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Taxi Pelle HB Lingbo
Oppettider Vadagar Nlandag f
t l lTorsdag 18:00li l l06:00
Fredag lillSdn dygnel runt,6vrig lid lbbokning
tel 07G6172586. VAkonnon aft inoa

vart varma tacL till rr alla som
hedrat minnetav

Gunnel Lrndqvist
ud h.nn"" b".teine.

r..k fa.*.1* bl"f,..i ".hqavor till fonder samt pa andm sett* 
Nivisat deltaqande.

Or/cfr j#:i-i#{i,:"Lil:,,;
Era \'.innet trdn Bjrjabacke

Den 3 juli besdker veteran mc-klubben
iter vir fina Hembygdsgard.
Senast var det 56 stycken som kom.
Serveringen ijr dppen och det dr mdjligt att kdpa
vdr oooubra "knutte-macka".

VAlkomna dnskar Ockelbo Hembygdsfdrening.

,+'milt,.tr'
@ itana"g z416 kt 9.00 borjararets foibott""rot" @

med upprop av samfliga dettagare -=*_
Medtag matsack. l\4ellanmal in96r i deltagaravgiften.

www.ockelboiicom

GARDSAUKTIoN i ABRoN
Latrdag 29 iuni kl IO.OO - Vi.ning fren 8.0O. Skyltat fr6n veg 272

Fairsaljning ftan dijdsboet efter Bohlin som har renoverat hasrighetsmatare bl a 38 si ny-
renoverade hastighebmetare till Aldre motorcyklar, ca 200 sr H-mALare ej renoverade, nya
skalor i massor, biltidningar, broschyrer, leksaker, klockor o klockdelar ften urnakeriverk-
stad, flera dragspel, fickur, g(tkur, bilklockor, foaodelar. ganila kameror, sortimentlador i
massor, 2 st gr:isklippare, sn6slunga, traltor MF 135 med lastarc, 2 st aldre BMw-objekt.
Ca 100 Edor med bil och nc-grcjer fiJr marknader, cyklar, virkespartier, elkabel. gamla
kort, k(iksgrejer i massor, Iinne, dukar, gardiner, glasskap, Hdhurtsar, soffa, chiffonje,

srolar, ramar. hand verk tyg. press. buh och muner in.m.

v(ilkonn?A litt cn ft"vtiB auklion i Abrcn Ock?tbo.
Betalningsvillkor kontant €ller betalko(. Ge in pe www.rpbil,comoch ritta pA bilder.

Auktionist Roland Pette6son, Riittvik m48-516 00 ellar 070-32A$0
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B&B ocln Stugon
aret runt

Bruksvagen 21. 816 95 Amor . 0725 232 635
lntc@tilleben.nu . $WSt lleben nu

/t/,

Sannzraaal/&rtl
i Kulturmasasinet wij /
Tredeirdar underiu[ minad v

Vdlkonrc!
Rdrje Grainbery

Siilies
Radhus pn SienEjiirnsvdgen 67. En 4:a p,
ca.l25 kvadEtmeter. Frascht och billigr bo-

ende. Sprilt ny altan pe baksidan.
Gou om fttfldinSsutrymmen inne och err iitF

rad uie, sant.edskapsbod pa balsidan.
vid inrrcsse kontakta Linda p, 010-2052620

Velkomna

FOTBOLL PA -PLAIU-
Tisdag 25 Juni kl. 19.00

Div4 ockelbo lF - Bryn5s IF/FK
Fredag 28 juni kl. 19.00

Dtv4 ockelbo lF - skutskiirs tF
Veckans matchsponsor: Oakelbo Taxi AB

www.ockelboif.com Vdlkomna

Abyffeby Fritid*lubh lllarknadttiilt
hittar ni rom vanlift i Kgrkparken

rmder Ockelbo lllarknad
Vi serverar vera berdmda revbensspje och griltspett, men

even hamburgarc, korv och pannkaka.
6/, cider, vin, kaffe, ldsk och festis.

liiltunderhillnlng
Frcdas cch l.iirdes t I -C I
Elrdahl & LCvqylst

OBS!Vi tar inte bankkort!

F,g*Ee-Eil
Sonomnancafd

helgdagar 12 l8
15 juni - 8 sept
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I]IT(IRMATI(II'I FRAN BYGG & MIUii
IlI] HiiR G,ITTER MN ALTAI{IR, UITRUiI OCH UTEPI.ATSER
Om du ska bygga en altan, en uleplats eller ett inglasal uterum
kan du beh6va bygglov. Det beror p6 hur stort du vill bygga och
var din fastighet ligger.

Altan - Bygglov krevs om altianen raiknas som en tillbyggnad.
Det arfremst storlek, hdjd och utf66nde som avgdr om en allan
eren tillbyggnad eller inte. Om altanen inte raknas som en
tallbyggnad kreverden ingel bygglov. En bygglovsbef ad alian fer byggas var
man vill pA tomlen och dnda fram lill tomtgrdns utan grannars medgivande.
Allanen f6r emeilertid inte medfdr en
"betydande olagenhet fdr nagon granne, som till exempel insyn.

lJterum - Ett inglasal uterum underlak kfdver bygglov eflersom det reknas som
en tillbyggnad. Ettfristaende inglasat uterum, se kallat lusthus, kraver ocksa
bygglov dd det riiknas som en nybyggnad.
Om lusthuset uppfyller kraven fdr friggebodar fdr en- och tvabostads
hus se kan man bygga det utan bygglov.

Uteplats - Fdren- och tvabostadshus behdver man inte bygglov fdr att med
mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter fran boshdshuset.
Muren eller planket fer inte vara hdgre dn 1,8 meter.
Det 6r ocksa tilbtet att iiver sadana uteplatser anordna skdrmtak som
tillsammans inte tacker en stdne area iin 15,0 m,,
Om den skyddade uteplatsen eller skarmtakel anodnas nAmare grensen dn
4,5 meter kdvs medgivande av de grannarsom bedrs. Gergrannen inte sitt
medgivande kan du sdka bygglov.

Innandu tdrjar planera fdr atl bygga bdrdu kontakla Bygg & lvliljd fdr att ta
reda pe vad som ge er fdrjust ditt bygge.
Du kontaktar Bygg & Miljd via kommunens viixel0297-555 00 ellervia
bvooomilio@ockelbo.se
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OCKETBO K(lMMU}I II'IFllRMERAR

ITIRIKTNIIIGSBTSTUT AR IAGII
FNAilTIDtt{S SKOI.A BI.IR Pi PTRSI.UI{DAI

PeNlurdaskolaD ska bygg:rs ut och rustas fitr att bli eD skola ldr
bmmuDens elever i arskurs 49.

Beslutet som kommunlullm:iktisc tos ;ir att skolans truvar arde tvi
huvudl,yssnader och symnastikhllcn behells. Oirira delnr rivs.
Ln hclt ny huskrcpp med e ba fr:n lillter uppfdrs. Den byggs smman
med nhottshall€n och nuvarurdc humdbyssnaden.

Skolvet ksanltetcn *otnoter att delta i ar betet 16r a ta tm detaliende ihhmr
och kosandst|tderla{ uD.ler hdsten.



Skolar i Ockelbo kommun ska pr:islas av rrivsel, trysshet och hat6.a srudieresuhat.
Genom att samla alla elever frin :k G9 i en scmensam skola 8er vi elevema iinnu
biitre miilighet at na mflen.

Kommurtulln:ktige tog beslut om bygg€t pe Perslutda fitr att ocksi
foftiittningsvis ge lirarc (,ch elever de b:ista litrutsiltdnsma. B€sluter spelar
dessutom en viklig roll fiir att Ockelbo ska litrbli en atraltiv bysd an leva i.
Fdrdeltuna med en smJad 4-9 skola pe Pershmda:ir bl.a. att se elevema
ti ging till specialsJa och utnNiring, behitriga l;irdc i alla:mnen samt aldm
sllersieffekter i rerksamhcten.

Projekteringen sh vara klr i december.
Plan€n iil. att Frantidet$ skola ska varn iging hijstterminen 2015.

OCKEI.BO - PI.ATS ATT VAXA

<-4

@
STOBACKE,N{M

-, RISTAUMNG - DISCO - PUB - BAR - CAIf - KATTEBROD / 
,I//

. KAIFE - cB Ku l(l::/$S -Te102974n 50 A

krlmlrDrrfl5
Fredag Ldrdag Sdndag kl 11-22 e*t*ffihr"'
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Det ffnns I kdtflida kvar fren frib€tande
ntit ca50-55k9 niJtkdtt benfritt!!

Fatrst till kvam.I'ris 95k/ (vei.indr bcsirrigar)
king 070-5387 472 el 0'70-6072934

,#Nu nermaf vi oss semestertider och lite fiir-
endringar pe vera dppettidei

Vi haf stAngt Mendagar from v.2Z - 31
iippet Tisdag - Fredag 9-OO - {7.OO

3t6not h€la rrrsFknad6heloen ft €.sain,
Vi dnskar alla en hadig och skdn sommar.

toliz ,t t panxat

F6r 5:e gengen

TORIEBOTOGGET
Tisdag 2 juti - Start {8.OO

Herr o Dam 7.5 km - Barn 2 km
Anmelan fren 17.00. Startavgift 100:-, barn S0:-

vALKoMNAt Mdrtebo Fritidsktubb
www.mortebofk.se

Fimpa gerna
H.i".i,le, 

' * 
"**o "r 

d! :n ute . De t bln ju tite tcvri8ale .



Uthyres 3.a och en 5:a
Parken, Gastrike Harnmarby
Tel: 0730-556584 , 070-5399430

' Ett hie*llEt och varmt tacl '

till E/alla iom visat omtante
sarnt hedrat min net av v5r 6r

Henrg Lindstr6m
TacL far alla',ac[ra blommor

och qdvor till fonder.
racl till all"pe'sonal far lalp och

o.sog uhder iutdomJtiden.
\Aoonc,Knst-n,Gabriclla

o"h o.nd
rlrJArtfy

ONSKAS HYRA !
Mindre hus eller stuga iOckelbo

med omnejd dnskas hyra av skdtsam
kvinna ,fdr permanent boeende.

Tol: 070 - 211

... ti lzifJonsson, Hans lzdin och
a a an*a son pA ohka saitt ned-
TerkAt ti dnnu en vinter JyM av

nassor av skri/lktdknine rid
skola. Sd uppskattat ske ni veta!

Elevea lijriildrar och per

&i 30 juni

Svenska kyrkan I
OCKELBO FORSAMLING
OCKELBO
On 26 juni kl 14.00 AI{DAKI pA Bysj6strand, Christina Danielsson.
To 27 juni kl 08.00 VECKOIiJiSSA, Larry Wickrnan.
MARK ADSdPPEI I KYRXAI{
l(affesarverlng till fti.mAn fiir fdrdldralika bam I skolan
BUFU DA i Uganda och Od(elbo ftirsamlings diakoni.

Fr 28 juni - Ld 29 juni kl 10.0G16.00 Kaffes€rvering

H 1r.00 AR!(NADSGUDSDiINS', t-arry Wickman,
Ingemar Pe6son, sang av operasangerskan
Sara Olsson.

Kafieservering efter GudstjensGn till kl 16.00,



IICKETBO
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20t3 's HArs00AG -
l6rdagen den 3'l augusti- nu med annu Iler aktiviteter
F6retagare och fdreningar-vill ni vara med?

Bland do nya aktivitetema:

"Ockelbo CrossFit Challenge"- se gladiatorcna Pansar och Toro utmanas
av lokala fdrmAgor ien stjarnspeckad CrossFit-taivling p5 to€el

Prisutdelning fdr "Hela Ockelbo jogga/'- G6 - lunka - litdevling fdr atta -
kommeraft arrangeras veckan innan Hdlsodagen!

"Kuxaldpet" - 7,5 resp 15 km ikupemd bana. Start och metpA torget!

Som fdregAende ar kommer vi atl ha plats fdr utstdllare pa torget och vi
hoppas pa att menga villvara med dar!

Fatreningaroch fiiretagare, har ni nagot nivittvisa upp?
Vad kan nierbjuda kommuninvanama inom omradet Haba?

Platserna ar begrensade och intresset stort, sa vill nivara med, anmSl er
sna€st. Sisla anmelningsdag arfredag 19iuli.
Vid stdrre intresse iin plalser, agerarangdrerna reflen att vdlja deltagare,
Kostnadsfritt deltagande!

Helsodagen arrange€s i samarbete mellan Ockelbos FolkhebaAM,
Seruice och Handel, Ockelbo SK, Ocketbo Hockeyctub och Ocketbo Adventure.

lvler information kommer att finnas p6 www.ockelbo.se

AnrnSlan saml ytlerligare infomation:
ldia Lindblom, folkhdlsosamordnare, 073-079 22 50, 0297-555 97.
mia.lindblom(Aockelbo.se
S6lve Malm, ordfSeruice och Handel,070-399 17 62, solve.matn@tetia.com



Vdlkommen till Handelsbanken,
"banken mitt ibyn"

Fre 10-15
Lord 10-15
Son 12-15

www.handelsbanken.se/ockelbo

tet 0297-40038

Handelsbanken

Ockelbo Orienteringsklubb
www.ockelbook.se

Klubbtriidng Mellanberg, tisdag 25 juni kl 18m.
VAgvisning efter veg 272 ca l0 km non orn Ockelbo (mot Lingbo).
Dareffer ca 500m skogsvlig. Se viigbeskrivning pi hemsidan.
Grdn. rdd och s\,an bana finns att v:ilja pa.

Skermjakt OK Hammaren, tondag 27juni kl 18N.
Vligvisning effer viig 272 i Hiigbo. Fri start mellan kl 18m-19m.

Ett stort tack till alla sponsorer nedan som skenkte priser
till vir ungdomstiivling Briidkampen den l916!
Kerstin Andelsson. Praktikeftienst Tandvard
Centrumkiosken
Dina Fiirsekingar Gestrike
Du&Jag iOcke lbo
Handblsbanken Ockelbo
ICA Ugglebo AB
Kronans Droghandel
Huvudsponsor; Mattes Brdd

ParSmeri Chic
Stora Enso Skog
Swedbank Ockelbo
Tobakshdman
Tempo Amot
Wiik AB, Forest Consulting
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0cKfl.B0 TURTSTBYRA (ippr{AR r0R S0MlrARsiis0t{GEl{ 24 'Uill

Vi linns lrir clig sorn till ha inlbrnration om alalgemaDg, altiviteter
ellel boende i ()ckelbo med b\':u-.
Vi lrar ocksi tips och lid p:i andra resnil i uiut avlinp lal<i.
I(iurske vill ni ha ll:ilp aft plalera eu semesterl Di srir vi till er $iinst!

l,,eLu du elier el Ockelbosouverrir eller presenli)
Karshe ri h:u nig<rt som faller er i sDaken!
ir.'i kan hitta allt iliin lcglponcho till liskcinlbrnration.

Onl dct dr erl lugn stund i solen nred en tidning ni sitker, iir ni \irrligt
Uilkonnra att umg:s nred oss ncr-e pil Shtionsgatal 23 (Krikstationen).

l-r'.i| nraldag derr 2,Ijuni, konuner r,i att i sarnarberc med Mattcs
Brod, siilja en pendlarpise nred kallc och macka.
Blir det uppsklttat fortsefter vi hela sonrnrar-en.

Ar du friretagare sonr har sommarl,,erksamhet? Kanske lnr ni nigon
al<tivitet ni vill mall<ladsfcilal l)ler oppnar du en loppisi)
Kom till oss si hjiilper-till att tipsa om defl
Ni n;il oss ocksl pii, 0297-555 55, eller turisur@ockelbo.se

Vfua iippettider 2ir:
Mindag - fredag l0 - 17, ldrclag l0 - 14.

Vi ser franr ernot en trevlig sommal i Ockelbo!
Med viinliga hiilsningarJulia & I'ontus!
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