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HOSTTERMINEN AR IGANG!
Vi erbjuder nu nagra til lf i i l len med kvartsridning!

13110, 27 1'lO, 10111, 241'11 och 81 12.
Vi bdriar kl. l2:00

Ring kontoret te|.0297-400 04 fdr info!
Valkommen med din anmelan!
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Velkommen in eller rina 070-646 02 54
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GlantanVibacka. yrrlkomnal

H,F. Aktiva Kvinnor i Ockelbo
Manadsmiite onsdagen den 16 oktober kl. t9 0O i Soluret.

M dter tirtsoppa och pysslar med perbr och garner mm.
Anmiilan till Inga-Lill tel 41420 senast den 13/10
Varmt vAlkomna dnskar Styrclsen

Info:554 20 Kdk: 0297-554 50, bokning@wij.se, lrww.wij.se Varmtvalkonna!

LITNCHBUT:Ff VmDAGen 11.00-13.30. S5 IGONOR
Matleda 57 krcnor. Firr dis som Ar iiver 65 Ar erbjuder vi iunchbuff6 fdr 65 kronor.
I menln inser hembakat brijd, sallader. smaksatr va en samr kaffe med kaka.
I'XNYVECKA 41*a'u"""*n"*""""0*;";;i"T:[:il":::"ia".",:"-"",,"WIJ-
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www.lg.se/smittskydd

ocKELBo HALSoCENTRAL TNFoRMERAR .....
Hall dig frisk - vaccinera dig!

Genom att vaccinera dig mot sasongsinfluensan kan du h6lla dig och din
omgivning irisk.

Ockelbo Helsocentral har dppen vaccinationsmottagning den 16/10, 23l.i 0,
30/10 och 6/11 mellan kl. 13:00 - 16:00

Du som tillhdr en riskgrupp rekommenderas att vaccinera dig och dven du
som 5r f6dd '1948 eller tidigare. Fdr dig :ir vaccinationen gratis.

Merinformation om sdsongsinfluensavaccination 2013/20.j4 hittarman pa

Ralph Veltenaar / Vardenhetschef

Landstinret
Givlebofu
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RUSH
Frsdao 11/10 kl19 !?lS9'. ?-iiI
sitnda.-s 13/10 rrrs 8l'"Tj,l'' ;:,11',,

Bjornfest
Noft bygdens och Mos Viltvardsomdden

inbj!der alla ieslsugna lill

Bj6nsup6 och Dans lill "Rolling
Heads"

-

Mobygirden
2 november2013 19.00-01.00

Anmiian senast 27 okt.
fir Ake Eiksn o7o62o8t3!,

cad Gustav och ngela F.ank 070553401t.
Ande6 LaFen 0703931062 eller Mada E assoi

070568,1293

Vdlkommen

Rush skjldrar Fomel I's glamouriba guldald.f
och dsn sanna hislo en om fua av vaddens
sl66la dvd€r;Jam$ Hunt och l{iki lauda

3h 0cKE[80 .,.,, ,3ilt Kdijii,ilil Vitt du studera titt vdren?
Hos oss kan du repetera,/liisa in kurser pi Grundlziggande niv6,
Gymnasial nivi, Svenska ftir invandrare, pi olika nivier,
Seirskild utbildning fdr vuxna.

Sista ansiikningsdag iir 15 oktober. Boka tid hos vir studie-
viigledare via e-post ake.pettersson@ockelbo.se fdr att fi hjiilp
med anstikan, uppriitta din studieplan och eventuellt ansdka om
studiebidrag. Ta med dina tidigare betyg vid ansoknings-
tillf:illet:

VUXENUTBILDNINGEN
Norra Asgatan 16, 816 31 Ocketbo, Te!. 55461
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On 9 okt kl 14.00 cemenskap pe Bysjdstrand, Hamr8nge Spelman.

I samverkan med Sensus,
Kl 18.00 KVALLSMASSA, Christina Danielsson, Lars-Olof

Johanson, Stanlev Lenell.
Sd 13oK kl 11.00 HticMASSA, Larry Wickman, L.rs-Otof Johanson,

Kyrkokdren, fiol av Erika Erikson och lJlla Persson.
Efterfdljande sopplunch i fdrsamlingss:len i Kyrkans hus.
Samtal kring nya kyrkohandbokfijrslaget.

OCKELB(l
K(lMMUN

Ans6kan om kommunalt underhAllsbidrag till icke
statsbidragsberiift i gade vii gar

Veghallare som inte erh6ller statligt bidrag har mdjlighet att erhglla kom-
munalt bidrag till vagunderhell.

Bidraget utger med 2 kr/meter vdg och er Fran bidraget avger 150 kr/
permanentbostad och 50 kr/fritidshus vid respektive vag.

Villkor fdr bidraget till vegar med tv6 eller flera permanentbost.ider er att
vagfdrening eller motsvarande ska finnas. Om vdgfiirening inte finns ska
skriftlig dverenskommelse om fdrdelningsgrunderna for underhallskost-
naderna uppreftas. Vdghallare ska utse ombud om ansvararfdr underhSl-
let.

Ansokningsblankett hemtas hos kommunens informationskontor.

Ansdkningar inkl karta ska vara Ockelbo kommun tillhanda senast
31 oktober 2013.

AnsOkan skickas lill: Ockelbo kommun
Tekniska enheten
816 80 oCKELBO



Hjalp.oss att samla in pengar till

VARLDENS BARN
Hela summan du handlar ftir
tred'l1l1O gar oavkortat till

Vdrldens barn.

Missionskvrkans
pTlsicono
\orr/""i:il:

SHAIG$PEARE
PA GOTAI{, OCKELBO
Upplov pjeser av Shal(€spsa|g, insp€lado pA Globe i
London, pA Gobn (Rio biogr.len), il Asgatan 56, O.kelbo
Biljettpds 150 kt (unsdom under 26 ar 100 lO
K6p biljetter pa vvvrw.dobio.com, eller pl plala
Pjtueh, iir bxtad€ p, svensk. och er
cra 3limmarBnga inkl15 min paus

TRETTONDAGSAFTON
Liirdaq 12l10 Kl 19

TUKTAS EN ARGBIGGA
Ldrdag 16il'l Kl 19

a
\tB/ ilfl$Ift0t@

Ockelbo Orienteringsklubb
www.ockelbook.se

Kartitvningar (+ ldpning), tisdag 8 oktober kl 18"".
Plats: Ulvsta Friluftsgerd. Alla valkomna! Fren nybdrjare till erfarna.

Liiptrening, torsdag 10 oktober kl 1800
Plats: Ulvsta Friluft sgird.

2s-manna, ldrdag l2 oktober
Arena i Brunna, Upplands Bro kommun ca 30 km NV om Stockholm.
Start kl 900. T?ivlingsviird: Mattias, 070-6995280. Mcr info pi hemsidan.

2s-mannakorten medeldistans, sijndag l3 oktober.
Arena i Brunna, Upplands Bro kommun. Fijrsta start kl 9r0.



Hifteltin
5000:-

Liilu fdrsvann i
Ockelbo.

Ring
0706268887

l'T TERFdRVARIIUG
i MO , Ockelbo

Bil /  AAt / Husbil
Prisex: Bil 400:- / mAnad

Tel: 0297 - 432 00 Ockelbo Stel
070 - 7766450

oxupllte'J''{*"
ett oslogbari pris!

S! hir erl€ll einors!fl eilefbesb-llerd! fwhrleli

l: Viamailinfo@tryckerietockelbo.se
sller

2: Faxa 0297406 70

s, il;{na},o" %l$ffigm
4: Rlng 0297.400 70

LUFFARSLOJD, ett
gammalt hantverk pe
frammarsch,

Vdr ckkelledare Anette Lindstrdm lar
ut tekniken att skapa vackra ting med
steltrad. Fran potatissticka till amplar,
skalar. fat med mera.
Luffarsldjd er en populdr cirkel som
funnits inagra ar nu. Kom med du
ocksdl
Torsdagar klockan 18.30 i Bergby.
Start den 10 /10 kl 18.30.
Vailkommen med din anndlan ti ABE

Mada 073-5594749
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l,td 7/10 kl 18.30 B6h f6r Oc*.lbo
Oh 9/10 kl 19.00 X6r6vr 19
To 10/10 kl 18.00 fllssior!'ky.k4 uigd
Fr l1/1O kl 10-12 Cala L' -kohtdkten i ongdohsvdningen
5413/10 kl 11.00 &dstdnst, 6unillo Brodih, Evd Engstfaim Pe.sson.

Frysbox
whm311 a+

Nya essens$ och smaker Ull
soda stream linns i but ken.

Kom ihag stampelkorlel nirni
bl,ier era kolsyrepalroner
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OPPEI HUS - UilG I O0|{ETEO

Ung i Ockelbo anordnar dppet hus fdr barn och ungdomar i  Ockelbo;
Ak 4-6 (9/10), Ak 7-9 {15/10).

Vi kommer att diskutera hur Ockelbo kan bl i  ett; ;nnu rol igare stdl le
fdr barn och ungdomar- HAr kan ni ta upp vad det iir ni saknar i Ockelbo
och vad ni vi l l  ska f innas har.
Vi bdrjar klockan 18 och kommer hella l i l l  vid Cafe clantan,
stora ingdngen Bysjdbacke, Sjdzingsvagen 35.
Aven fdraldrar dr valkomna.

Fdr mer information om Ung i Ockelbo kan ni kolla in var facebook sida:
face book. com/u ng ioc ke lbo

ungiockelbo@ockelbo.se
070 - 160 41 58 (mellan kl. 8 - '16)

ffiS 
tsamarbete med tlngdamsgarden och t)Nr

0clGtB0

Ta ett steg fiir klimatet

Gl h al wvrBm.nliskohi.lp.sc/,kllmatrt€get



Ugglegympan er en familjegympa fdr barn mellan 2-4 ar i sallskap med sin fdr-
ailder eller nagon annan vuxen!
Har fer barnen chansen att pa ett lekfullt och rolid sett trena sin motorik!

Var: Geverdngeskolans gymnastiksal
Ner: Vi ses 7 sOndagar med start den '13/'10 kl 10-11
Hur: Ta sktina klader pa, med eller utan skor och en vattenflaskal

Kostnad: 200 kr (videlar ut inbetalningskort)
Anmelan kravs och fdr rettvisans skulltarviemot anmalningar fro.m. mAndag den
7/10 kl 10:001

Fdgor och anmalan ring:
Linda O7O-315 42 12

Valkomna dnskar
Linda & Lise-Lott

Ockelbo lF:s gymnastiksektion OIF GYMPA

0297-402 73

www.dina.se/gestrike
Dina Fdrsiikringar
Gestrike

Delta med oss i
Skrdpplockardagarna,
www.skrapplockardagarna.se

G NEJ
TILL SKRAPET!


