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VAgmiite Missm''r'svigen den
28/5-13 kl 19.00 vid Jan westdn

Storsveden 9 Ockelbo

lJlvslav5garnas samliillighet3fdrening
h,llor lrcmitle i ulvsia F lufrsgird lorsdag.n

30 naj k|18.00
S€dvanliga handlingar finns all lilba vid O&dbo
bibliolek ft6n den 16:0. Vekonnalslv'elsal

H
F
,
, t,t)fr

Medlem viilkomna till

PA1ITGBODf,RIEI
;ondag z6/5 kl f-oo @

MAT - OCh SATTPOTATIS
Amandine, Pu lan, lvlaria, Minerva, Rock-
et, Timo, Sndboll, King Edward, Asterix,
Hertha, Folva. Inova, Gul mandel, Bla
mandef m.fl. KRAV-odlad Ptritan. En del
sorter enbart sAttpoL Res. fdr slu6drs, av
''dgon sort Mordtter, l6k. Solrosfrd, foder-
mor6ller Hjortron- lingon- blabdrc- hallon-
drottning- och tranbarssylt (60% berhalt).
Saljes fran hstbil

LORDAG 25/5: Holmsveden stn 12.15,
Hagsta Q-star (bakom Shell) 12.30,
Lingbo Preem 12.45, Ockelbo stn

13.15-13.30. q kotl. Nesb tur A6.
070-353 41 86

Pistolskt/tte 'q1S
Om du ar intresserad av atl oritva - Il
pa pistolskytte sa ar du vdliommen upp
tll Hebbergs sk)4teanlaggn ing mAndagar
kl 18,30, fdr nybdrjare och trening.

Onsdagar iir det serieskjutning.
Aldersgdns'13 ar.

Fnigor? Ring Bengt 070-6745393
eller Lars-G6ran 070'6897394
Ockelbo PSK h'Isar velkommen.

V6ra leverantiirer ger oss htigt betyg och
Din skog ar vardefull, l6rt oss hjiilpa digl

Kontakta Stora Enso Skog nar du skallgallra ellor slutawerka.

Virkesk6pare Virkeskdpare
l\,lats Persson tel. 010-46 77 910 Ola Astrdm tel. 01046 77 919

storo6n50

Skogsbruksplaner/ridgivning
Sven Henriksson tel. 070-648 28 51
Stefan Gustavsson tel. 070-328 53 a7

Svafans fdrskola siiker fiirskoll erarelA
PA fdr:ildrakooperativet Svalans fdrskola i Ockelbo mdts du av engagerade kollegor
och familjer och beslutsvigarna 5r korta. Du kommer att arbeta som en av fyra
pedagoger ien barngrupp pe ca 18 barn iSldrarna 1-6 er.  Tj i insten er en
tillsvidareanstellning pe heltid m€d tilltr:jde enligtit.k. j augusti.

Fitr mei information, se ver hemsida p6 www.svalansforskola.sd samt v:r annons p5
platsbanken. Vid fragor iir du vdlkommen att kontakta personalansvarig Fredrik
tindstrand pe tel0733-697027 eller fitrskolechef Agneta Enerhall, te|0297,442 30.

VSlkommen med din ansdkan till personalansvarig@svalansforskola.se senast 27 maj!
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0297402 73

www.dina.se/gestrike
Dina Fdrsiikringar
Gestrike

FOTBOLL PA -PLAIU-
Fredag 24 Maj kl. 19.00

oive Ockelbo IF - Siidra BK
vid uppvisande av medlemskort se bjuder vi pe kaffe med dopp.

Medlemskort finns att k6pa vid ehtftn
Veckans matchsponsor: Atlas Copco Secoroc AB

vwwv.ockelboif.com Viilkomna

NU FAFI ALLA FISKA!
Antligen iiringpremidr i Lingbo.
sjdn cippnas fiir alla LORD{G 25
Fiskekort ldses i automat dster
om Slaftlandsvegen 19.

Lingbo FF bjuder pa
korv & kaffe Dremierdaoen- 'fI
kt12-16. 

- 
\B

Skyltning fren Lingbokiosken
samt 200 m sdder om PREEM.

Velkomna! Lingbo FF

Ndsaborr-
t5 kt 12.00



Ockelbo Atletklubb informerar
Nya regler f6r ki5p av medlemskort

Kom INTE in till Optikern med din betalning!
Betala in ratt medlemsavgift till Ocketbo Afletklubb.

Bankgiro nr: 5773 3529
Maila namn, personnummer, inbetald summa och eventuellt

giltighetsdatum till Tussen Formgren pA adress:
powerstar@spray.se

Utskriven kopia pi betalningen, eller ditt pass6rkort,
geller som medlemskort.

Behover ni passerkort skriv det i mailet, sA er bara at hemta
ut detta i receptionen vid Biblioteket. Ni som redan har
pass6rkort behover inte gora negot annat en betala in

avgiften och maila.

MEDLEMSKORT PRISER:
Vuxen (fran gymnasiet)
HelAr: 1200:-
Halv6r: 700:-
Kvartal: 400:-
Manad:  150: -
Ungdom (klassg)
HelAr: 800:-
Halvar: 500:-
Kvartal: 300:-
Manad:  100: -
Det gar att betala kontant i vissa fall.

Kontaktpersoner:
Tussen Formgren 070.6619399 largareta Ostberg 073.0491155
l,Jlf Ericsson 076.4107550 Anders Hattman 070.6947456' 0297-41872
Alexander Ol6rs 073.5259782 Maria Andersson 076.1381163



Viilkommen till
ov Fqll6sbergets vindpork!
M6ndog 20 moi 2013 Kl. 12.00 - 13.30

. Upplev vindkraftverk pe nera hell.

. Musil:underhalhing med artisten Anders Linder
(Peo ftan Vintergatan/Kapten Zoom).

. Uir dig mer om vinilkraftens betydelse, hur du kan bli deEgare
i ett vindknftverk och bdrja producera egen el.

. Tavlingar med fina priser - litr urxna och barn!

\4isbeslaivnins:
Sv:ing av ffin veg 272 mol Fal l6s€D vid sitdra injlarten til Lingbo
som ligSer l8 krn norl om Ockelbo. Fitlj uppsatta sMtar.

Fregon
Mada Lycke.sjit, e-nail: naria.trrkesjo@o2.se, t€l:070 7143 0o.

Ialrsb€rgeb vindpark ligger ca 3 kn yns-rer on Lingbo i Ockelbo konnun, Gedeborgs
liin, Anliggni.ger omfattar 10 Mndkraftrrk p! 2,3 Mw vdders @n b€reknas poduem
75 miljoner ktvh trligen. Lii n€r om 02 pl w.o2.se

@42



nedda BancnsuintNAltlttc Di l0nctr 24- 25 nd
Var med och minska fattigdomen fdr barn i verlden och her hemma,
Rddda Bamens lokalfjren

r d 2ol5 kl 18.30 S&i f6r ock lbo.
On 2215 kl l9O0 K6.6hng.To 2315 kl 19.00 ldrdvniry i Ockelbo Kyrkd
Fr ?4/5 kl !o-12 |"-cota i ongdolnsvdningeh.
Lb 2515 kl 16.00 Varkons!''t i Ockelbo k/rko.lausikef, koren, lq,rkokdren.
5d 2615 kl 11.00 VisiG$dsrjiinst, Kotorino Linderborg, Siing: Ahondo
orrenbe.g och olle Tjern. ryr*koff. och fdrsaljdng d vdxt4.

natur,fpasset
Naturpasset finns nu till liirsiiljning pi ftljande platser:
Tobakshdman, Tudstinformationen (biblioteket),
Centrumkiosken och hos Dina Fiirsiikrinsar.

lifi anmmaxrt.an'tptt,*a
Siindagen
den 26 maj kl 18.00
Wij Valsverk

Entr6: 50 kr "-p. ta med .,l4ot

ft4np
ftM^4,ta.,." vakomna!

Svenska kyrkan U
OCKELBO FORSAMLIN6
(rcKELBO
On 22 maj kl 14.00 Genenskap pg Bysjdsfand med Kuxakiiren.

Ld 25 maj kl 16.00 Ekumenisk Varkons€G Lotta Wennlund,
. Lars-Olof Johanson, Ockelbo kyrkokdr och

Missionskyrkans kiir samt Sl Martins _
GthedratB*ss. 

,&#4)
sit 26 maj krr.00 HtiG iiSSA, Larry Wickman och J -

Lars-Olof lohanson,
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HOr av er fdr prisuppgifter

. Nu harvi sallad matiord framme. Vi saljer Sand. Grus och Bergmateriel

. Avlopsanleggningar . Vagunderhall grusning saltning

.Alla typer av Grdvjobb ex. draneringar, planeringar

. Schakter och vagbyggnationer

. Arbeten med lastmaskiner ex. Lastning / lossning.

. TransDort med Lasfuexlarbilar

0297 -41670 Kontor
076 - 788 90 30 Henrik

H
hakt

Ockelbo Orienteringsklubb
www.ockelbook.se

Klubbtriining, mandag 20 maj kl 18m.
Plats: Ockelbo IB parkeringen. Nybddarbana samt rtid och svart bana.

Funktionirstriff inltt Bri,dkampen, tisdag 2l maj.
Plats: Ulvsta ftiluftsgad. Vi bdrjar kl l8 men man fir komma senare.

Veckoturen, onsdag 22 maj.
Norsundet, se vagbeskivning pi hemsidan. Start mellan l7m-1830.
Samikning om intresse finns, kontakta nigon av vira ledare.

Tigersprinten, fredag 24 maj kl 19m.
Grdnlditts skidstadion l0 km NV om Onia.

Tigerm€deln, ldrdag 25 maj kl l0m.
Grdnklitts skidstadion l0 km NV om Orsa. Boende bokat i Grdnklitt,
narle[ 24-25/5 - Tevlingsverd: Mattias, 070-6995280.

Tigerlingen, sdndag 26 maj kl 10m.



Hamr&nge Lionfgller 5O dr
Det t:idrer vt ffro blaad ennat med tlpspromenad och
Aorvgrillnlng t Bcrgby centnrm Lirdagen dcn 25Dqi
meuaD Ll 11.OO-14.OO

W vill passa pA atttacka ven sponsoret nemlgen: lCA Begby, Wendins Btomnor, Bercby
Konditoi, Bergby Danfiseing, Wenglers Jem Ferg o Bygg, Handetsbanken Beryby, Mo-
nicas Loppis och Kalles TtuKotet, Stinas gam o tyget, Beryby Krogen, Maftes Br6ct, Soht-
berys Cha*, Mellanskog och cAvle Alltanspotl

mycket riirelseglSdie!
Onsdagar'18:30 . l9:30: 5/6, 1216, '19/6, 26/6

Bra att ha droaimma kleder, vatten och nagot att tigga p6.
Vitrdnar i alh vader och helt gratisl
Uannt fiilkonna dnskar Ockelbo lj:s gynpaseknon

nue@pegrybBqe@84
"Hdgintensiv trening" - med naturen som redskap!
Mendagar 18:30 - 19t30t 27 15, 316, 1016, 17 16, 2416

"Sommargympa" - vi blandar kondition och styrka med

Gi pa BIO
Ge iil Rro

FAST & FURTOUS 6
Fledas 24i5 Kl 20:30 ;iiff;., ;d; 

- '

Sdndao 26/5 Kli9 coGui Fanli .r

u"M*r,!#h
efi oslagbart prisl

S, h{t enkdt erl,fiserat dl?/ h${e0{ d! twlsaket:

l: Viamailinfo@lryckerietockelbo.se
eller

2: Faxa 0297406 70

s, iri:ln.r,o"#fuEgs
4: Ring 0297.400 70

EPIC (sv. tal, 3D) Sv€rigepremiar
Fredag 2415 KllS Lansd: in,t4
Litrdag 2t5 Kl15 Bi{ohPds: 80 k_ _

26/5 Kl15 coNun Fran 7 ar

fu : :: ":#'t:,:,::: # : :::,#;:li

fr ,,',: ! ": r::;::#" ::f:; ;: "
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OCKEI.BO KOMMUII IIIFORMERAR

tRAMTt0tils sK0tA | 0ctctB0

Skolskjunar
Ungellir h?ilften av a.lla bam i kommunen aker skolsk;uts
i niigon form. De familjer som beriirs har ombetts besvara en
enket. Det iir viktigt atr vi far veta vad ni tycker;
sa ett stort tack till er som redan svarat.
Svarstiden har f6 :ingb och det ?ir forfarande mdjligt att
re$isEera sina svar pe lr,\rw.minutvardering.se (ham ull 27 maj).

Vir Famtida 4-9-skola i Ockelbo
White arkitekter har presenfeEt sina fFa byggaltemativ som
nu ligger till gmnd fiir Komrnunfullm?iktiges inrikhringsbeslut.
Kommunfullmtiktige fattar sitt beslut den 17 juni.
Tre av altemativefl er Dlacerade Da Perslundatomten
och det {:irde vid Wlj .
MAlet dr en skola d?ir det rader hdg trilsel och man nir
goda resultat.

Carita Caner. koordinator. Ockelbo kommun

00|{H.B0 - PUIS ATr l,A)0



OCKETBO
KOMMUI{

OCKELBO KOMMUI'I IIITORMERAR

ilORDISI$ BANilKUITURDAGAR S-I2 ll.|AJ I l|C|(EI.BI)

I Kristi Himmelsfardsheigen anordnades de Nordiska
Barnkulturdagarnafdrtjugonde gangenl

Barnkulturdagarna ar etl ulbyte mellan vanorterna Kurikka i Finland,
Melhus i Norge och Ockelbo. Tidigare var iiven Danmark med.
Ett tjugotal barn och ungdomar fran varje land och deras ledare var
samlade pA Perslundaskolan fran torsdag kvelltill sdndag.
Under invigningen pa fredag morgon framf6rde ungdomar fran
Ockelbo kulturskola ett bejublat musikprogram.
Gunilla Persson, en av initiativtagarna till detta viinortssamarbete
nar det startade 1990 hdll invigningstalet.

Temat fdr arets barnkultudagar var ABBA.
lJngdomarna har arbetat tillsammans iworkshops med dans,
drama, orkester, kdr och skapande. Alltihop vAvdes samman till
en hadig fdrestdllning som spelades upp pe ldrdag kvall.
Ungdomarna har fdtt menga nya venner och de kommer att halla
kontakten aven nu n5r arets upplaga av barnkulturdagarna dr dver.

0cKfl.B0 - PT.ATS Arr tliixA



VALKOMMEN TILL INVIGNINGEN AV

JADRAAS VINDKRAFTPARK
Jedtaiis vindkraftpark;r Nordens storsla landbaserade vindkraft,
park med 66 vindkraftverk. MEnga bygden har engdgerat sig for
ait projektet sku le kunna b i verklighet.

V v r ikta ett  stor i  och varmt tack t i l l  er a a -
r fgen namncl och ingen gldmd.

TISDAG 28 MAJ KL I3 .OO JADRAAS
LUNCH, KAFFE,  UTSTALLNINGAR
AnmEIan senast den 22 m,j  t i l l :  anmatan@trum.se
OBS: Antalet platser 5r begr5nsat.

V. . l l r . t tp i rke .  ! : lg . r  me l .n  l . . l r . i r s  oc i i . l - rbo

Frin Sandvikeh: kor ion mot.l.rbo orlr kJnssberger
For laq 302 (.r.rbov.qen K!n.rsTorsv.gen) nord s
r ktn nq tortsrti s;m'nn r kt.,.qr lbib .l.rbo.:. tO lm
Ta d! t vd.ster vi.i sky le: Mans k.m.rk

Frin Falun eller Hofors: Kor Et6 (foie dcti. vis 80) mot
5;rdv len o.h G,lv e F.rl sky t.r mot .l.1rbo ocii K!rgs

"  . L o  o  0
gen) qeionr .ldr rr ror.i c rikt. .!l ocir cilcr c. lO Li-
t. .v I I v.i.stef v d iky ten M.ns k.ma'k

Fr i in  O.ke lbo :  For5L iy  t . r  rno t . l .d r . :s . .20  rm r  r . ru
kommer  t  e .  t ! ! i ssko fs .  . !  ( i \o r . radr . :s  soder
r " b o  -  o L p t b o  . . a .  I ,  - -

der  c .  7  13  och  ta  av  I  ra !e .  v . l  sk !  te .  Mans k r  . r (

ansE PLAT INA
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ocKELBo BrBLrorEK rNFoR\rER\R

2a/5-29/5 6r Biblioteket iOckelbo stengt p.g.a. av upp-
gradering av datasystem.

Tidningsrummet oppet 8.00-16.30.

OCKETBO
KOMMUI{

II'IFORMATIOII TRAN BYGG & MIU0
I Ockelbo kommun finns manga enskilda avloppsanlaggningar
som inte uppfyller dagens krav pa rening.
Smd avlopp utan tillr.jckligt bra rening bidrar til tjvergddningen
i vara vattendrag och sjdar. De utgdr ocksa en helsorisk fdr oss
mtjnnjskor eftersom avloppsvattnet riskerar atl hamna i
dricksvattnet hos dem som tar sitt vatten frdn enskild brunn.

Det ijr fastighebegarens ansvar att ha en fungerande avlopps-
anlatggning. Bygg & Miljd arbetar nu med att inventera avtoppen
i kommunen och staller krav pe fastighetsegare att etgarda de
avlopp som uppvisar brisler. Inventeringen sker omr6de fdr
omrdde och under veren och sommaren 2013 kommer Mo
med omnejd och Abyggeby atl inventeras.

Planerar du att atgdrda dittavlopp se ar det viktigt att du
kontaktar Bygg & [,4iljd. Fdr att sakersttjlla at nya anteggningama
kommer att fungera och placeras rat sa krdvs det ett tillstdnd enligt
miljdbalken. Tank p6 att ansdka i god tid, da det kan ta nagra veckor
innan du far ditt tillstand.

Blanketter och information hittar du pe Ockelbo kommuns hemsida:
www.ockelbo.se/lnvanare/Boende-[.4iljo/Avlopp/Enskitda-avlopp/

Om du vill ha mer information eller om du behdver hjatp med att
skrava ut blanketter och kartor kan du konlakta Bygg & [,/iljd
via kommunens vaxel 0297-555 00 eller skicka din fr6qa till
byggochmiljo@ockelbo.se

s
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SwedbankQ Handelsbanken
G

Ha din man slu at
lyssna pi dig?

Det kan bero pi att han bdrjar hiira
diligt. Ring Hdrsellinjen
0771-888 000. w*.whorsellinjen.se

@hrf.
Hiirselskadades Riksfdrbund

,.



L6rdagen 25 maj kommer Svenska Corvette-
klubben til l oss och visar upp sina bilar
10.30 -  11.30

Jimmy frdn AlllO@|!.nl nnns hos oss o demonstrerar sina

Butiken er fy d med greskfippare,
trimrar, tuefia. miljiibensin mm
Vdlkommen!

produkter fiir besta verd av clin bil

Problem med din AC? Felsdkning 650:- vid repara-
tion s6 bjuder vi p6 felsokningen!
Eller har du nagot annat fel pa din bil
eller vill ha en service ring oss
070-6460254 el40594
Punktering pa cykeln? Vi har delarna till den! Vi fdrsdker hela tiden
utdka cykelsortimentet mdd dom prylar vi marker att vi har missat,
annars har vi delarna hemma till dagen efter.

WIJ l,IASK,IIT
GEXTEN AB

oGTELBO TEL. Ozg7-aosea

HALL
A
SVERIGE

rf7

sAC NEJ NLL SKRAPET.
DELTA MED OS5
I 5KRAPPLOCKARDACARNA.
WWW. SKRAPPLOCKARDACARI.IA. SE
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E><TFIA.OPPET!
|.. or.sdags-helgen e5- eCilEi

iJ
Mo, Ockelbo Siindag 26 maj llrOO - {6,00

| 6r bjuder vi pa tril l ingar i var park!
Besdk Algparken med guide varje hel timme!

Endast 50 kr/vuxen (ord.100 kr)
Sia bjuder alla barn pa glassl - Svensk Cater bjuder alta pA kaffe.

Korv, Hamburgare, lzisk & festis finns att k6pa.
Hornbeddmning 11.00-13.00 frientre till dig som har horn fdr beddmning.

Bedomningen kostar 250 krfdr dig som dr medlem i Svenska Jiigarefdrbundet.
lcke medlem 400 kr. Nytt fran iar! beddmning av kranier!

Tipspromenad med fina priser 20 kr
OBSI Entr6n tillAlgparken ldser du vid Vildmarksgalteriet

sn de4l
friimpndet

ALGPARKENS STUGBY I nfo@Lpplevockelbo.se :Ielefon: 073-7272009
ALGPARKEN: www.algparken.se 070,6770730

Viilkommen till en trevlig dag!

\

-J'---
,
t

Svensk Direktreklam


