41 63
Sista ansdkningsdag '17 maj.



Ett oarmt tack
till Er alla fil oiinligt deltagande

oid z)dr kdra Mor

Lisa Ldfstrands
bortgdng.

Samt fdr ile oackra blommoma
och giztor till fonder.
Ett siirskik tack till

p er sonal efi p d BV sj d s t r an d.

Kenneth, Anders, Stefa& MatE

SANS SOUCIS
efiekliva och hudvantga prcdukter med

Themalvatlenl

ERBJUDANDE:
Kdp 2 st varda podukler ldn
Sans Souds va6v minst 1
hudv,dande st erhAller Ou den
fukbivando anslklsmasken
lvolstu€ MaskVtrd.r 310:l

Frcdagen 3 ilaj har visans
Soucis representant Nalhahe
hos oss. Eoka in digforen
koslnadsiri konsullalionl

vALKoMMENI

,i-t-

Fiir 2oo kronor per er blirdu mediem i Rdda Korset.
Sett in 2oo kronor pa Bc aoo-8o95. Gldm ej ange

mdnoden?
Las mer pa www.redcrosr.t" 

* 
ao*."",

Hqr du rdd
med lTkr

UTFLYKT
Vi somlos vid Missionskyrkon
Vindkraftverken i Kungsberg

Vailkomnol

fdr somakning til l
kl13.OO d.en 25/4.

e
Et\at

IJ

Ockelbo-HamrAnge HushAllningssel lskap
inbjuder t;U tradgardsbesdk hos Mobackes kedgardscenter BoUnAs mandag 6 maj 2013.
Avresa Hamrange Hacke gard kl.l I rcsan ger via Ockelbo Holmsveden-Srritjara.
Presentation av kedgerdsanlaggningen. vi ater lunch i tradgtudskiiker
Pris resa och Lunch 150:-.
Anmahn senast mand.29 april till Berit Ostlund tel. 0297- 10483

Tas sdna y(jnner o bekanLa ned. Sven Halen re1.0291'41462 vakonna!
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Tel. 416 61
(Vid Geverengeekolans parkering)

H5r finns Gardiner, kappon och paneler
lspetsgardinen o kappor - ca 50:-/m]

Markisvav - Eluntett kuddstopp
Liipare - Tyg till LapptAcken

Plastad frott6 och Mycket Mer!
- Sliirn o Flep
VALKOMMEN!

Fimpa gerna
Men gor det i en askkopp ndr du 1r ute.
Det blir ju lite trevligare. www.hsr.se

A
SVERIGE

t

b

HALL RENT



B;.ttt;a l
Guldkeddja med stiirre guldh:inge I

i form av .n orkid€. I
0297-417 53 eller0297 41189 

|

f;l- "; ;:ili "' ;; ;' ::," :;: :: :

Lor6al Extrapriser
Kajal, och eyeliner pennor

Nu fr: 69:- ti l l 89:-
Ord pris 89i- till '129r

Samtliga Mascaror
Nu fr: 79:- ti l l 149:-

Ord pris 119r- t i l l  179t

"yrlelfu
-.0

INFoRMATION mAN ocrglso KoMMUN
Tisdagen den 30 april och onsdag den 8 maj har vi iippet:

Kommunkontoret Centrumluset
Kommunkontoret Uret
Informationskontoret
Biblioteker

8-12
8-tz
8-12

12-15

Se her enkelt annonserar etler
beste er du trvcksaker:

1: \4a mail info@tryckerietockelbo.se

2: Faxa 0297-406 70

3: Lamna nor ffifuggg
4: Ring O297-4OO 70

.J'{4";:t':[Tfffii
' oslcgbort pris!



OCKETBO
KllMMU}I

OCKETBO I(OMMUN INIORMERAR

FRAlitTt0El{S SK(ltA | 0CKE|B0

Nu a.r det n:ira - efter flem axs arbete beslutas snart om vax i Ockelbo
skolan fitr 6.rskurs 49 skavara!

Som du s:iket kinner iil sa pager ett arbete som ska leda fiam till en
49skola i Ockelbo. 2012 present€rades en skoluhedning som ledde till
ati vi nu ser 6ver altemativ fdr ombyggnatiory'nybyggnation "i s''fte att
uppna en god skolIniljit och ?indamAlsenliga lokaler".
En arkitektbyri har presenterat en analys av verlaamheiens behov och
tax nu Fam mer detaljerade pla.ner ait tra stdllning till.
Det handlar fordarande om he altemativ;

r om och tillbygSnation av Perslundaskolan,
. nybyggnation pe bmten d:ir PeNlundaskolan ligger
. eler att bygga n),tt pa tomten hitom Arkivbacken, n:.ra Wij.

Det linns flera tiufiillen fitr avstimning innan Utbildnings- och
Kultum:imnden samt Kommunsq.relsen samrnanrreder i maj fttr att
v:ilja vag. Kommunfullmektige fasar sitt beslut den 17 juni.

Sedan pabii{ar axbetet med projektering och om allt ger som planerat
ska det vara Sidigt till hi;stt€rminen 2015. De kommer alla elever i
e* 49 ak ga pa samma skola. medan elever tu F3 ger pa C:iveriinge
och Abyggeby skolor.
Den nya skolan ska vara en samiande enhet och kommer att samla alla
kommurens unga. Ett faktum som fitlpliktigar!

Som en del i arbetet akte bl. a. kirare och politiker den ll april till
tve skolor som nyligen byggts om och o[. Det ar viktiSt att Dira av hur
andra giorq ta del av deras erfarenheter och kunskaper, att se och
msPreras.


