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Forsta Maj i
Ockelbo

Sopa bort klyftor och arbetsl6shet och 9e utrymme fdr solidaritet och omtanke.
Kasta ut vanmakt, egoism och utanf6rskap, hall d6rren dppen f6r rettvisa och
jdmlikhet.

Tycker du s6, hoppas viatt vises i demonstrationst5get den fiirsta maj.
Alliansregeringen m6ste bytas ut vid nasta val.

Program
Vi traffas vid Kulturstation
Kl 9.30 F6r att m6la/skriva egna plakat
Kl '10.30 Samling
Kl '11.00 Avmarch tillsammans med Hemvdrnets musikkar.

Tal pe Torget ca kl  11.30
lvlarie schdnning Kommunal Mitt
Harry Mellberg Svanberg SSU
Fd Kyrkoherde Stefan Nilsson

D6refter bjuds al la p6l ika iA- lokalen och kulturskolan
underhSl ler.

Vi6nskar alla Varmt Velkomna till en trevlig
demonstrationsdag st
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Dina Fdrsiikringar 0297402 73

wwwdina.se/gestrikeGestrike

o.,",** ffi :#,'iylH"?#q1ilP'."o"" "".Elannbergs EntnepFenad o7o.g€r319oo
Se mer info samt priser pA wvvw.dannberqs.se

Daoes lqhch V19
Mandag: Lasgane med gdnelad

Sleklnbsk m Eggmunklingonsylt
Tisdag: Flaskfle med slekl poiaris BEA

PaslagGling med skioka, tc

Kollelt Bd med dEgonsas. Riid-
spafi, m skagenrdd. kokt polalis
S otslek m gdddses, koki potatis

Pannbiff n grdddes kokt polal s

Daqens lunch Vl8
Mandag: Xalpudd ng med gr;ddsAs kokt

potal s lingonsyli. FiskgGtjng
med chilsas. o ver ananas

Tisdag: Stekl f?jsk med ldkses.kokt
potalis Pasla med baconses

Onsdasr Fa ulada Flygandehkobmed ds
Iocdas: Pannkaka.sy'l adsoppa

Ni'tslek m chanpintones kokr pol
Fndagi Ftaskflo med srekl pohtis BE]A

Spddbaka to6k med skaQsas
Tel 0297-500 26,
070-564 32 39

FOTBOLLSPREMIAR''P1,41;''
Fredag 3 Mai kl, 19.00

Div 4 Ockelbo lF - Stensetra tF
MAndag'6 Maj kl. 19.OO

Div 7 Ockelbo lF 2 - Hagastraims SK

Veckans matahsponsor: Kart Hedin AB

Arsmiite - Miirtebovegamas Samftillighetsftirening
Medlemmar kallas herm€d till odinarie arsmiite-
Fredag 17 maj kl 19.00 i Bystugan, Miirrebo.
Eventuella fullmakter och motioner ska lamnas in skriftligt i god tid fdre mijtet.
Arenden enligt stadgamn. Dagordning, debiteringslangd och dvriga arsmotes-
handlingar nnns tillgAngliga hos fdreningens kassiir/sekreterare fr o m l0 maj.
Fiireningen bjuder pe fika.

Vtilkomna/ St\relsen



Stort tacl {ar all uppvaktnrn{
pa 'n fad.lJ.lue.

ra.t tlll bu'n, ba-ba'n"o ba.n-
bamsbarn far Lalaset.
cl< till l<grl<an, tCA o eno

tunhild r%ndl

Ga pa BO
Ge fifl Rto

Bok pl.ts p:

WARH BODIES
Fredag 3/s K19 ;mi.;o'[*''"

iindag t5 Kl19 c;3ur Barnrdbjud€n
ESKIL & TRIMDAD

!9'd$ 1! !!!!9 !fr&X.',il'["'"
t5 Kli5 c.;; Fdn 7,,

Vertvarma tacLtill eralla
som hedrat minnet av

ola Molander
vid hans bo*gang

TacL for vacLra blommoroch g6r,o.
tillfondersamt pa andra saE hi

visat Lrt dLltagande.

LANTMATERIET IOCKELBO
Vi kommer att finnas pe plats i kommunens lokaler (ingAng fren biblioteket)

mandag den 6 maj2013 klockan 9-12.
Valkommen att besdka ossl NAgon tidsbestallning behdvs inte.

Har Du iregor? Ring 0771-636363

LANTM"ATERIET
| " d -

efr 0cKEtB05yKflilftflfll Villdu studera i hiist?
Hos oss kan du repetera,/lesa in kurser pA Grundhggande niva, cymnasial niva, Svenska
fdr invandrarc, pa olka nivaer, Siinkild utbildning fir vuxna.
Sista ansiikningsdag nr 13 maj. Boka tid hos var studievagledare via e-post
ake.penersson@ockelbo.se fitr att fa hjalp med ansiikan, uppratta din studieplan och
eventuellt ansiika om studiebidrag. Ta ned dina tidigare betyg vid ansijkningstillf:illet.

VUXENUTBILDNINGEN
Nofta Asgatan 76, 876 37 Ockelbo, fel. 55461



1:a Maj i Norrsundet

Kl. 9:30 Samling "Framma"
K1.10:00 Avmarsch mot Fyren
K1.10:30 1:a Majtal
Norsundets Musikkiir medverkar
1:a Majtalare, Yoomi Rehnstrdm, partidistriktets ordf.
Conrad Palmcrantz, ordf. SSU i Gtivte.
Mdjlighet till fika pA Fyren.
Kom till en fin och intressant dae i Norrsundet.
AUa hi:irtligt vAlkomna.

Hamr5nge
Soc.forening

,r43 2914 kl 18.30 B6n fo? Ockelbo.
Io 2/5 kl 18.00 orsddx-
Fr 3/5 kl lO-12l.P -cofe i ungdomsvaningeh.
Sai 5/5 kl U.00 O|rsdoxnusikdl, sl,tu-gruppen n€d ledore.

Mdnadsinsonling. (yrki(offe. www.ockelbo hissioBkvrkdn se

Gemenskap pe Vibacka, Stanley och Nisse.
VECKOMASSA, Larry Wickman, Lars-Olof Johanson.
VARSANGSGUDSTJA $, christina Danietssor
Lals-Olof Johanson, Ockelbo Manskiir. Evelina
Hdglund & Therese lohansson fiol. Enkelt kyrkkaffe.

-'--s**'*-
F6r de som anmiilt sig tjll Barndagen den 4 maj 5r det
samling kl 09.00 vid parkeringen vid Ungdomsgerden.
Buss av96r kl 09.15. Vid ev fr8gor ring custaf pa telnr
070-2065354.

Svenska kyrkan I
ocKEtBo F6RSAMLING

OCKELBO
Me 29 apr kl 10.00
To 2 maj kl 08.00
9t 5 maj kl 11.00



Tredgerdsme$arstudent tinskar hyra
litet hus hiisten 2013. vlren 2016

Tel 070-311 53 38
mail: chab@live.se

Dans & underhillninssmusik

Si$ta
mfil
Iis
30t4
m
2r-01

tel 0297-500 26. 070-564 32 39

lindad helstekt i6sfi le,
med polatisgrabng.
lnkl. elt glas vin eller
en stor sta* at.

illln"' 169:.

Valkommen att fira
Valborgsmassoafton pa
Lingbo Camping 20.30!

Vi vekomnar veren med h6rlig
kdrsang, fyrverke er o kase.

VamI valkamna - Lingbo byf'rcning

Bobygdens WO inbjuder till hogelstig liirdog den 4/5.
Ungdomor under 20 dr erbjuds ott sqlto grotis.

(Skjutningen fdr ungdon skallske under uppsikt on sA kriivs)
!!ClS! Sendbergsvdgen, se skyltnihqi byn Vollsbo ltings Amotsvaigen,

v69 546 mellon ockelbo och Amol
A|lnralon: 09.00-12.00
shiutvoming: I omradet kring slokteriet sendbergsvagen.

VAIJI<OMNAI

Ockelbo Orienteringsklubb
wrryw.ockelbook.se

Klubbtrening, torsdag 2 maj kl 1800.
Plats: mellan Riinnesbackama.

Latptr,ining, ldrdag 4 maj kl 1000.
Plats: Ulvsta Friluft sgard.

VeterantrdlTen Osterliirnebo, sdndag 5 maj kl llm.
Lengdistans. TC i Bairrek d?ir medel-SM avgiordes 2012.
Viigvisning fidn Osterfiimebo efter veg 272 mot Gysinge.
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Nu ?ir det ntua - efter flem als arbete beslutas snart om var i Ockelbo
skolan fdr inkurs 49 ska vara!

Som du s:ikert k;inner till sa pag6.r ett a.rbere som ska leda ftam rill en
49skola i Ockelbo. 2012 presenterades en skolutredning som ledde till
att vi nu ser dver altemadv fdr ombyggnatioghybyggnation ,i s),fte as
uppne en god skolrnitit och :indam6.lsenliga lokaler".
Fn arkitektblre har presenterat en aialys av verksamhetens behov och
tar nu fram mer detaljerade planer att ta st:illning till.
Dei handlar fordaxande om tre altemaiivj

. om- och tillbyg:gnaoon av Penlundaskola.n,

. nybyggnation pe tomten d:L Perslundaskolan ligger

. €[er att bygga nytt pe tomien hitom Arkivbacken, n:ifa Wij.

Det ffnns flera tillQillen fttr avstimning innan Urbildnings- och
Kulhrm:imnden samt Kommunstyrelsen sarnmantrader i maj fttr att
velja v:ig. Kommuntullrn:iktige fattar sitt beslut den l7 juni.

Sedan pebit{as arb€tet med pmjektering och om allt gar som planerat
ska det vai'a ldrdigt til hdstteminen 2015. Da kommer alla elever i
ak 49 att ga pe samma skola, medan elever ex F 3 ger pa C:ive*rnge
och Abyggeby skolor.
Den nya skolan ska vara en samlande enhet och kommer att sanila alla
kommunens unga. En falhrm som ftnplikiigar!

Som en del i arbebt akte bl. a. tirare och politiker den 11 april till
tva skolor som nyligen byggts om och til. Det tu viktiSt afi lera av hur
andra gjorq ta del av deras erfarenheter och kurukaper, att s€ och

Eft miss'de uppslod mec! fdna annonsen
(Missade aft det fanns en fonsitftning)!
Har kommer den kompletta versionenl

o.ndle'U44



Samma kv:ill tr:iffades ocksa Skolskjutsredel Dei iir ett samarbere mellan
fttr:ildrax, skolskjutsentreprenitrer, skolan och politiler. Mdet:ir att alla ska
killlta hygghet niir man e*er skolskjuts. Vi vill paminna och gdra tydligt att
i kommunens skoltutsar ska man anv?inda biilte. Under varen kommer
en ed{et att ge ut dll familjer som redan har bam som aker skolskiuts.
D;n kan vi or ksA fenga upp vad vi behiiver arbea vidare med Iiiiau qora
det bettre.

Dei :ir viktigt fttr oss att du kiinner rill vad som h:inder i skolproiektet.
Om du har f,lgor c cr frmderingar:ir du velkommen an hr;ra iv dig sA
ska jag hj:ilpa till att ta reda pa svaren. Hi,r av dig pe e post til
framtidensskola@ockelbo.se eller lenna ril Ockelbo
kommunlnformationskontorct.

Carita Carter. koordinator. Ockelbo kornmru

0clctB0 - P[Ars Arr viixA

Ostby, Murgirden & Gefverenge samf:illighetsftrening
kallar till fdreningsstiimma tisdagen den 14:€ maj kl 19.00 i Finnbackens Skola.

Arenden enligt stadgama- samr styrelsens fiirslag rilt fdrsaljningsvi kor fitr de s.k. f:ibod_
romtema- Fikt serverus, t.il mitt .

Gykeldelar
Efter menga fdrfragningar och dnskemitom cykeldetar se har
vibeslutat oss fdr att ordna det!
De vanligaste som slang, dack, rep satser, pumpar, cykelkorga
mm har redan landat i butiken och so(imentet komme med tiden att 6ka.
Vi har dessutom snabba leveranser se om det er brAttom med naqot sa kan vi ha
det hemma tilldagen efter!

TrasioAC? Lamna in bi len
nJuaran@

verkstad se har du en
f ungerande kylanHggning

ner varmen dyker upp.

Olja? Vi har alla former av
olja franEL till kraftigt
reduserade listpriserl

Kom ihag att vi nu har
litrdagsitppet 9-13

Kom gerna in och kika in arets gr.isklip-
pare, butiken arfylld med klippare fren
6rl*q*,* [$!Pl
och drets nyhet &b--.r-F.

vIrroMME[!

WIJ lt,IASIrI
CEI TEN AB

:DDC;:-tf EFlqtq|fi}lktUEFl
oGEELBlo fEt. O2g7-aosea



Ulvsta WO hiller irsmiite
den 2013-05-12 i Bergg{rd€n kl 15.00.
Arcnden el. stadgama sarnt ev. iivriga

f t Lgot. V ti I ko mna ! S ty rc I s e n

siindag 19/5ka',',.',4
Info och boknins av bord

Traditio n e n forts iine r !
Loppis er Lingboparken

T"l,'::,i:r#"-(9)

. Elinstallationer

,tVi'i
P.Bl:nvlngett
/l,oxtakta *i6! Qatrik

ff H.F. Aktiva Kvinnor i Ockelbo. 6usmoaersforeninsen)
rr F6ljmed H.F. pa en resa tillAbergs Museum, Bro Glasbruk, Brunnsta

Gard och Carlssons i MorgongAva onsdagen den 5 juni.
Resans pris 750i. De inger Fdrmiddagskafie med smdrgas, lunch, entr6
och guidad visning av Museet. Ring lnga-Lill 41420 fdr inf. och anmalan
senast den 15 maj. Alla aven icke medlemmar dr vdlkomna att fdlja med.

VAITENI
t l

Air ilARl
t l

Olika modeller
ECCO

SKOR-SANDALER

4/A/hwat. all

FOTBOLLSKOR
STRUMPOR

2541

SPOR.TSKOR
l{etwork

PUMA.ADIDAS

REA.PARTI
SPORTSKOR

GUMMI.
STOVLAR

PROMENAD
&

FRI.tIDSSKOR



Erffifih'f,fl
Konrfrfif{Imektge kallas hAmed tllsammantr{de i PeFlundaskola.s aula mandagen
d,.n 6 maj kl 18,30
&e!!&!

2. V.l.v jEtcre
3. Allmiinheoensriag*turd
4, At€.Epport ring till fullm{kdge - pres€ntatlon av s@ialnamndens

verks.mherer och full96r.ndet av dess uppdrag
5, Redovi3ning av ny ersenare i kommunfullmitktige
6, Arsrcdovisning 2012 - Ockelbo kommun
7, Fragan om ansvaBfrihet Ock€lbo kommln samt revisionsberafielse
E. Arsredovisning 2012 - Fitdaltade stiltelser
9. Ars.edovisning 212 - Claea Arde6sons mlnn€sfond
10, Kommunuickande iive|siktsplan - Ockelbo kommun
11. Fitdindringar i taxebilaga'l och 2 - bygg- och milj6ndnnden
12. Ockelbog6rdarAB -ritrsAljning - Bltupan 6
13. F9lnadsval-Ga€trikeAtsNinnaresf6rbundstullmiiktiqe
'11t. Svar pe hofion -Riktlinierom mulor, r€presentatlon ochjev, Stis Mitrtman (FP)
'15. Svar pe mofion - Infijr e{ oppositionsr5d n{sta mandatp€riod, Stis Mairtman (FP)
16. Svar pe mofion - FttrHngning av Halsans stg, Marit Remplins (C)
'17. Svarpa mofion -Ringled nattbus, [argaretha Ostberg o Camilla Franksson (lu)
'18. Redovisnins av obesvarade motioner
19. Redovisningavobesvarad€me.lborgarfdrclag
20. Anmehn av motion -Barn kan rlidda llv, htorskolHLR, Stis Mitrtman, (FP)
2't. Interpellation Stig Mitriman (FP)- Reglsterhg Inationella kvalitetsresistrct - senior

Aen - Sva. pa inbrpelai@en Eimnas vi.l lu mekAges sannanttiide

22 Interpelration Bo Sl€nbock (FP)-Aalns sakerhet iOckelbos fitBkolo.
23. Redovisning av hpponer

- Revisionsrappon - Granskning av A.sredovisning 2012
- Gknsknin9srappon 2012 - Ock€lbogardarAB
- G.anskningsrapport 2012 - Ock€lbo Vatten AB
- Rappo.te n9 av ej verkst{llda beslut enlist 4 kap I S socialtjans agen och €nllgt S
9lag om stttd och serulce tlllvissa funktionshindrade, kvartat 1,2013

ALLM/NHETENS FRAGESTUND
SammantrSdst inleds med allmenhetens fdgestund. Ftuvudregeln ar attfragoma bdr vara
skriftliga och Hmnas de in till kommunkontoret senastfredagen dan 23 november,
vid munrliga rragor gelbr f6ljande:
- Svar erhalles vld sammanrredet om 3a inte erfallet lamnas svar€t skrlftllgt
- Svaret finns lillg{ngllgt f6r allmenheten ikommunens infomationskontor.
-Fragoma skavaraav alhen art-ej individfdsor
- Fragestillaren behatv€rei vara n{rvarande.

Ockelbo 2013.04-26

Konnuntu neuges orcfdtande
Handlingartill dessa 6renden finns tillg{nglig. pn kohmunkontoret,
huvudbiblioigke! i Ockelbo samt ww.ockelbo.se/lnvanare/Kommun.och-polltlUProtokoll-
kallelse.rKommunlullmaktlge.
Sammankedet ar offentligl. Almenheten h{lsas velkommen.



Torg I oppis kldmf reda gen
10 maj kl 10-16
Reservera redan nu den dagen och
var med och selj det du inte beh6ver.
NAsta vecka kommer information
om anmAlan och priser
Arrrn^Ar

rorln=in-l.n se.,"e E rr"nder o"l lSlf,ll

Via mail
info@tryckerietockelbo.se
eller

hl3" &tfosris
eller
Ring 0297-400 70

%xftrll'e'I#*":
vorje vecko till ett oslogbort pris!

Faxa 0297.406

Pojkar/flickor 6.(.07 och.08): Torsdag 17.30 - 19.00.
Ledare: Robert Aberg 070 - 210227j och MikaelHutd 073_9fi49109.

@;TT*TTW
LedaretKent Pe|sson: 070 - 5844139 och Lotta Fogelberg 076_ j909i0o
Pojkar'12 (.00,.0,| och "02): Tisdag och Torsdas 18.00 - 19.30.
Ledare: Par Lingblom 070 - 2177324 och Mattias Anderson 073 _ 6180026.
Pojtarl0 (-03 och -04): Isdag och Torsdag j7.30- 19.00.
Ledare: Andreas Ldfslrand 070 - 6707717 och pe[e Eiks son 070 _ 2428pA2.
Pojkar I (-05 och -06): Tjsdag och Torsdag 17.30- j9.00.
Ledarer Tomas Fo6berg 070 - 6908951 och Otto Jacobsso n O7O - 2522338.
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lital?1xar\ufuq pa YU |ntdsa(@
Velkommen atl fira in varen pa Valboes-
massoafion pe Wij Tradgardar.
Kaffe och korv till fijrsdljning.
Vi samlas vid Eldiemplet
PROGRAit
Kllg.30 ockelbo manskdr sjunger
Vartalav Lals Krant.

Fackelag fil] kasen som t2inds c€ 20.30.
Visning av nya oflingshusetoch Eld-
€mprel

Viavslutar med uppsbpp av svevande
lyRol Kdp din egen lykta pa plats.

Yallqr$ue$loaf io4 illrqt
Kyrkbacken kl.20.30
Vifirar pa iradilionelli sat med s6ng, brasor,
korvgr llning och ryrveReder
Kaffesetuedng iBunges,
Valkomna ! |

Vallsrssllra@ i ladra&
Kasen tends 20:00 vid grespbnen
mellan Hergeden och stationen.
Ingel ryryerkefi med hdnsyn lilldjuroch
faglar. lstalet- tjveraskning fdr barnenl
Sdng av skolbam€n, kaffeseryerng,

AnoE B$def1rcning

chokladhjul och lolte . Hengadens
seruerjng dppen fran 17:00.
An Byddet i sanve*an ned olens
fdrcningat Van vekonna!

Valbordrtdssoff ralde Riiqrdllt
Utusla
Kasen tends ca 20:30
Fy ed(eri ca 22:00
Sponlankden sjunger varsanger
Kaffeservering och korvgdl ning.
Sporsorer /1,4 $ed och
tasl,ghetsseryi Ocke/bo
Giasm.jsle4 Skogs*dp
i Ockelbo AB An U.EF

Arr: Ockelbo kotn nufi,
Utbildnings och


