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CE1{TRUMKIOSKE
S. Asgatan 5, 816 30 Ockelbo

Valkommen in o vinnl Trav. Spel

Mdtesplats Ockelbo
Den 14 maj klockan 18.00 bijrjar vi med informatjon frin vara Fdrenin8ar och Fdretags-
nijtverk samt lite om bes6ksn;ring och Service- och Handel. Men ockse om V;r gemen-
samma plattform www.visitockelbo.se som du er med och utformar. En hemsida fijr fitr-
eningar och fdretagar€ som h:ller samman informahon och bokn inga r fijr vii ra aktiviteter
ivart  Ockelbo.
sen bjLrdervipA en inspire|ande fdrelesning avTomas cunnarsson.
Kaffe och kaka 50;
Plats;Missionshuset
Tid;18.00
Datumj 14 maj

Anm:ilan iir bara fd. antalfika till
c€ci l ia.hed-malmstrom@ockelbo.se
senast den 13 maj kl 1s.00

V:ilkomna iin5kar
F6reningarna i Rdnnasprojektet
F6reningen Service och Handels
Q- kvinnonetverket inom F6retagarna
f 6retagarna i Kurbitsaffarsutveckling
F0retagarradet
Ockelbo Foretagscenter Lb5 mer om Iomas p; http://wwwtomasgunnarsson.se/
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JAKTEN !t{d: I rm,tsmin
satndas 12,5 kl19 :[q{jP.!

MAT - OCh SATTPOTATIS
Amandine, Pudtan, Maria, l\rinerva. Rock-
et, l]mo, Sndboll, King Edward, Astedx,
Hedha, Folva, Inova. Gul mandel. 816
mandel m.fl. KRAV-odlad oltntan. En del
soner enbaft sewoL Res. fdr slutrdrs. av
',690, sod. Morttttet ldk. Solrosfd, fodeF
mortilter. Hjoruon- lingon- blAbdrc- hallon-
drottning- och lranbeBsylt (60% ba.halt).
Sdlj€s fien hstbil
LoRDAG 't1l5,25/5 och 8t6: Hotmsved€n
sln 12.15, Hagsta Q-star (bakom Shell)
12.30, Lingbo Preem 12.45, Ockelbo sln
13.15-13.30. Ei kon. Ne$a tut 295.
070-353 41 86

l d 6/5 k|1830 BAr fA. Ockclbo.
On 8/5 kl 19.OO K6r,6viint9
Fr tO/5 kl10-12 O-cda i ungdorcvdnihg€n.
5612/5 tl 11.00 tldtftE dtgddJArisr. ,larii Rempling, Nib Forsberg.
Sig; Ldngtingelaligtoi. wx,lr-ockelbo.rnircion3L/'.Kan.se
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Vira leverantiirer ger oss hdgt betyg och
Din skog er verdefull, lit oss hjiilpa digt

Enso Skog ndr du skallgalka eller slutawerka.

Mats Persson tel. 01046 77 910

Skogsbruksplaner/radgivning
Sven Henriksson tel.070-648 28 51

. Stefan Gustavsson tel. 070-328 53 87

Wfl$fii"fifi
FERIEARBETE UNDER VECKORNA 25.33 SOMI'AREN 2OI3
. Nu drdags ftir dig som 96r ut 1:an och 2:an pa gyr.nnasiet att

sdka furiearbete I sommar. r
Information och anmelningsblankett finns pa ockElbo.se

KontaKa Uf Hal6n pA Arbebmarknadsenheten. Tetefon 55475, O7G16O 41 63
Sista ansdkningsdag 17 maj.



SARVTJARNgigil:f,:i?i"ddtr,if:-T a"n rr "c =ff
Vid somhordppningen stiljs dcakori pd plots fran 06.00 -O9.OO. klubben
bjuder somiligo kortk6pore pd fiko och grillod korv. Fiskekort kon dven
kitpos pd OKIQ8. Cqmp Ockelbo och Tobokshiirnqn. SFK ycklqren

sKRoTNSAMLTNG - ocKE_LBoj: (@)
Passa pe aft slada ur fiirredet paiem. o

och st6d samtidist o"*.,u" rr iiii ll",il"'^'vr' \=2/
Latdag 11 och s ndag 12 naj ne an kl. 11.00 - 14,00 kan ni Emna

skrot i uppstii d container pe parkeringen vid Ockelbo tp.

El0ctfttB0
i9', f(0illfflll Vill du studera i hiist?
Hos oss kan du rcpetera,aliisa in kumer pA Crundlaggande nive, cyrnnasial nivi, Svenska
fttr invandrare, pe ofika nivAer, Sarskild utbildning f& vuxna.
Sisfa ansdhingsdsg er € mqi. Boka tid hos var studieviigledare via e-post
ake.pettersson@ockelbo.se fijr att fa hjiilp med ansdkan, uppriitta din studieplan och
ev€ntuellt ansdka om studiebidrag. Ta med dina ridigare betyg vid ansdkningsri f;illet.

VUXENUTBILDNINGEN
Norra Asgatan 7q 876 37 ockelbo, Tet. ss467

FOTHATSO'AEEN flS?AEEN 7 MAJ
UP?EfHUS t?.00 -t7.oo
Vdlkommen in och fraga allt du undrar 6ver dina fdtter.'l0olo rabatt pa Super feet pronationssula som ratar
upp foten och avlasiar dina fotleder,knan& ldndrygg.

1o%rabatt pa hela fotuerdsprodukter.
Personal fren Droghandeln finns pe plats 13-17
och kollar ditt blodtryck.
Velkommen
onskar Sofie Medicinsk Fofteraoeut

1'l-(oP-p|

k,.o\9



All ev uppvaltninsoa mrn
fodelsJuq undaiBed.".

tnt hemmi. callerall,
Tommg Krantz ,ffil#l]::il:,;,1l;l

Blommor (kanonpriser), Vexbo Lin, Ski|s6 Fiskelii-
ger (mal), Holmsveden (kurbits). Pris tolalt 400:-

Anm lill: Cann 0297-50274, Bert 07tr5187391 .
Lars 0297-45114, Anna 029741577.

Bussen aWAr fr Wbo 07.30, And 08.10,
Jednes 48.30, Ockeho 09.00.

. RIITTELSE!
ARSMOTE Saibyggeby Viistra

Viigsamfiillighet (Byvagen Hagvagen)
Ons 15 Maj k1.19.00 i Sabyggeby s:a skola

Valkonnal

Svenskakyrkanl
OCKELBO FORSAMLING
OCKELBO
Ma 6 maj kl 18.00 Stickcaf6 i Kyrkans Hus.
Ti 7 maj kl 18.00 Musikcaf6 med Smuttronkdren, Ida Fahl iKvrkans Hus.
On 8 maj kl 14.00 Andakt p3 Bysjdstrand med Christina Danielsson, Ida

Fahl och Smultronkiiren.' kl 18.30 M^SSA, Larry wickman, Ida Faht.
sii 12 mai kl 11.00 HaicMilSSA, krryWjckman,Ida Faht. Enkett ky*kaffe.

GoKOTTA med gitkottekafie i Fotkets Hus, Ldrry
Wickman, Ida Fahl.

HE BYGDSGUDSTJANST, LiNgbO
Hembygdsdag, Larry Wickman, lda Fahl, Lingbo

JADRAAS
To 9 maj k|09.00

u1{GBO
To 9 maj kt 12.00

Hembygdskiir, BolhAsbygdens spelmanstag.
- Efterfijljande kaffe i Rirsamlingshemmet.
AX!!I
Sd 12 maj kl 14.00 GUDSTJAI{ST, tarry Wickman. Ida Faht.

Enkelt t<yrkkaffe.

i./.
l

Ockelbo fdrsamlings kyrkliga syfaireningar ska gdra en dagsresa
till Uppland tisdagen den 4juni. Vihar platser 6ver ibussen
och erbjuder d5rf6r alla intresserade att fdlja med. Programmet
best8r av besdk pe Laivsta Bruk med verdshus och ky*a samt
guidad bussrundtur d:ir brukeE historia berEttas
Lunch i Oregrund med tid tdr shopping. Hemres€ via osthammar,
Gimo och Tierp.
Kostnad: 300 s€k (resa, guidning. lunch samt fiir och
eftermiddagsfika).
Avresa kl 08.30 fran Kyrkans Hus i Ockelbo, tel;knadhemkomst ca kl 17.30 - 18.00.

VSlkomna med anmalan s€nast den 17 maj tjll Britt-Ma e
Thttrnros tel 070-320 48 77 e er Stantey Lene ret 070-642 09 4a.



Ivantilirns V[gf drening
hiller rirsmOte i Bygirden

den 1915 kl 14:00
svN

Tdff fti ledarc i folboll. ishockev baskot och
innebandv6rAldaml(ll{ Ari ockelbo.

- Kan bam och ungdomar kombinera fer idott€r,
vilken idmll har de bdul?
Vad .r SAMSYN Ge*ikland?

Dagrtsdag &n la maj
Trd: 18.30.20.30
Plals: Verortsrumnal, Ockelbo
se hela inbjuda. msd annahn pe w€astikeidrclienri.s€

Telelbn: 026-6672s0
Valkmmenl

a.,rr***r,H@
r .J l\1'''i

...till Ullis, David, Danne, Amelie
och Asa son Aio e baskethelgen

Eskilstma ti en ktppenhele lbr

Krunw trdn fdftildrut och ba !!!

... ti| Jenny Jenbery & Kent Ny
bery ftr alt sta'd ni Btuit miq hittils
not nitt alkoholbercnden.

d-t-

TsESsgl
rn6ste tyvdrr h6Ila stengt

7 lMai-1Ei rnai pga anhiirigs sjukdorn.
Eeruan Alen rneoaG 17 MAJ!

VAlkomna!

iaiVafnen;

Information frin Familiecentralen
Familjecentralen har stdng pe giund av fortbildning 13-14 maj.
Enligt atnskemel har vi en ny omg6ng av kostnadsfri fdrsta-
hjelpen utbildning 16 och 23 m4kl.17-20.
Anmelan gdr nitill Oppna fdrskolan 0297-555 60
Vifirar Familjecentralemas dag pa Oppna fdrskolan 21 maj,
Extra varmt valkommen del
Arets Furuviksresa blir 13 juni, mer info kommer att finnas'\ .
pe Oppna fdrskolan. t

Komiheg att ni kan ftilja oss pA 'Oppna Fdrskolan Ockelbo' via facebook
Valkorn'1a!



AxgssoNs EL harnubrivir elkedian'
@! n"r. g"n rn relkedian for att bti

starkare pi marknaden!

Elkedjan har funnits sedan 1966 med butiker och professionella elek-
triker runt om i landet och dr idag en av Sveriges stdrsta vitvarukedjor!
Genom Elkedjans stora centrallager i Orebro pe mer dn 40000 kvm kan
vi erbjuda ett stort sortiment till konkurrenskraftiga priser och snabba
ieveranser!

Elkedjan har fem ars garanti pe utvalda produkter, hAll utkik efler sym-
bobn (e som ger dig extra trygghet och sdkerhet.

Vill du sA fixar vi hemleverans och installation av din nykdpta vitvara till
ett lagt pris. Vi erbjuder even rentefri delbetalning! Upp till 24 menader
med Elkedjans mastercard, 90 dagars kdpskydd och 5 ars fdrsakring
ingar utan extra kostnad.

OBS! Ni som har elspar presentkoft kan foftfarande l6sa in dem
i butiken

Samma iigare, Sarnma personal
Ver butik finns kvar pe Norra Asgatan i Ockelbo och har samma

personal, men vi har nya skyltar pe butiken.

Vnkommerr 0r,d'karvl p{ Akessons EIf

.9^ror ̂ ^,
Gasolgrill 3 brtnnare

dlruor^ r,
lotgrill med termometer



Elektro@g.6or-
Kyl+Frys

GEIll[oRpc^)
Glassmaskin
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BBflUN
Eltand-
borste

Spis med
varmluft

PHILIPS
Matberedare

MIGBCHEB {
Fdnstertvatt

Vtr LT/t
Dammsugare

Man.Fre 9.30-18.00 Litr 9.30-14.00

fil o'
\9>

ElehrcffiHelior ,- --
Tvafi --,?-^-.

ONS EL
N. Asgatan 48, Ockelbo

0297405 29
Ingen lunchstengning wwwelkedjan.se



qhroderaterna
L6rdagen den ll maj finns vi pa torget mellan 10.00 och 13.00
f6r att besvara era fregor.
Ledamdter ur bygg och miljdnamnden och utbngsnamnden.
Vel m6ft nya moderatem.

Vittnesbiird om den stora folkfdrflyttningen till andra
sidan Atlanten.
Tage Blomquist:

Emigrationsbrev fr6n USA till Ulvsta i Ockelbo under 1900-talets
tidigare del. Pris: 100 kr.

Forcaljningss6lle: Tobakshitman, S6dra Asgatan 44

ocKELBo l/;^olz
Onsdag 22 maj 2013 / kl14.OO

A-lokalen i Centrumhuset - iOckelbo
Mat: Ugnstekt lax med romsAs, alt. flaskfi16 m va$erbottenostsas.
Kaffe o kaka
Pris: 100i pr medlem
Musik: Bjorn o Nicke "ar tillbaka"
Anmalan til lAckvie senast 14 maj tel 414 05
Velkomna! Styrelsen

Lions Stipendium 2013
Stipendiet, som ar pa 4.000 kronor, urdelas till ungdom inom Ocketbo kommun, som
vid sidan av sitt ordinarie arbete/skolarbere fitrkovrar sig inom musik, idrott eller annan
liknand€ verksamhet. Stipendiet kan aven utdelas rill ungdomsledare och avser att ge upp-
muntran och mitjlighet till fortsatt verksamher.

I ansitkan som inges av den stikandens fiirening eller liknande, eller den sdkande sjiilv
- skall anges inom vilket omrade siikanden ?ir verksam och rill vilker Andanal saiDendiet
skal lanvirndas.

Avseendeiindamiletprioriterasvidareutbildning/utveckting, 
I

Ansitkan skall gijras skiftligen s€nast den 24 mqi 2013 till:
Lions Club, do B€rt \iellgretr, Sm:iltvegen 20,816 30 Ockelbo



Ett varmt och hierdiet tacl till
.. .lb .o. upfaLta'd. mig pa
' 'x'in9o ercdag

tnga Llra salbcrg
bgi.tstrand, ocl€lbo

PREI r-Iuceo
Inbruder sina medlemmar tillVAF:
TALLRIK pris 50 krher medlen

Lingbogalden Liirdagen i8/5 Kl 13.00
Anmelan lill Rut senast 125 tel. 0297-50066

Vdlkomna

Antligenhar sni)n tdst bort och det iir ilqgs att qofljuta rnLndagama
i skogen Kuxbo, lyssna p& fdgelkaifter, sldss med nygg och fdtsdko
ft hbg oinsten LICKA TILL !

Ockelbo Orienteringsklubb
www.ockelbook.se

Styrelsemote, mAndag 6 maj kl 19e.
Plats: Ulvsta Friluftsgard. Fikaansvarig: Lena.

Klubbtrining, tisdag 7 maj kl l8oo.
Plats: Liss tansen, vaster om Ronnesen, Se vagbeskivning pe hemsidan.
Nybitlar och fortsattningskurs ftir ungdomar, nyborjarkurs fdr vuxna.

Hammarsl.get lengdistans, torsd_ag 9 maj kl ll@.
Lumsheden. NV om Kungsg[rdeni Se vagbeskrivning pi hemsidan.
Avfiird fr6n Perslunda-P kl 9'5. Tivlingsverd: Mattias, 070-6995280.

Hammanlaget sprint, fredag ld maj kl l7m.
Lumsheden, NV om Kungsgirden.

Giivleloppet medeldistans, ldrdag I I maj kl 1 I m.

Oppala, v2igvisning i Bjdrke €fter gamla Bl. Dfiftan ca 2,5 km.
Avfiad fr6n Perslunda-P kl 930. Tnvlingsviid: Micke, 07Q-.3149037.

Arsunda medeldistans. siindag 12 maj kl l0m. t
Vegvisning vid Trdsken efter vag 272. 7 km sdder om Arsunda.
Avldrd fr6n Perslunda-P kl 8'5. T?ivlingsviid: Kerstin, 070-6042330.



Skyttetrdning pA Habbergsskiutbana
Ungdomar och jdgarskolans elever
Mdndagar, kl. 18-20 1315,2015,2715,316, 5lA, Pla.
Ansvarigl Bjitm Hanninen.
Tjejskytte
Onsdagar, k|.18-20 1515, 2215, 2915, 516, 7 la, MlA.
Ansvarig: Maria Brolin, JAQT.

Snabbskytte pe bj6rn
Medlemmar i Jrigarefdrbundet har mdjlighet att trdna pe snabbskytte pg bjdm
under lre mAndagar kl. 18-20.

Ansvarig:
15 jul i ,  5 och 12 augusti.
I\rats Edksson.

Velkomna aft srytetena Infdr hiistens jahl Trdningsdagar och tider frnns
6ven pe hemsidan.

Fiir ungdomar!
Kretskampen 2013 er en kunskaps- och skyttekening som er till fitr ungdomar i
Aldem 13-20 ar, den gAr i Sandviken den 19 maj . Laget som anmats fer besta av
3-5 deltagare, flera lag fr6n samma krets fAr delh upp. Segrande taget ilanet gar
vidare till So-final, t?tvlingen har fina priser Anmdlan till ungdomsansvarig Bjdrn
Hdnninen tel 070-225 27 30. E-post bjorn.hanninen@live.se
Vdlkomna alla skytteintresserade ungdoma

Kretsm6sterskap i viltsp€rr 2OJ3
Krelsmasterskap sdndagen 19 maj k|09.00 vid Ekbovegen.' Udbberg.
Fdr att dolta ska du vara medlem i Jdgaref6rbundet samt del& med
en hund av jaktras. Anmiilan till Mats Eriksson 070-359 4'l 19
senast 17 maj. Startavgiften iir 250:-. Vi bjuder pa fika, velkommen!

Styrelsen i Jegaref'tuundet Ockelbo JVK



Vill du hyra Plan (Ockelbo lP) nAgon
dagr'he[ i sommar,

ring:
Ulf Ande;sson 0'6 - gn Zt g2

lolstolrls
I\lO0O-16.00
Boka din plats pa torget och
salj det du inte behiiver.
Kostnad 100i
Medtag eget bord.
Kaffeforsaljning :|5*4*-. "*{
Anmelan till Peter senast onsdag I maj tele 070-6577735
Velkommen och fynda!

An: Fdreningen Seruice&Handel o"f, lSflll

nfnnruratntoilAf
Kom till oss o kolla in arets grasklippare
@Husqraarm !@ anaaa Vlcxc

Vid kiip av Viking MB 2RT f5r du
{OOO:- i inbyte f6r din gamla

ord.pls 4.990r-  rur  3.99O:-

Xop STIHE =s haigtryckstvett RE 128 se
Fer du en altantuatt pa katpet
Nu har vi Torkvinda Tarantelle m.6O m tina hemma od. S7S:- NU 4983-
Til l  bamen: Can Can gunga ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ord.1.650:- NU t.2251
Rutchkana 995r Leksaksmotorslgy' ritsag

WIJffiH
oGIELBO tEL O2a'-aosea

Cykeldetar resetudetar o titlbehbr
och mycket mer
Vi bjuder pe grillad korv o kafe
Nu L6rdagsaippet 9.0O-l 3.OO



Limna ditt skrot!
Passa pA att stada ditt fdnad fran jern och metallskrot. Fran den 9/5 till den'12l5 finns containrar uppstdllda hos KadJohan Blomqvist, Sunnanasbo, Sven
Arne Eriksson, Ostby och Per-Olof Uhrus, Mo dar du kan ldmna skrot.
Tenk pe att inte ta med andra material som fdrorenar metallen!
Om du behdver hjalp att lasta i containern, sa ring dit du tdnker 6ka, s6 kan vi
komma dverens att hjdlpa till med traktor! /L
Overskottet gar till Ockelbo LRF-avdelning. o"u"'m Q]p ' *o"uu*

eH0clfttB0'ilt K0MilUll
Var med och utse Arets "Ockelboambassadiir"!
"Alets Ockelboambassaddr" aren ulmd*else inom Ockelbo kommun och som utses
en geng adigen genom nomineringar fr6n kommuninvanarna, En eller flera ambas-
saddrer kan ulses.
Utmarkelsen utdelas i samband med nationaldagsfirandet.'Iillambassaddr kan utses den ellerde som genom egen prestation ellergenom
abete 16randra, "utdver det vanliga", genomfdrt n6got som bdr uppmarksammas.
Fdrslag med motiv fdr utmarkelserna Emnastill:
Ockelbo kommun, Hdkan Alkberg/utmairkelsekommitt6n, 816 80 Ockelbo,
hakan.alkberg@ockelbo.se
Senast den 21 maj.

Manusstopp till vecka 20 dr tisd 7/5 p.g.a. Kristi Himf.dag.

.J,{gIL
Lokolo onnonser

vorje vecko till ett oslogbort pris!
Se her enkett annonserar eller besteller du trvcksaker:

i Llioffl.r.,i.tockerbo.se t' 
hil* WffiEm
ellereller

2: Faxa 029740 4: Rino 0297-400 70


