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S

ommaren kommer troligtvis att bli annorlunda. Även för oss i Ockelbo.
Det som vi kan erbjuda är vårt vardagsrum, naturen. Vår turistnäring
bygger mycket på att vara ute. Vi har bland annat Wij Trädgårdar, Jädraås-Tallås järnväg, fantastiska utsiktsplatser vid Rönnåsen, Brännbergsutsikten
i Lingbo och Björnspåret i Åmot.
Sen har vi också Gästrikeleden, som vi har rustat upp och skyltat. Det är
en perfekt vandringsled om du vill vandra kommunen från söder till norr
och besöka sevärdheter.

J

ag vill välkomna alla våra sommargäster. Vi har uppemot 500 sommarstugeägare i kommunen och ni är värdefulla för kommunen.
Är det någon gång man funderar på att göra något annorlunda är kanske
den här sommaren en chans att uppleva det som finns i närområdet. Slå upp
ett tält och njut av några av våra 200 insjöar. Utnyttja allemansrätten om det
blir en annorlunda sommar. Passa på att cykla mountainbike och paddla
kanot ut mot havet.

M

ånga av oss kanske kommer att behöva spendera semestern på hemmaplan. Det är inget dåligt. Vi har så pass
många smultronställen i vår kommun.
Ta tillfället i akt och passa på att utforska hela
vår kommun. Gör det gärna tillsammans med
grannar, kompisar och släktingar. Visa upp det vi
har att erbjuda.
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O

avsett om du bor här eller gästar oss så hoppas
jag att du får en trevlig sommar här i Ockelbo
kommun!
Magnus Jonsson

Kontakt: Ockelbo kommun
Södra Åsgatan 30 D,
816 80 Ockelbo
Tel. 0297-555 00
E-post: kommun@ockelbo.
se

Webb: ockelbo.se
visitockelbo.se
Facebook:
Ockelbo – Plats att växa
Instagram:
Ockelbo_a_place_to_flourish

Vill du att vi skickar
Sommar i Ockelbo till
någon?
Mejla adressen till
turism@ockelbo.se

Reservation:

Arrangörerna följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer och vi reserverar oss
för eventuella ändringar.
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#LOVEOCKELBO

Kärleksyran i Ockelbo

”

I åtta år har vi gått i väntan på att
kanske en dag få uppleva den här
dagen. Nu är den äntligen här
och vi får stämma in i hurraropen.
Det rika landskapet i sommarskrud
blir den självklara och romantiska
inramningen till firandet”.

D

etta är en del av ett citat från Lars
Krantz, tidigare trädgårdsmästare på Wij Trädgårdar, och som
sades i samband med Kronprinsessan Victoria och Prins Daniels stundande bröllop, som gick av stapeln
lördagen den 19 juni 2010 och Ockelbo firade hela dagen!

N
4

u har tio år passerat efter den
magiska bröllopsdagen mellan
Kronprinsessan Victoria och

Prins Daniel. Tio år som vi följt med
stolthet och glädje och nu vill vi i
Ockelbo fira igen
nder slogan Love Ockelbo firade vi då och under den slogan
tänkte vi kärleksbomba från
Ockelbo under 2020.

U
P

L

åt fler upptäcka detta genom att
besöka oss, eller att du besöker
platser du inte tidigare varit på.
Det finns mycket att se och uppleva i
Ockelbo – ett naturligt äventyr.

å Wij Trädgårdar kommer linfälten bölja i blått och här och var
i kommunen kommer arrangemang och evenemang genomsyras
av kärlek.

V

i tänker oss att #loveockelbo
ska användas och stärka bilden
av vårt vackra Ockelbo kring
det som händer och sker. Stort som
smått. Vi har Ockelboandan, vacker
natur och plats att växa.

med byar

#LOVEOCKELBO
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#LOVE OCKELBO

Vi firar i år ....
Alla bröllopsdagar har ett namn

E

nligt gammal tradition ska mannen ge sin hustru en gåva av just materialet utifrån bröllopsdagen.
Idag är det lika vanligt att kvinnan ger mannen en gåva, men fokus på materialet är nog lite olika hur man gör.
Bröllopsdagar och kärlek är värd att firas och på denna sida finns några som firar i år.

Yordanos & Amanuel
Gifte sig i Söderhamn kyrka och hade bröllopsfest i Kuxahallen
14 juli 2019.

Kronprinsessparet
19 juni 2010

1 ÅR

19 ÅR

Mats & Petra
Vigdes på Arlanda kapell 4 maj 1995

25 ÅR
6

Agneta & Sharon
Ingick partnerskap den 4 augusti 2001 i Kolforsen.

10 ÅR

Gerd & Conny
Gifte sig i Ockelbo kyrka 24 juni 1966

54 ÅR

#LOVEOCKELBO

Bröllopsdagar
1 år Bomullsbröllop
2 år Pappersbröllop
3 år Läderbröllop
4 år Fruktbröllop
5 år Träbröllop
6 år Sockerbröllop
7 år Yllebröllop
8 år Gummibröllop
9 år Linnebröllop
10 år Tennbröllop
11 år Stålbröllop
12 år Sidenbröllop
13 år Spetsbröllop
14 år Elfenbensbröllop
15 år Kristallbröllop
16 år Fjäderbröllop
17 år Silkesbröllop
18 år Satinbröllop
19 år Galonbröllop
20 år Porslinsbröllop
21 år Nylonbröllop
22 år Jutebröllop
23 år Hampabröllop
24 år Sammetsbröllop

25 år Silverbröllop
26 år Korkbröllop
27 år Balsabröllop
28 år Masonitbröllop
29 år Plywoodbröllop
30 år Pärlbröllop
31 år Mahognybröllop
32 år Granitbröllop
33 år Gnejsbröllop
34 år Skifferbröllop
35 år Korallbröllop
36 år Marmorbröllop
37 år Tegelbröllop
38 år Cementbröllop
39 år Grafitbröllop
40 år Rubinbröllop
41 år Keramikbröllop
42 år Mässingsbröllop
43 år Plåtbröllop
44 år Nickelbröllop
45 år Safirbröllop
46 år Blybröllop
47 år Kvicksilverbröllop
48 år Zinkbröllop

49 år Aluminiumbröllop
50 år Guldbröllop
51 år Krombröllop
52 år Bronsbröllop
53 år Kopparbröllop
54 år Platinabröllop
55 år Smaragdbröllop
56 år Volframbröllop
57 år Manganbröllop
58 år Bärnstensbröllop
59 år Akvamarinbröllop
60 år Diamantbröllop
61 år Glasbröllop
62 år Topasbröllop
63 år Jadebröllop
64 år Emaljbröllop
65 år Krondiamantbröllop
66 år Uranbröllop
67 år Opalbröllop
68 år Granatbröllop
69 år Briljantbröllop
70 år Järnbröllop
75 år Atombröllop
80 år Platinabröllop
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WIJ TRÄDGÅRDAR
Wij Trädgårdars
säsongspremiär
13 juni

Här börjar sommaren

E

tt par veckor in i årets första sommarmånad öppnar Wij Trädgårdar för säsongen. Den kommer
att pågå fram till och med 6 september då säsongen avslutas med en
praktfull skördefest i dagarna två.

Några av sommarens höjdpunkter!

Mer information wij.se

Barnens dag på Wij Trädgårdar 13 juni

Rosdagarna 10-12 juli

Dagen bjuder på det fartfyllda
Kuxa-loppet, djurvisning och många
andra roligheter.

När Rosträdgården står på topp och
rosornas skönhet och doft är som
störst, arrangeras Rosdagarna.

Grillkvällar torsdagar i juli & augusti

Skördefest & Hälsodag 5-6 september

Grillbuffé vid herrgården med underhållning. De två första torsdagarna i augusti följs upp med skördebuffékvällar vid trädgårdens hus.

Wij Trädgårdar avslutar säsongen
med en stor Skördefest & Hälsodag.
Massor av publikdragande aktiviteter, försäljning av lokala produkter.

F

ram tills dess kan vi vara med och
se trägårdarna växa och prunka.
I barnens trädgård finns slingrande gångar och spännande kojor,
elevernas trädgård ändrar tema varje
år, vad kan det vara för spännande
denna säsong? Köksträdgården är
en prunkande trädgård som kan
ge inspiration till sitt egna odlande.
Rosträdgården har sina nu traditionella rosdagar i mitten av juli.

U

nder juli och början av augusti,
blandas blommornas dofter under torsdagskvällna med ljuvliga
aromer från grillarna som kockarna
på Wij har tänt. Då dukar de upp
med buffé och blandar upp det med
musikalisk underhållning.
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MIDSOMMAR

M

idsommar är Sveriges stora
sommarfest och för många är
det startskottet på semestern.
Vi klär midsommarstången och reser den till sång och dans, vi binder
kransar och äter jordgubbar.

D

agen firades ursprungligen till
Johannes Döparens ära, en
koppling som blivit alltmer avlägsen. I kalendern infaller Johannes
döparens dag den 24 juni, vilket var
den ursprungliga dagen för midsommaren i Sverige. Dagen före, den
23 juni, var fram till 1952 midsommarafton. För att bättre passa in i
arbetsveckan, bestämdes 1953 att
midsommaraftonen alltid skulle firas
på en fredag och helgen är nu rörlig
mellan 20 och 26 juni.

D

et vi i Sverige kallar midsommarstång, kallas i andra länder majstång (jfr eng. ’May Pole’). Ordet
majstång kommer inte från månaden maj, utan från ordet ’maja’, som
betyder ’att pryda, utsmycka’. Att
maja, dvs att pryda med löv är känt
sedan mycket länge i Sverige, liksom
midsommarstången.

En del av bruket att sätta löv i åkrarna har en viss koppling till magiska
föreställningar om att åkerns gröda
på så sätt skyddas från missväxt.

M

idsommarnatten ansågs full
av magiska krafter och övernaturliga väsen. I likhet med
julnatten var midsommarnatten föremål för magiska föreställningar.
Växtligheten tillskrevs särskilda magiska krafter denna natt, liksom att
man tänkte sig att de övernaturliga
väsendena var särskilt aktiva. Därför
var midsommarnatten lämplig för att
samla läkande växter, men också för
att spå in i framtiden. Ett sätt att sia
om framtiden som fortfarande lever
kvar, är att plocka sju eller nio sorters blommor för att lägga under huvudkudden på midsommarnatten. I
drömmen får man då se de man ska
leva sitt liv med.
Vilka blommor plockar du?
Ordet majstång kommer inte från
månaden maj, utan från ordet
’maja’, som betyder ’att pryda,
utsmycka’.

Här firar vi midsommar:

(efter restrektioner & rekommendationer)

Traditionellt
midsommarfirande på
Wij Trädgårdar med start kl. 14.

Midsommarfirande
i Jädraås.
Avmarsch från Jädraås herrgård kl 14:30
till festplatsen, resning av stången.
Dans, fika fiskdamm, chokladhjul mm.
samt ångtåg som avgår till
Tallås kl. 16:30.

Midsommarfirande
i Lingboparken. Traktortåget avgår
kl 14 från kyrkplan.Traditionellsenligt
firande med fikaservering.

Källa: nordiskamuseet.se
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KONST & MUSIK

Ljuv konst och musik så in i norden!

I

Ateljén på Wij Trädgårdar kommer tre konstnärer ställa ut i två
olika utställningar. Först ut är Eva
Österberg och Marie Lindgren, som
bjuder på måleri och skulptur.
Efter dem så kommer illustratören
och konstnären Ida Björs med
akvarell och fotografi i sina verk.

H

os väletablerade Turbin konsthantverk kommer i sommar 35
stycken konsthantverkare fylla
lokalen med bl a textil, keramik, metall, betong, smycken med mera.

I

Wij valsverk får vi en ljummen
kväll i augusti njuta av tolkningar
från vår nordiska visskatt, såsom
CM Bellman, Evert Taube, Olle
Adolphson med flera.
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UTSTÄLLNINGAR 2020 I ATELJÉN

V

ernissage med sommarens
första utställning i Ateljén, Wij
Trädgårdar. 13 juni - 19 juli
Eva Österberg och Marie Lindgren, Gävlebaserade konstnärer
med såväl måleri och skulptur.

V

ernissage med ny utställning i
Ateljén, Wij Trädgårdar. 25
juli - 6 september Ida Björs,
illustratör och konstnär från Järvsö.

TRIO KONTRAST SPELAR NORDISKA VISOR I WIJ VALSVERK

E
I

tt musikprogram med många
fina visor från den nordiska
visskatten.

programmet finns allt från C
M Bellman, Finn Kalvik, Evert
Taube, Tapio Rautavaara, Bo
Kasper, Olle Adolphson, Cornelis Vreeswijk, Ulf Peder Olrog,
Mikael Wiehe m fl.

Ni hör och ser dem på Wij Valsverk
söndag 2 aug kl. 16
FRI ENTRÈ
Välkommen!

KONST & KURSER

I

Tröskladan vid den södra entrén
visar och säljer medlemmarna i
Turbin Konsthantverk sina arbeten i textil, keramik, betong, linne
och ullkläder, smycken, barnkläder
– och en hel del återbruk.
Produktionen är till viss del trädgårdsinriktad, men man kan också
hitta roliga saker i största allmänhet.
Allt ifrån mössor till ljuskronor.

Välkommen till vårat EKO-FIK!
...som ligger både inne och utanför
Turbin.
Vi serverar kaffe/te, kall dryck,
glass, pizzabullar och
hembakat kaffebröd i en mysig
miljö.
Och JA - allt är ekologiskt!

expo och butik
för miljösmarta
produkter

V

i visar företag inom bygg och
energi, kläder med ekologiska textilier, lokala matproducenter och besöksmål med miljöhänsyn i vårt närområde och
mycket mer.
För mer information om samtliga produkter och producenter
se eko-torgs hemsida.
Öppettiderna är klockan 10 till 16 varje dag
från 13 juni till 6 september.
www.eko-torget.nu

A

lla medlemmar och gäster finns
presenterade på Turbins hemsida och där finns också information om hur man ansöker om att få
sälja sina produkter hos Turbin.
I år är de hela 35 stycken utställare.
Hemsidan:
turbinkonsthantverk.se/
Öppettiderna är klockan 10 till 16 varje dag
från 13 juni till 6 september.

Välkommen till en serie aktiviteter och kurser i Ockelbo på temat

ta tillvara lokala resurser och inspireras av traditionella kunskaper
14 juni

Skörda och laga mat från vilda växter. Kurs, föranmälan.

1 juli

Skapa en äng och öka den biologiska mångfalden. Föreläsning, prova att slå
med lie.

7 juli

Tillverka egen salva med lokala ingredienser. Kurs, föranmälan

12 juli

Ull och lin blev lokalproducerade kläder. Föreläsning, demonstration och
samtal.

17 juli

Berättarkväll. Kom och dela med dig av dina lokala historier, eller bara lyssna!

23 juli

Vi bakar i vedeldad ugn med lokala sädessorter. Kurs, föranmälan.

Välkomna till eko-torget vid Wij dammen
och Pålsgården
hälsar Ockelbo
Hembygdsförening,
Kolonilottsföreningen,
Naturskyddsföreningen Gävleborg,
Friluftsfrämjandet och
föreningen Konst &
Landskap
Se mer detaljerad information, fler aktiviteter och kurser och aktuella uppdateringar på
www.hembygd.se/ockelbo eller Ockelbo Hembygdsförenings Facebook-sida.
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VANDRING MED LAMADJUR

Bestig Kämpoberget
Magisk tur i
skogen med
Eyas lamadjur

V

i möts i solskenet på Eya Le
Warties vackra gård i Västerbo. Där väntar Eya och fyra lamadjur – två alpackor, Moses och
Aramis, och två lapackor, Lillukka
(som betyder stenbär) och Vilma.
Lapackorna är en korsning mellan
en klassisk lama (mamman) och en
alpacka (pappan). De båda lapackorna är bara året gamla men eftersom de har lama i sig är de större
än nioåriga Aramis och åttaåriga
Moses.
Eya har totalt åtta lamadjur på
gården, där hon också har får, hästar och en hund.
”Jag läste om en kvinna som hade
skaffat lamadjur och tyckte att det
verkade så spännande så då tänkte
jag att sådana vill jag ha”, säger hon
och fortsätter,
”Och så behöver jag inte slakta
dem”.

L

amadjuren är en typ av kameldjur som lever i bergsmiljöer i
Anderna. Eya berättar att hennes lamadjur, precis som kameler,
knappt dricker något alls.
I Sydamerika användes djuren
som lastdjur av ursprungsbefolkningen och man tog vara på köttet
men framför allt pälsen som ger ett
mjukt ull.
Eya som är en allkonstnär tar
också hon tillvara ullet som hon
tovar och stickar både konst och
olika plagg utav. Övervåningen på
hennes lada inrymmer Galleri Cameli med konst av alla sorter, både
i metall, bokform och ull. Men i
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Vandringen uppför Kämpoberget går längs Häståsen och är bitvis brant. Här syns
Lina Larsson med Vilma i spetsen, därefter Linda Åberg och Aramis, samt Sophia
Hammarlund och Maria Bertilsson med Lillukka.

”Jag har lärt mig mycket av mina djur”,
säger Eya Le Wartie som har åtta
lamadjur på gården i Västerbo.

”Det är väldigt, väldigt sällan de spottas.
Bara om de blir stressade vid matning,
och då bara mot varandra”, säger Eya.

fokus är förstås ullet från lamorna,
alpackorna och även fåren.

”De är jättestarka och om de blir
skrämda och rusar i väg måste man
vara beredd och hålla ett stadigt tag
i kopplet”, säger Eya.

I

dag ska Eyas mest erfarna och
äldsta alpacka, Aramis, få agera
lastdjur. Eya hänger på honom
en röd alldeles nyinköpt packväska
där hon har packat fikat som vi ska
njuta av när vi når toppen av Kämpoberget.
Alla djuren får grimmor på sig
och grimskaftet knyts runt midjan
på de som får ansvaret för att vandra jämte djuren.

L

ina Larsson får ansvar för Vilma,
en gråbrun lapacka med vitt ansikte, som sprintar i väg i täten. Trögare går det för Maria Bertilsson som
leder den andra lapackan, Lillukka,
på vår tur. Redan på väg från gården
får Maria locka och truga för att den
smäckra och bestämda damen ska
hänga med.

VANDRING MED LAMADJUR

med lamadjur

Fakta om alpackor och lamor:
4Det finns fyra former (samt korsningar); lama, alpacka, vikunja och
guanacon.
4Lamadjuren är flockdjur och kommunicerar med hummande läten.
4De är växtätare.
4De blir 20-30 år gamla.
4Laman är känd för att spotta om den
blir arg, men det är främst mot andra
lamadjur för att markera.
4Man kan se på öronen om djuret är
stressat - öron vinklade bakåt tyder på
att djuret är stressat.

Vill du vandra med Eya?

4Vandringarna kan anpassas efter
fysisk form och det finns både långa (tre
timmar) och korta (kring timmen) turer.
4Vandringarna kan också anpassas om
man vill ha med barn.
4Kontakta Eya om du vill gå på en
vandring!
4Telefon: 070-660 69 91
4Mejl: eyalewartie@gmail.com

Lamadjuren har inga problem med den snåriga vägen och det märks att de är anpassade för att vandra på bergssluttningar. Här är det Moses och Linda Widéen som tar
sig upp sista biten mot toppen.

”Här är en tjej som vet vad hon
vill”, konstaterar Maria med ett leende.
Även alpackan Aramis med packningen på ryggen, som leds av Linda Åberg, har sina egenheter och
kommunicerar med oss under hela
färden. Han ger ifrån sig ett gnällande läte och varje gång vi stannar till
ökar han i frekvens och volym.
Linda Widéen och alpackan Moses hamnar lite på efterkälken och
han verkar trivas bäst när han har
uppsikt över flocken framför sig.

Att stanna går inte an – då vandrar
han i cirklar runt Linda som en cirkushäst i manegen.

Se film från vandringen!

V

i börjar vandringen längs en
skogsstig och Eya varnar oss för
att alpackorna är flyktdjur och
lätt kan bli skrämda av hastiga rörelser eller ljud. Vi går därför i lugn
takt och pratar lågt med varandra
för att inte skrämma djuren.
”Så himla annorlunda och häftig
upplevelse”, säger Linda Widéen.
”Och utmanande, man kan inte
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VANDRING MED LAMADJUR

Lina Larsson leder säkert lapackan
Vilma på toppen av Kämpoberget.

Solens strålar skapar en trollsk stämning i skogen.

”Jättehäftigt, härligt”, tycker vännerna Sophia Hammarlund och Linda Widéen, här
med Lillukka och Moses, om vandringen.

vara helt otränad”, konstaterar Sophia Hammarlund när vandringen
går längs branta uppförsbackar.

V

Inledningsvis krävs lite trugande för att
få med lamadjuren ut på turen.

”Så himla
annorlunda
och häftig
upplevelse!”
14

andringen upp på Kämpoberget går längs smala skogsstigar,
grusvägar, över stockar och
stenar och in i skogen där solens
strålar skapar ett helt magiskt ljus.
Djuren har inga problem att ta sig
över hindren. Däremot är de försiktiga och avvaktande och om någon
i gänget stannar upp stannar övriga,
förutom Vilma, och Lina, som raskt
klättrat upp på toppen av berget.
”Hon hade sån fart att jag tänkte
att det var lika bra att hänga på”, säger Lina med ett skratt.
När det är som allra brantast uppför stannar Lillukka och vill äta löv
från träden vi passerar.
”Hon vill nog fylla på med lite
vätska nu när det är brant och
varmt”, säger Eya och förklarar att
lamadjuren, som ju dricker väldigt
lite, får vätska från maten de äter.

S

kogen är tyst och vacker och
marken är full av det gula guldet
– kantareller. Vi bjuds på en naturupplevelse utöver det vanliga och
väl uppe på toppen av Kämpoberget är vi svettiga och lite anfådda. Vi

binder djuren runt några träd och
några försöker mata dem med löv
och gräs, men de är svårflörtade.
Eya berättar att de helst äter själva
från marken eller träden.
Vi frågar hur det är med spottandet – något lamadjuren är kända för.
”Det händer väldigt, väldigt sällan. Om de spottar så är det om det
blir stressigt vid matning till exempel
och då på varandra för att markera”.

T

uren tar omkring en och en halv
timme och vi har vandrat omkring tre-fyra kilometer.
Vi konstaterar snabbt att utsikten
är vidunderlig. Vi ser ut över Åmot
och Eya pekar ut kyrktoppen och
andra kännetecken i Åmot medan
vi beundrar utsikten från toppen.
”Det här är mitt andningshål. Jag
älskar att rida upp här, eller vandra
hit, och njuta av utsikten. Det är fantastiskt”, konstaterar Eya.
Eya har packat bullar och kaffe
och vi får också smaka av hennes
egengjorda äppelmust som smakar
fantastiskt gott i värmen.

N

ed för berget går det naturligtvis snabbare och nedstigningen
bjuder inte på samma fysiska
utmaning som vandringen upp.

VANDRING MED LAMADJUR

Sista biten till toppen är svårast, men
också vackrast.

”En bestämd dam”, säger Maria Bertilsson om Lillukka

Men det gäller att ha koncentrationen på topp, både för att hinna med
djuren när det går utför men också
för att vara beredd på ljud eller annat som kan skrämma.
En av oss rättar till ryggsäcken
och ett av djuren hoppar till och
rusar i väg. Linda Widéen är snabb
och hinner få stopp på Moses som
skrämts av ljudet.

E

yas vision är att erbjuda olika
turer med lamadjuren framöver.
Hon har planer både för barnfamiljer, för de som behöver enklare
promenaddistanser och för de som
söker en utmanande vandring.
”Många lever långt ifrån djur och
natur och jag tror att man mår gott
av detta. Här får man verkligen öva
på att lyssna på djuren och bli ett
med dem. Ett fint tillfälle att öva på
mindfulness och att vara i nuet”, säger hon och fortsätter,
”Man behöver ju inte bara se djur
i djurparker utan här får man komma nära djuren på ett naturligt sätt”.
Idén om vandringar med lamadjur fick hon efter att ha läst om
en kvinna i Finland som vandrade i
en nationalpark.
”Men se på naturen här i Åmot –
den är otroligt vacker den också!”.

Linda Åberg och Aramis får ett särskilt band under vandringen och Aramis kommunicerar med egna små läten under hela vandringen.

Utsikten över Åmot är något extra och vandringen uppför berget är värd sin ansträngning.
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SPELA BOULE

Närmast lillen vinner!
Utmana kollegor eller vänner
i en match i boule

E

n liten röd boll – lillen – är i allas
fokus under kommunkontorets
arbetsplatsträff. Vi möts upp på
boulebanorna vid Wij Trädgårdar
av Ted Ekström, från PRO, som lovar guida oss genom ett antal matcher oss kollegor emellan.
Vi börjar med en genomgång av
reglerna och hur boule, eller petanque, som sporten kallas i sitt
ursprungsland, Frankrike, spelas.
Boule betyder egentligen klot på just
franska.

E

ftersom vi är ett gäng delar vi upp
oss i lag där vi sinsemellan fördelar de sex klot per omgång som vi
ska kasta, eller skjuta och lägga som
inbitna boulespelare säger.
Ted förklarar att ett lag börjar att
kasta lillen (här kan lotten avgöra)
och sedan kastar båda lag ett klot
vardera. Det lag som är längst från
lillen står näst på tur.
När alla klot kastats ser man efter
vilket lag som ligger närmast lillen
och det laget får då poäng för varje
klot som är närmast lillen.
I värsta, eller bästa, fall kan alltså
en omgång sluta 6–0.
Matchen är slut när första lag når
13 poäng totalt.

T

ed Ekström berättar att PRO:s
medlemmar spelar boule flera
dagar i veckan och även på vintern håller man igång på banor under Perslundaskolan.
På banorna på Wij kan 36 spelare
vara igång samtidigt på de sex banorna. När det inte är tävling berättar
Ted att de brukar spela två omgångar och sedan bryta för fika för att sedan spela två omgångar till.
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Ted Ekström (på bilden längst upp)
guidar oss i spelet.

När kommunkontoret provar boule under en
ringen då kastet görs. Här är det Fredrik

”Den sociala samvaron är lika stor
och viktig del som själva spelet för
många”, säger Ted.

gaste redskap. Det kommer fram i
både tid och otid. Ingen har lust att
bjuda kollegorna i andra laget på en
gratispoäng.
Teds ögonmått är nästan lika säkert som måttbandet, men några av
medarbetarna på kontoret har ändå
tumstocken redo.

N

är kommunkontoret intar banorna är naturligtvis den sociala
samvaron viktig, men samtliga
deltagare är noggranna med att räkna poängen.
”Speldjävulen brukar komma
fram hos de flesta som spelar”, skrattar Ted åt tävlingsinstinkten som
väcks hos några av spelarna.
Måttbandet är ett av dagens vikti-

P

å några av banorna pågår jämna
kamper mellan lagen och det är
millimeterjämt i varje omgång.
På en annan bana är matchen desto
mer ojämn. Utklassning skulle de

SPELA BOULE

!

arbetsplatsträff delar vi in oss i lag och håller igång på flera banor samtidigt. Den som får i uppdrag att kasta måste stå i den gula
Ingelsson som gör ett kast.

elaka kanske säga. Inte verkar det
hjälpa med peppning och hejarop
heller.
Det pustas och frustas och yttras
en hel del ilska förbannelser. Men
inget hjälper. Kloten rullar för långt,
för kort, för snett, för rakt och så slår
de ibland bort det egna lagets bästa
klot.
Fredrik Ingelsson ler brett när han
ska sätta dit sista matchens poäng.
”Vi fick så många poäng att måttstocken inte ens räcker till”, säger
han och skrattar.

Se film från kommunkontorets
arbetsplatsträff på boulebanan!

Flera av omgångarna avgörs via mätning
då det med blotta ögat är omöjligt att avgöra vilka klot som ligger närmast lillen.
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SPELA BOULE

Tävlingsinstinkten kom snabbt fram hos
vissa av spelarna.

Boule går att spela både som trippel, dubbel och singel, men under varje omgång ska
vardera lagen kasta totalt sex klot.

Så spelar du boule:

E

4I boule spelar man antingen tre mot
tre (trippel), två mot två (dubbel) eller
en mot en (singel). I trippel har varje
spelare två klot. I dubbel och singel har
man tre klot vardera. Kloten är av metall
och man spelar på grus.

fter kommunkontorets besök var
det fler arbetsplatser som nappade på idén om en afterwork
eller en arbetsplatsträff med lagom
ansträngande aktivitet.
”Vi har haft andra på besök under
sommaren och det är ju jätteroligt”,
säger Ted och fortsätter,
”Vi vill ju gärna att fler ska fastna
för boule och börja spela”, säger han
och konstaterar att boule minsann
inte bara är en sport för pensionärer.
När SM avgjordes nyligen vanns
flera av klasserna av ungdomar med
långt kvar till pensionsåldern berättar Ted.

”Alla kan ju vara med. Både ung
och gammal. Så länge man är pigg
och orkar gå runt på banan kan man
ju vara med”, säger Ted och lyfter
också den ekonomiska aspekten.
”Det är också en bra sport eftersom det inte är särskilt dyrt”, säger
han och berättar att det finns klot
från några hundralappar och uppåt.

D

en som vill prova spela boule på
Wij gör det enklast genom att ta
kontakt med Ted och PRO för
att hyra banorna och komma igång.
”Alla är så välkomna hit”, säger
Ted entusiastiskt.

HÄR KAN DU SPELA BOULE
4Boulebanan vid Sjöbacken i centrala
Ockelbo kan vara en av landets vackrast
belägna, intill strandkanten med utsikt över
Bysjön.
4Även i Lingbo ligger boulebanan i
anslutning till en sjö – Lingan – strax bakom
restaurang Silverbocken.
4I Mo finns en boulebana i det kulturhistoriska området Mobydalen.
4I Åmot finns en bana vid Godtemplarvägen.
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4I Ulvsta ligger en boulebana vid friluftsgården.
4Boulebanan i Jädraås hittar du vid
herrgården.
4Och så förstås boulebanan vid Wij
Trädgårdar som går att spela på genom att
kontakta PRO och Ted Ekström.
Ted Ekström
072-901 33 69
0297-417 72

4Man spelar sitt klot mot en liten
målkula (lillen) och spelet går ut på
att man får poäng för de klot det egna
laget har placerat närmare lillen än
motståndarnas bästa kula; 1-6 poäng
per omgång.
4Spelet börjar med att man lottar om
vem som ska kasta lillen.
4En spelare i det lag som vann lotten
kastar ut lillen mellan 6 och 10 meter
från ringen.
4Därefter kastar vardera lag varsitt klot
mot lillen.
4Det lag som inte är närmast lillen
spelar nästa klot. I vilken ordning man
spelar sina klot inom laget avgör man
själv. Det finns alltså ingen speciell
”turordning” inom laget.
4När alla spelare spelat sina klot är
omgången slut och man räknar ihop
poängen.
4Det lag som fick poäng i omgången
kastar ut lillen igen. Först till tretton
poäng vinner.

SOMMARKAFÉER

Rönnåsstugan, Ockelbo

Turbins eko-fik

Öppettider: 22 juni-2 augusti dagligen kl 11-17

Öppettider: 13 juni - 6 september kl 10-16

Rönnåsen är ett av Ockelbobornas käraste friluftsområden. Från Rönnåsens topp har man en fantastisk
utsikt över en stor del av norra Gästrikland. Här finns
vandringsleder och Mullestig, och på sommaren hålls
toppstugans servering öppen. 

Uteservering vid Turbin och Wijdammen. Hembakade
pizzasnurror, kaffebröd, kaffe/te, kall dryck och glass
finns till försäljning.
Där finns också sittplatser både ute och inne.
Och ja, allt är ekologiskt!

Café Mallet, Tallås, Jädraås

Hembygdsgården, Lingbo

Tallås är ett av stoppen när museitåget tuffar fram på
den smalspåriga, 6 kilometer långa sträckan Jädraås
-Svartbäcken Nedre. Men du kan självklart åka hit
och fika i den fina stationsmiljön utan att lösa biljett.
Du ser kaféet från vägen mellan Jädraås och Åmot.

Lingbo hembygdsgård har precis den autentiska miljö
man vill mötas av när man svänger av 272:an, Tidernas
Väg, för lokal kulturhistoria. I huset är hela interiörer
bevarade. Här finns försäljning av hantverk och loppis.
Självklart serveras det gott kaffe med dopp sommartid.

Öppettider: 13 juni - 30 augusti söndagar

Öppettider: lördagar och söndagar 27 juni-9 augusti kl 11-18

KAFÉER VID TORGET
I CENTRUM

Café Casablanca
076-933 67 90

Sveas Kafé

070-415 63 08
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MINIGOLF

Golfa
S

olen skiner men på himlen
lurar stora ljusgråa moln och
prognosen har lovat spöregn,
åska och blixtrar just när vi bokat in
ett premiärspel på de alldeles nya
minigolfbanorna vid Silverbocken
i Lingbo.
Vi är 16-åriga Klara Helin och
17-åriga Isac Söderbäck samt fotograf och reporter Sofia som är med
för att dokumentera, och medla i
händelse av att tävlingsinstinkterna
tar över.
”Minigolf är ju sån där sport som
man kan bli galen av. Men vi ska
försöka att inte kasta klubbor eller
så”, skrattar Isac.

V

i börjar med att välja varsin golfboll ur lådan som ser ut som en
färgglad godisburk.
Rosa till Isac och blå till Klara.
Därefter plockar vi varsin klubba
och ger oss ut i solskenet till de tolv
alldeles nya banorna som är uppbyggda på grusunderlag på gräset
precis bredvid Silverbocken med
utsikt över Lingan.
Banorna har Silverbocken byggt
själv med stödfinansiering från
Leader Gästrikebygden och Jordbruksverket och målet är att minigolfbanorna ska bidra till att Silverbocken blir en mötesplats för
både små och stora.

Isac väljer en tuggummirosa boll i hopp
om att den ska bringa honom tur under
spelet.
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Första banan ser enkel ut, men att slå
precis lagom hårt och dessutom alldeles
rakt är svårare än både Klara och Isac
tror.

Klara kör på en blå boll och provar att
lägga upp den på olika platser på metallplattan innan hon slår i väg den.

MINIGOLF

vid Lingans strand
”Vi vill att fler människor ska
komma till Lingbo-camping och
restaurang, samtidigt som vi vill stärka platsen som en social mötesplats
för Lingboborna”, säger Roni Ali
och fortsätter.
”Minigolfbanan är ju en aktivitet
som passar både gammal och ung,
och även barnfamiljer”.
På lång sikt vill man att detta blir
en populär mötesplats som lockar
både bybor och besökare från andra orter.
”Vi hoppas också att det bidrar
till att Lingbo blir en än mer attraktiv plats att bo på där människor
kan träffas och göra saker tillsammans”, säger Roni Ali och berättar
att man under premiärsommaren
förra året fick många väldigt positiva
kommentarer.
”Vi ser framemot att i år ha det
öppet en hel ’säsong’ och att ännu
fler hittar till oss”.

N

är vi inleder vår match med
första banan, som vid en första
anblick ser relativt enkel ut, har
vi banorna alldeles för oss själva.
På första banan gäller det att skjuta

Ovan: Lådan med bollar ser ut som en
godisburk med färgglada bollar.
Till höger: Isac Söderbäck tar hjälp av
kanten för att valla bollen rätt.

”Vi vill stärka
platsen som en
social mötesplats för Lingboborna”
rakt, och lagom långt för att träffa
hålet som finns i mitten av banan.
Lättare sagt än gjort, konstaterar
tonåringarna.
”Är det inte för löst så är det för
hårt...”.
Isac stannar på tre slag och Klara
får ta till ytterligare ett.
Något besvikna över att det inte
blev någon spik på första banan
som de både tyckte såg så enkel ut
när vi kom.

V

id bana nummer två får vi basketfeeling eftersom bollen inte
ska i ett hål utan i en nätkorg en
bit upp längst bort på banan.

Första slaget är för löst, andra är
för hårt. Det gäller att ta i, men inte
för mycket konstaterar Isac, som
lyckas skjuta bollen av banan.
Klara som till vardags spelar basket tar sig ann banan med stor entusiasm och provar olika tekniker.
Men basketfeeling till trots får
båda skriva varsin sjua i protokollet.
”Den här var helt omöjligt. Det
går inte att få i bollen i nätet”, konstaterar Klara bestämt.

M

ålet för dagen är förstås en
hole-in-one, eller spik, som
vi kommer på att det kallas i
minigolf. Att sätta bollen på första
försöket. Men det går trögt.
”Varför blir det så snett?!”, utbrister en ilsken Klara när hon bara
ska putta i bollen några decimeter.
”Skjut lite mer åt höger”, försöker Isac försiktigt tipsa om.
”Men vad tror du att jag försöker
med?!”, svarar Klara reptilsnabbt
och kastar ett ilsket ögonkast på en
flinande Isac.
”Men om du sätter den här... då
bjuder jag på nåt”, lirkar Isac.
Det hjälper föga. Det blir ytterli-
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MINIGOLF

Vi klarar oss från slagsmål och kastade klubbor under premiärturen på minigolfbanan i Lingbo. Det blev ingen spik för varken Klara
eller Isac. ”Men vi hade kul”, konstaterar de två tonåringarna.

gare en miss och i stället för en tvåa
blir det en fyra i protokollet.

D

e tolv banorna bjuder på varierande svårighetsgrad och av
protokollet att döma är det basketbanan som är den svåraste. Där
blir det idel sjuor.
Klara tycker att bana elva där bollen ska in i gul metalloop också är
en av de svåraste. Där lyckas hon
med konststycket att slå alla sju försök precis i väggen bredvid ingången till själva loopen.

”Men varför?!”, undrar hon.
Flera gånger missar de hålen med
bara hårsmåner och det är snubblande nära så många gånger, men
det blir ingen spik, varken för Klara
eller Isac.

M

edan Isac och Klara om vartannat jublar och svär på banorna gör sig de dystra molnen påminda.
Efter ett tag börjar det mullra och
himlen som nyss var blå blir bara
gråare och mörkare. Vi skyndar oss
Silverbocken & Lingbo Camping:
4Öppet dagligen sommartid (maj till
september) klockan 11-20.
4Boll och klubba till minigolfen betalas och
hämtas ut i kiosken.
4På platsen finns kiosk, restaurang,
boulebana, minigolf, strand och bad.
4Hundar är välkomna på campingen.
4Tel: 0297-500 26.
4Södra Lingbovägen, Lingbo.
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att avsluta de sista banorna innan de
första regndropparna smyger sig på.
”Jätteroligt!”, konstaterar Isac,
trots att det inte blev någon riktig
succé i protokollet.
”Det här är ju absolut nåt kul
som man göra med kompisar eller
med familjen en dag”, säger Klara.
Vi hinner precis in i bilen innan
himlen öppnar sig och regnet börjar vräka ned. Vi ser knappt ut och
får köra i krypfart hem. Men vi är
överens om att vi haft en lyckad eftermiddag.

Se film från minigolfmatchen!

#MITTSOMMARTIPSIOCKELBO2020

Sommarjobbarnas bästa Ockelbotips!

S

ommaren 2019 sommarjobbade 17-åriga Izabell Wigren och
18-åriga Wilma Gunnari på
kommunikationsenheten på kommunkontoret.
De fick i uppdrag att under en
vecka tipsa om deras smultronställen i Ockelbo kommun på kommunens Instagram-konto:
@Ockelbo_a_place_to_flourish.
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Ockelbos egna
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marknadsstånd av all
a slag, från söts
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till leksaker till
praktiska redska er
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kläder. Det finns
tiv
ning... allt för en oli, mat, underhålltrevlig helg!

Här har de samlat sina favoritsommartips från förra året!

Midsommar
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Grillkväll

å föri juli och de tv från
Torsdagarna
ällar
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ill
gr
t
de
är
sta i augusti
Där får
ij trädgårdar.
ffé.
kl 18.00 på W
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allmänheten

Midsommarfirandet på Wij
trädgårdar bjuder in alla som vill
fira med krans och dans. Kl 14.00
startar det igång och midsommarstången reses.

Vilket är ditt bästa sommartips i Ockelbo?
En aktivitet, en plats eller ett besöksmål?
Ta en bild, posta den i sociala medier och
använd hashtaggen:
#MittSommartipsIOckelbo2020
så kanske din bild kommer med i nästa års
sommarmagasin!
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ÄDELFISKE

Regnbågsfiske i Ljus
Och visst nappar det!

L

justjärn i Åmot, fiskeföreningens guldkorn. Lättillgängligt och
funktionsanpassat med spångar,
vindskydd och grillplatser runt hela
tjärnen.

H

är testar vi, Mårten och Henrik
på att bottenmeta efter regnbåge.
Det är ofta en bra metod särskilt på sommardagarna när vattnet
är varmt och regnbågen går ner på
djupare vatten där det är någon grad
kallare.
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V

i kastar ut varsitt bottenbete där
vi har Powerbait på kroken.
I väntan på hugg gör vi upp en
eld, kokar upp kaffe och njuter av
den härliga Åmotsluften.
Det bästa med bottenmete är just att
man kan göra annat samtidigt som
man fiskar på ett effektivt sätt.

U

nder förmiddagen hade vi ett
molnigt väder med mjuka vindarpustar som skapade krusningar på vattenytan men fisken lyste
fortfarande med sin frånvaro.

D
N

ags för lunch. En variant av
pyttipanna stod på menyn och
Henrik visar upp sin talang och
passion för att skära korv.
är brasan är tänd och pytten ligger i pannan ser vi mörka moln
som seglar sig fram över Gruvberget. Kort efter att pytten ligger i
magen så kommer ovädret. Regn,
hagel och stormvindar susade förbi
inom loppet av en halvtimme. Men
skydd av det välbyggda vindskyddet

ÄDELFISKE

tjärn

höll vi oss varma, torra och humöret
var fortsatt på topp.

V

äderomslaget satte fart på regnbågarna och det tog inte länge
innan det började plinga i bjällran som satt på Henriks spötopp.
Snabbt flyger han upp ur brassestolen och greppar spöet och drillar
upp en fin regnbåge.

Henrik och Mårten tipsar:

4Powerbait, mask och räka är effektivt
som bete
4Bjällra eller nappalarm så man hör när
det hugger
4God mat, en mätt mage fiskar bättre
4Glöm inte kaffet hemma

Att få med minst en fisk på bild var
målet för dagen så smilegroparna
åker upp på oss båda och vi highfive’ar så ekningarna hördes över
halva Åmot.

P

å med nytt fräscht bete på kroken och det tog inte många minuter innan det även högg på
Mårtens spö. Nu är middagen fixad
för oss båda och vi kan åka hem
nöjda, mätta och glada. Vi tackar
Ljustjärn för en trevlig fiskedag.

På Ifiske.se kan du enkelt och smidigt
köpa fiskekort, många fiskevårdsföreningar är anslutna. Kortet skickas elektroniskt
till dig som SMS och via email.
Andra försäljningsställen för fiskekort.se
ockelbo.se
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OKLAGÅRD

Stavkyrkan är färdig - men
Nästa sommar är du bjuden

E

tfter tio års hårt hantverksarbete
är nu Ödmårdens stavkyrka, eller Okla kapell som den också
kallas, vid gården Oklagård i Norrbo, nära nog färdig.
”Men det är vägen som är mödan
värd”, säger Anders Woxberg och
citerar Karin Boyes kända strof.
”Själva arbetet och all tid jag lagt
på detta är större än att stavkyrkan
är färdig”, säger han om det tio år
långa projektet.
Redan 2007 fick Anders idén att
utöka sitt timmerrike med en medeltida stavkyrka, likt de han hade
inspirerats av i Norge.
Han har svårt att uppskatta hur
mycket tid han lagt på den bruna höga kyrkan med de många
finurliga detaljerna.
”Jag började räkna 2011 och från
2013 har det blivit ett heltidsjobb.
Men det är omöjligt att räkna all
tid”, säger han med ett leende.
”Jag har känt en otrolig frihet, tiden
har inte existerat”.

I

sommar skulle den efterlängtade
invigningen ha ägt rum. Men som
med mycket annat så påverkades
även detta av coronavirusets framfart. Det har inneburit att Anders
Woxberg väljer att skjuta på invigningen till någon gång nästa sommar.

V

arje del i stavkyrkan är nogsamt
utvald och Anders har använt
sig av 1000-åriga nordiska hantverkstraditioner.
Yxan och hyveln har varit viktiga
redskap i Anders arbete och de senaste två åren har mycket tid gått åt
till att för hand hugga och hyvla de
5 000 takspånen i tidstypisk näbbstil.
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T

Anders Woxberg har lagt sin själ i arbetet
med att anlägga en medeltida stavkyrka.

Den vackra smidesljuskronan som från
början var en elkrona utan ljusarmar har
Börje Grönberg med fru donerat. Anders
har med hjälp av ”kyrksmeden” Bosse
Lindberg modifierat den för att den ska
passa in i den tidigmedeltida romanska
stilen.

rots att stavkyrkan nu är närapå
färdig har Anders fler planer
och vill fortsätta bygga färdig
kryptan under stavkyrkan där en
källa sprang fram vid anläggandet
av kyrkkullen.
Där finns i dag norrinnande vatten och Anders planerar att också
hålla vigslar och dop i kryptan.
Redan har dop och bröllop hållits
i kapellet och Anders vill att alla
människor ska känna sig välkomna
till stavkyrkan, som formellt ägs och
drivs av föreningen Ödmårdens
Stavkyrka/Kultur Oklagård.
”Det här är ett kulturhistoriskt byggnadsverk, ett andligt rum där man
ska kunna samlas för olika möten,
firanden eller kulturella arrangemang av olika slag, oavsett vilken
livsåskådning man har”.

P

å Oklagård, bjuds besökarna på
en rundvandring bland byggnader i 1000-årig timringskonst.
Det utvalda virket har många hundra år på nacken och Anders konstaterar att gården kommer att vittna
om vår kulturhistoria och våra
byggnadstraditioner förhoppningsvis långt, långt efter att Anders själv
lämnat jordelivet.
”Folk pratar om hållbarhet i dag.
Det kan man ju verkligen säga om
det här, för här i stavkyrkan och i
timmerbyggnaderna har vi upp till
600 år gammalt virke”, konstaterar
Anders med ett leende.

OKLAGÅRD

invigningen dröjer
Oklagård består av flera medeltida
typbyggnader i timmerstil.

I stavkyrkan finns många symboler
och kopplingar till den fornnordiska
kulturen. Kyrkportens beslag har
bland annat inspirerats av runstenen
från 1000-talets Oklabo.

OKLAGÅRD

4Öppettider: maj - september
4Mer information: oklagard.se
4Adress: Norrbo, 816 94 Ockelbo
Guidningar maj-sep för bokade grupper.
100 kr./pers. för stavkyrka alt. gård, 150
för båda. Beställt fika 50 kr/pers.

Efter många års slit och arbete med Ödmårdens stavkyrka på Oklagård hade Anders sett
fram emot en invigning i år, men den som väntar på något gott!
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#BästMedOckelbo
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#BästMedOckelbo

4Kampanjen #BästMedOckelbo består av
24 filmer med 26 ambassadörer som har lyft
fram deras favoritsaker i Ockelbo kommun.
4Alla filmer finns att se på Ockelbo
kommuns webb.
4Använd qr-koden till höger för att ta del
av alla filmer!
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VÅR FLYTT TILL OCKELBO

”Ockelbo, var ligger det?”

D

et var det första min fru frågade
mig när jag sa att jag blivit kal�lad till arbetsintervju. Livet som
journalist är inte alltid så lätt. Jobben
är få och arbetsvillkoren ofta osäkra.
Av ren chans sökte jag jobbet som
kommunikatör för Ockelbo kommun. Och jag fick det. Den första
intervjun gjordes via videolänk sex
dagar innan julafton. Jag i Falkenberg - kommunchef, kommunalråd,
näringslivschef och kommunikatör i
Ockelbo. De började med att sjunga
för mig, eftersom jag fyllde 30 samma dag. Där och då kändes en flytt
till kungliga Ockelbo helt rätt! För
att Ockelbo var kungligt var allt vi
visste då.

I

nnan vi flyttade hit googlade jag
allt om Ockelbo. Jag flög runt
i Google Maps och såg gatorna
och husen, jag läste artiklar och gick
med i Facebook-grupper. Sen gick
flyttlasset i mitten av februari. Från
den vackra naturen alldeles vid ha-
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vet i Ugglarp, utanför Falkenberg,
till Ockelbo, med sina vidsträckta
skogar, kuperade terräng och vackra
sjöar. Ett vackert ställe till ett annat.

H

ur gick då flytten? Den stora
skåpbilen hade inte rymt ett
enda riskorn efter att vi packat
den. Envägssläpvagnen var även den
fullknökad. Den 70 mil långa resan
gick väldigt bra, till en början. När vi
var i Västerås såg jag att släpvagnen,
som min pappa körde, lutade något.
När vi stannade för att titta så var ena
däcket sprucket! Vi hade som tur
var precis lämnat motorvägen och
kunde ta oss till Biltema. Där köpte
vi en domkraft som vi fick lägga på
en stenplatta för att komma åt och
byta däcket. Det var omtumlande att
det skulle ske på en sådan långresa,
med all packning. Samtidigt hade vi
oerhört tur att det inte hände något
på motorvägen. Vi kom, trötta och
någon timme försenade fram till
Ockelbo och lägenheten vi aldrig
hade sett förut.

Så här ser en fullknökad skåpbil ut!

Min pappa och fru fixade däckbytet.

VÅR FLYTT TILL OCKELBO

N

u har jag, min fru Nathalie och
vår Jack Russell Terrier som
heter Kee, bott in oss här några
månader och vi vet lite mer om Ockelbo kommun. Vi vet att den bjuder
på fridfulla och vackra promenader.
Vi vet att den bjuder på väldigt vänliga invånare och där alla verkar känna alla. Vi har nästan allt vi behöver
med affärer, restauranger och annan
service. Vi känner oss lugna och blir
som aldrig stressade här. Och om
vill vi dra härifrån? Ja då tar vi bara
tåget 25 minuter in till Gävle och
stadslivet. Vi tar oss hem till våra familjer i Falkenberg och Älmhult på
sex-sju timmar. Vad mer kan man
begära? Uppvuxen i Västerbotten
som jag är tycker jag inte att det är
några avstånd alls här.

O

m du bor i Ockelbo har du
kanske märkt av de artiklar, filmer och uppdateringar på sociala medier jag gör. År 2010 började
jag jobba på TV4 i Umeå. Där och
då blev jag verkligen intresserad av
att berätta alla historier som finns där
ute. Och jag vet att det finns massvis
att berätta om även här i Ockelbo!
Jag har sett godhet och människor
som ställer upp för andra i dessa oroliga tider. Jag hoppas att få hjälpa till
genom att berätta ännu mer historier
– och jag hoppas att du som bor här
vill dela med dig av dem. Jag hoppas
också att du, om du bara är här på
besök, eller funderar på det, också
får ta del av det vi har gjort. Alltså
Ockelbo – som har så mycket mer
än vad man kanske tror.
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MATKARTA
Intresset för bra mat är stort. Det finns olika skäl till att köpa närodlade och närproducerade varor.
Vi kan till exempel vilja gynna producenter och näringsliv i hembygden, vi kan
vilja ha så färska produkter som möjligt och vi kan vilja minska den miljöbelastning
som långa transporter medför.
Här finner ni ett urval av lokala producenter och kontaktuppgifter till dessa.

1

OCKELBO KYCKLING

Adress: Munterbacken 9,
Ockelbo
Tel: 070-646 73 85
ockelbokyckling.se
Ockelbo kyckling är certifierade som mat
hantverkare genom Eldrimner. Gårdsbutiken
är öppen tisdag, torsdag och fredag kl 9-18.
Övrig tid, ring.

2

ÅMOT
ÅMOT

RASK-ANNAS GÅRD

Adress: Torparvägen 9,
Ockelbo
Tel: 073-507 75 39
Här kan man köpa färska
ägg i olika förpackningar dygnet runt.
Självbetjäning.
Betalning kontanter eller Swish.

JÄDRAÅS
JÄDRAÅS

3
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BÖLE GRÖNSAKER

Adress: Bölevägen 58
Ockelbo
Tel: 073-035 69 09
bolegronsaker.se
Ekologisk och KRAV-certifierade grönsaker.
Kontakta företaget för prenumeration av grönsakskassar
(levererans veckorna 33 - 44). Även leverans till Gävle,
Sandviken, Hamrånge med omnejd.

4

MATKARTA
KARL JANSSON GÅRDEN

Adress: Persbo 8,
Ockelbo
Tel: 070-226 82 60
karljanssongarden.se
KRAV-ekologisk odling av havtorn och försäljning av djupfrysta bär.

5

LINGBO

2

4

1 OCKELBO

6

5

6

3

KLOCKARBACKENS LANTBRUK

Adress: Klockarbacken 14
Ockelbo
Tel: 070-629 25 47
Lammkött och skinn säljs på
beställning efter slaktperioderna.
Här finns även egenproducerat
vetemjöl att köpa.

ERSK-OLS GÅRD

Adress: Östbyvägen 78,
Ockelbo
Tel: 070-266 36 44
Köttförsäljning av KRAV-märkt & ekologiskt
nötkött. Kontakta gården för att boka/köpa
kött. Leverans kan ske till Gävle/Sandviken
efter överenskommelse.

7

7

E-GÅRDEN

Adress: Åbrotorpen 36,
Ockelbo
Tel: 070-620 00 04
egarden.se
Liten gårdsbutik och slakteri med försäljning av kött,
lammskinn och ull. Kontakta E-gården för att boka/köpa
kött. Öppet fredagar kl 10-17 och lördagar kl 10-15.
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KVÄLLSTRAFIK MED ÅNGTÅG

Skymningstur
i fotogenlampans sken

D

u missar väl inte kvällstrafiken
med ångtåg i fotogenlampans
sken lördag 22 augusti! Tiderna
finns på jtj.org.
Café Mallet i Tallås har öppet
och där fikar du medan skymningen
sänker sig över tallskogen och det är
dags att kliva på tåget igen för återresan mot Jädraås.
Den vackra bilden här ovan har
Håkan Nordenadler tagit i Pallanite
och tåget från Jädraås är på väg in på
stationen för ett tågmöte.

P

recis som vanligt tuffar ångtågen
mellan Jädraås och Svartbäcken
Nedre varje söndag från 14 juni
till och med 30 augusti. Stora tåghel-
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gen, då ångtågen även går på lördagen, arrangeras 18-19 juli.

M

useijärnvägen har varit igång
sommartid sedan 1970. Föreningen bildades dock redan
1961 och har i dag omkring 500
medlemmar.
Den är också är ett av Sveriges arbetslivsmuséer. Förutom själva tågen
och järnvägsmiljön levandegör JTJ
forna tiders sätt att resa och håller
gamla arbetsmetoder vid liv.

Mer information:
4www.jtj.org
4Facebook: Jädraås-Tallås järnväg

HEMESTRA

STORSTEN I ÅMOT

V

i ska inte på något vis påstå att
storstenen i Åmot – ”Spelheds
storsten” - på något vis slår rekord i storlek eller omfång, den kanske inte ens är störst i trakten.
Men den är tillräckligt stor för att
locka och imponera – stenen är 8
meter hög – och framför allt är den
lätt att besöka. Du når den via en
skyltad kort stig från skogsbilvägen.

BORTA BRA MEN HEMMA BÄST

O

rdet ”hemester” är en sammanslagning av ordet ”hemma” och
”semester”. Att man hemestar
innebär att man befinner sig i sin
vanliga bostad och antingen är hemma eller rör sig i närområdet eller
dagsutflykt till näraliggande ort.

M

ed coronaviruset har världen
minst sagt vänts upp och ner!
Detta med att hemestra är något vi verkligen får upp ögonen för
denna sommar. Det finns fantastiska platser att upptäcka i närområdet
och genom att tipsa varandra kanske
du kommer upptäcka riktiga guldkorn. Det sägs att gräset inte är grönare på andra sidan.

A
E

ndra positiva effekter man lyfter
med hemester är minskad miljöpåverkan och att stärka den
lokala handeln.

Vägbeskrivning
Från Ockelbo: Ta väg 546 till Åmot.
När du kommer till Åmot, fortsätt
rakt igenom byn, förbi kyrkan och
rakt fram i t-korsningen efter Bunges kapell. Passera därefter förbi
infarten till Larsbovägen på höger
sida och håll istället utkik efter nästa avtagsväg åt höger (ett par hundra
meter längre fram). Spelhedsvägen
är en smalare skogsbilväg som kan
vara lätt att missa.
Kör cirka 1,5 kilometer. En liten
träskylt på höger sida pekar in mot
den korta stigen till Storstenen, det
tar bara ett några minuter att komma
fram.

tt tips är att sätta lite guldkant på
tillvaron när du är hemma. När
man reser uppskattar många en
lyxig hotellfrukost. Varför inte ha en
lyxig brunch hemma, kanske bjuda
några vänner för att få en härlig start
på dagen. Istället för att ta bilen, kliv
på Kuxabussen och upptäck pärlor
som finns i våra byar. Du kanske tar
och går Gästrikeleden från Ulvsta till
Jädraås och tar Kuxabussen tillbaka
till Ockelbo. För ”vill nån kuxä på
nå fint lär´n te Ockelbo färä”.

ÅK BUSS TILL TÅGET I JÄDRAÅS

Söndagar 7, 14, 21 och 28 juli samt 4 och 11 augusti.
OBS! Stora Tåghelgen 20-21 juli går Kuxabussen även på lördagen
l
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HEMESTRA

Ut i skogen ska vi gå ...

G

ästrikeleden består av 27 mil
markerad vandringsled och tar
dig runt i Gästriklands natur
och kulturhistoria. Utmed den södra delen upplever du exempelvis
Dalälvens generösa natur med flera
naturreservat och Färnebofjärdens
Nationalpark. Längs hela leden ser
du spår av järnhanteringens betydelse för denna del av landet.

D

u får se att begreppet Järnriket
Gästrikland verkligen är befogat.
Att vandra i naturen ger dubbel positiv verkan. Längs Gästrikeleden upplever du intressanta och
avstressande möten med natur- och
kulturmiljöer. Samtidigt får du röra
på dig och får motion.

För fler tips på
vandringsleder i
Gästrikland finns
boken ”Vandra
Gästrikeleden”
som gavs ut
2018.
Den fnns att
köpa i Välkomstcenter vid torget
i centrala Ockelbo.

På Naturkrafts hemsida
hittar du kartor på vandring
och paddling och cykling:
https://www.naturkraft-gestrikland.se/

N

aturkartans app är en modernt
utvecklad friluftsguide för webb
och mobil, och ska inspirera och
vägleda folk till ett rikare friluftsliv.
Appen är kostnadsfri.
Du väljer först län och sedan geografiskt område för att se kartorna
direkt i appen.

D

u kan filtrera på åtta typer av
aktiviteter; cykling, kulturmiljö,
nationalpark, naturvärde, paddling, skidor, skridskor eller vandring.
Välja facitliteter såsom badplats,
camping, grillplats, information, rastplats, raststuga, service, toalett samt
vindskydd går också bra.

Alla sträckningar av
Gästrikeleden
finns i appen
Naturkartan.

36

HEMESTRA
Rönnåsen:
4Rönnåsens topp, 270
meter över havet
4Här finns Mullestigen
och dessutom en helt ny
hinderbana för alla nyfikna
och spralliga barn.
4Här finns en nybyggd
ramp som tar dig ut på
klapperstensfältet med en
häftig utsikt.
4Här finns Rönnåsstugan
med sommaröppet kafé.
Öppettider: 22 juni-2 augusti
kl. 11-17 dagligen.
4Rönnåsvägen, Ockelbo,
telefon: 0297-412 20.

Ett naturligt äventyr
i Rönnåsen

R

önnåsen är ett av våra käraste
friluftsområden och utflyktsmål.
Från Rönnåsens topp, cirka 8 kilometer från Ockelbo centrum, och
270 meter över havet, har man en
underbar utsikt över en stor del av
norra Gästrikland.
Vid klart väder går det faktiskt att
se havet vid horisonten!

O

mrådet är perfekt för en fin
utflyktsdag för både stora och
små. Den barnvänliga Mullestigen riktar uppmärksamheten mot
djur och natur med sina små figurer
och klurigheter. Från Mullestigen
kan man vandra ut till klapperstensfältet där man byggt en tillgänglighetsanpassad utsiktsplattform. Här
finns också en äventyrsstig för barn i
anslutning till den stora parkeringen
som ligger vid skidliften.

D

et finns utmärkta träningsmöjligheter i och omkring Rönnåsen
med motionsstigar och vandringsleder.
Från dalstationen vid skidliften
finns det flertalet stigar att välja mellan, man kan välja de tekniska stigarna som leder upp efter skidliften
eller stigar med mindre fallhöjd runt
berget. På Rönnåsen finns möjligheterna att välja graderade leder på
några kilometer upp till ett par mil.
Passa även på att ta en paus och
njut av den underbara naturen och
utsikten, det finns vindskydd med
eldstad.
Rönnåsen är en knutpunkt i ledsystemet Biking Gästrikland, vill
man så är det bara att fortsätta vidare
på det sammanbundna ledsystemet,
där du kan nå flertalet andra destinationer i Gästrikland.

Se film över klapperstensfälten
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VÅRA BADPLATSER

SJÖBACKEN, OCKELBO

Flytbryggan lockar med sin avskildhet därute – är det tillräckligt varmt för en simtur?

Snart är det dags
för ett dopp i det blå...

Badvatten: Bysjön i Ockelbo.
Närmaste adress: Sjöbacksvägen 22.
Brygga: Ja.
Grillplats: Nej.
Gräsmatta: Ja.
Sandstrand: Ja.
Barnvänligt: Ja.
Tillgänglighet: Badramp vid den mindre
stranden Lilla Sjöbacken 100 meter söderut.
Matservering: Restaurang Sjöbacken.
Parkering: Parkeringsplats vid serveringen,
eller mittemot Perslundaskolan.
Toalett: WC.
Väderstreck: Väst/nordväst.
Kommentar: Mycket centralt och nära till
tåg och bussar, service och handel.

Stor guide till badpärlorna i Ockelbo kommun

B

admöjligheterna är oändliga i vår sjörika kommun. Här finns något för
alla oavsett om du föredrar att gå i från gräs, sand eller brygga.
Vid Sjöbacken, Wijdammen och Medskogssjön finns matservering.
Badplats för hundar finns vid Bysjön, längs Hälsans Stig mellan Lilla
Sjöbacken och Pålsgården. Tänk på att följa allmänt bad- och sjövett när du
vistas på badplatserna!
Mycket nöje!
OBS! Vi reserverar oss för ändrade förutsättningar inför säsongen 2020. Upptäcker ni felaktigheter i guiden under sommaren så mejla gärna era korrigeringar till kommun@ockelbo.se.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ!

ALLEMANSRÄTTEN

4Bada inte hunden på stränderna.
4Elda med försiktighet.
4Visa hänsyn när du parkerar bilen.
4Följ allemansrättens regler.
4Ta med dina sopor hem - om det
inte finns en soptunna eller om den
är full.

4Den gäller både på land och på
vatten.
4Du får bada vid stränder, åka båt
nästan överallt, förtöja och övernatta
något dygn i båten.
4Kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma som på land. Inte
störa – inte förstöra!
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LILLA SJÖBACKEN, OCKELBO

Badvatten: Bysjön i Ockelbo.
Närmaste adress: Sjöbacksvägen 22.
Brygga: Nej
Grillplats: Ja.
Gräsmatta: Ja.
Sandstrand: Ja.
Barnvänligt: Ja.
Tillgänglighet: Badramp.
Matservering: Restaurang Sjöbacken.
Parkering: Parkeringsplats vid serveringen,
eller mittemot Perslundaskolan.
Toalett: WC vid Restaurang Sjöbacken.
Väderstreck: Väst/nordväst.
Kommentar: Mycket centralt och nära till
tåg och bussar, service och handel.

VÅRA BADPLATSER

RÖ’LADAN, OCKELBO

WIJDAMMEN, OCKELBO

LISS-RÄNNSJÖN, ULVSTA

BROGÅR’N, JÄDRAÅS

ÖVRE MÅNGELN

LILLA HAWAII, MÅNGELN

Badvatten: Bysjön i Ockelbo.
Närmaste adress: Cykel- och gångväg mot
badet från Norra Åsgatan 29-31.
Brygga: Nej.
Grillplats: Nej.
Gräsmatta: Nej.
Sandstrand: Ja.
Barnvänligt: Ja.
Tillgänglighet: Ej bilväg fram.
Matservering: Nej.
Parkering: Nej.
Toalett: Nej.
Väderstreck: Väst/sydväst.
Kommentar: Naturstrand med avskilt läge
på promenadavstånd från Ockelbo centrum.

Badvatten: Dammen i centrala Jädraås.
Närmaste adress: Brogårdsvägen 2.
Brygga: Ja.
Grillplats: Nej.
Gräsmatta: Ja.
Sandstrand: Ja.
Barnvänligt: Ja.
Tillgänglighet: Ej bilväg fram. Stig på
gräsmatta leder ned till badet
Matservering: Nej.
Parkering: I centrala Jädraås ett par
hundra meter bort.
Toalett: Torrdass.
Väderstreck: Väster.
Kommentar: Ett enklare bad på gångavstånd från Jädraås Tallås Järnväg och
Jädraås bruksområde.

Badvatten: Laån som vidgar sig i Wijdammen i Ockelbo.
Närmaste adress: Wijgatan 4.
Brygga: Ja.
Grillplats: Nej.
Gräsmatta: Ja.
Sandstrand: Ja.
Barnvänligt: Ja.
Tillgänglighet: Stranden tillgänglig, men
ingen badramp.
Matservering: På Wij Trädgårdar.
Parkering: Ja.
Toalett: Ja, vid ingången till badet. Öppet
under Wij Trädgårdars öppettider.
Väderstreck: Syd/sydväst.
Kommentar: Bekväm och barnvänlig strand
i Wij Trädgårdars parkområde.

Badvatten: Sjön Mångeln.
Närmaste adress: Öfvre Mångeln 38.
Brygga: Ja. Även flytbrygga.
Grillplats: Nej.
Gräsmatta: Ja.
Sandstrand: Nej.
Barnvänligt: Ja.
Tillgänglighet: Gräsmattan tillgänglig, men
ingen badramp.
Matservering: Nej.
Parkering: Vid fiskevårdsföreningens
informationsplats ett par hundra meter från
badet.
Toalett: Torrdass.
Väderstreck: Öster.
Kommentar: Bad i Övfre Mångelns fritidshusområde.Visa hänsyn till de närboende.

Badvatten: Liss-Rännsjön.
Närmaste adress: Liss-Rännsjön 4.
Brygga: Ja.
Grillplats: Nej.
Gräsmatta: Nej.
Sandstrand: Ja.
Barnvänligt: Ja.
Tillgänglighet: Stranden tillgänglig, men
ingen badramp.
Matservering: Nej.
Parkering: Ja.
Toalett: Nej.
Väderstreck: Söder.
Kommentar: Idylliskt bad intill den restaurerade och porlande Rännsjöbäcken. Perfekt
belägen för dopp efter löprundor i Ulvsta
friluftsområde.

Badvatten: Sjön Mångeln.
Närmaste adress: Mångelssveden 64.
Brygga: Nej.
Grillplats: Nej.
Gräsmatta: Nej.
Sandstrand: Ja.
Barnvänligt: Ja.
Tillgänglighet: Ej bilväg ända fram.
Matservering: Nej.
Parkering: Vid vändplatsen ovanför badet.
Toalett: Nej.
Väderstreck: Väst/sydväst.
Kommentar: Smal barnvänlig ”riviera”
med fin eftermiddags- och kvällssol. Inga
bekvämligheter men med skön atmosfär.
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VÅRA BADPLATSER

VALKALAMPI, JÄDRAÅS

SIDSJÖN, KÄLLSJÖN

MASUGNSDAMMEN, ÅMOT

MEDSKOGSSJÖN

NÄSUDDEN, LINGBO

VITTERSJÖ

Badvatten: Sjön Valkalampi i Jädraås.
Närmaste adress: Kojvelampivägen.
Brygga: Nej.
Grillplats: Ja.
Gräsmatta: Nej.
Sandstrand: Ja.
Barnvänligt: Ja.
Tillgänglighet: Badplatsen tillgänglig men
ingen badramp.
Matservering: Nej.
Parkering: Ja. Även plats för husvagn och
husbil.
Toalett: Torrdass.
Väderstreck: Norr.
Kommentar: Barnvänlig strand i Valkalampi
där put-and-take-fiske bedrivs.

Badvatten: Sjön Medskogssjön längs väg
272.
Närmaste adress: Medskogssjön 1.
Brygga: Ja.
Grillplats: Ja.
Gräsmatta: Ja.
Sandstrand: Ja.
Barnvänligt: Ja.
Tillgänglighet: Badplatsen tillgänglig men
ingen badramp.
Matservering: Medskogssjöns Camping
och Restaurang.
Parkering: Ja.
Toalett: WC.
Väderstreck: Nord/nordväst.
Kommentar: Långgrund och populär
badplats vid camping. Rutschbanor.
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Badvatten: Sjön Sidsjön i Källsjön.
Närmaste adress: Sidsjövägen.
Brygga: Ja. Även flytbrygga.
Grillplats: Ja.
Gräsmatta: Nej.
Sandstrand: Ja.
Barnvänligt: Ja.
Tillgänglighet: Badplatsen tillgänglig men
ingen badramp.
Matservering: Nej.
Parkering: Ja. Finns utrymme för enstaka
husvagnar eller husbilar.
Toalett: Torrdass.
Väderstreck: Nord/nordväst.
Kommentar: Stor och härlig sandstrand
med avskilt läge vid skogssjö.

Badvatten: Sjön Lingan i Lingbo.
Närmaste adress: Näsvägen 10.
Brygga: Ja. Även flytbrygga.
Grillplats: Ja.
Gräsmatta: Nej.
Sandstrand: Ja.
Barnvänligt: Ja.
Tillgänglighet: Badplatsen tillgänglig men
ingen badramp.
Matservering: Nej.
Parkering: Ja.
Toalett: Torrdass.
Väderstreck: Väster.
Kommentar: Lingbos vackert belägna
badplats har rustats upp av byföreningen de
senaste åren.

Badvatten: Kölsjöån vidgar sig i Masugnsdammen i Åmot.
Närmaste adress: Masugnsvägen 21.
Brygga: Ja.
Grillplats: Ja.
Gräsmatta: Ja.
Sandstrand: Ja.
Barnvänligt: Ja.
Tillgänglighet: Badplatsen tillgänglig, men
ingen badramp.
Matservering: Nej.
Parkering: Ja.
Toalett: Torrdass.
Väderstreck: Väst/sydväst.
Kommentar: En av de vackrast belägna
badplatserna. Här finns även beachvolleyplan, och en naturstig runt dammen.

Badvatten: Sjön Vittersjön, Vittersjö
Fäbodar.
Närmaste adress: Vittersjö Fäbodar 56.
Brygga: Ja.
Grillplats: Nej.
Gräsmatta: Ja.
Sandstrand: Nej.
Barnvänligt: Ja.
Tillgänglighet: Ej bilväg ända fram till
badplatsen. Promenad över gräsmatta.
Matservering: Nej.
Parkering: Efter förstånd.
Toalett: Nej.
Väderstreck: Väst/sydväst.
Kommentar: Badplats mitt i stugområde.
Visa hänsyn till de närboende.

VÅRA BADPLATSER

KVARNDAMMEN, ÅMOT

MÖRTEBO

STUGVIKEN, EKBO

ÅBERGSSTRÖMMEN, ÅBYGGEBY

KVARNDAMMEN, MO

IVANTJÄRN

Badvatten: Kölsjöån vidgar sig i den lilla
Kvarndammen i Åmot.
Närmaste adress: Kvarnvägen 7.
Brygga: Ja.
Grillplats: Ja.
Gräsmatta: Ja.
Sandstrand: Nej.
Barnvänligt: Inget för de minsta.
Tillgänglighet: Badplatsen tillgänglig men
ingen badramp.
Matservering: Nej.
Parkering: Efter förstånd.
Toalett: Torrdass.
Väderstreck: Ost/sydost.
Kommentar: Vacker bruksmiljö intill kvarnen, bagarstugan och flugfiskearrangören
Byströmmen. Härligt för kvällsdopp.

Badvatten: Testeboån i Åbyggeby.
Närmaste adress: Åbergsströmmen 8.
Brygga: Ja.
Grillplats: Ja.
Gräsmatta: Ja.
Sandstrand: Nej.
Barnvänligt: Inget för de minsta.
Tillgänglighet: Ej bilväg ända fram till
badplatsen. Promenad över gräsmatta.
Matservering: Nej.
Parkering: Efter förstånd.
Toalett: Torrdass (ej gästvänligt vid vårt
besök).
Väderstreck: Väst/sydväst.
Kommentar: Mysigt bad för kvällsgrillning
och kvällsdopp. Även vindskydd med tak.

Badvatten: Gopån i Mörtebo.
Närmaste adress: Norrgårdarna 11.
Brygga: Ja.
Grillplats: Nej.
Gräsmatta: Ja.
Sandstrand: Nej.
Barnvänligt: Inte för de minsta.
Tillgänglighet: Badplatsen tillgänglig men
ingen badramp.
Matservering: Nej.
Parkering: Efter förstånd.
Toalett: Torrdass.
Väderstreck: Ost/sydost.
Kommentar: Fint belägen bad- och lekplats
intill byns samlingsplats där Mörtebos
promenadbingo arrangeras.

Badvatten: Moån vidgar sig i Kvarndammen i Mo.
Närmaste adress: Kvarndammsvägen 6.
Brygga: Ja.
Grillplats: Ja, på andra sidan ån.
Gräsmatta: Ja.
Sandstrand: Ja.
Barnvänligt: Ja.
Tillgänglighet: Badplatsen tillgänglig men
ingen badramp.
Matservering: Nej.
Parkering: Efter förstånd.
Toalett: Torrdass.
Väderstreck: Syd/sydväst.
Kommentar: Fint bad med stora gräsytor
och välskött boulebana inom räckhåll.

Badvatten: Sjön Ekaren.
Närmaste adress: Ekbo Fäbodar 164.
Brygga: Båtbrygga.
Grillplats: Ja.
Gräsmatta: Ja.
Sandstrand: Ja.
Barnvänligt: Ja.
Tillgänglighet: Ej bilväg ända fram till
badplatsen. Promenad över gräsmatta.
Matservering: Nej.
Parkering: Efter förstånd.
Toalett: Nej.
Väderstreck: Syd/sydost.
Kommentar: Badplats mitt i stugområde.
Visa hänsyn till de närboende.

Badvatten: Sjön Ivantjärnen.
Närmaste adress: Ivantjärn 110.
Brygga: Ja. Även flytbrygga.
Grillplats: Ja.
Gräsmatta: Ja.
Sandstrand: Ja.
Barnvänligt: Ja.
Tillgänglighet: Stranden tillgänglig men
ingen badramp.
Matservering: Nej.
Parkering: Ja.
Toalett: Torrdass.
Väderstreck: Syd/sydväst.
Kommentar: En välskött badpärla och oas
med avskilt läge vid skogssjö.
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BIBLIOTEK

Sommarläsning på
bibblan

Läsa fem böcker och få en bok?

J

o det stämmer, om du är eller har
barn som är mellan 6 och 12 år.
Biblioteket vill i sommar uppmana unga att läsa mera och samtidgt ge dem chansen att få en bok.
Allt man behöver göra, är att läsa
fem böcker på valfritt språk, fylla i
en blankett med titel och författare
så är det klappat och klart.

M

en det är ju inte bara för de
unga biblioteket har öppet,
utan alla åldrar.
Om du inte har möjlighet att ta
dig fram till biblioteket, går det utmärkt att använda deras e-tjänster
och hemifrån låna en bok, se en film
och läsa tidssktifter. Och om du vet
vilken bok du vill låna kan du enkelt
springa in och låna den i självbetjäningsautomaten.
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Boktips till barn:

4När prinsessor går på äventyr (3 år)
Spännande och roligt när den busiga
prinsessan har en stor träff med andra
prinsessor från hela världen. Men vad
ska alla prinsessor hitta på tillsammans?
Jo, de ger sig ut på äventyr till den superfarliga drakens håla.
4Monsterhamstern (6 år)
Skruvad historia om en kille som heter Billy och hans lata hamster Herkules.
Billy är trött på att Herkules aldrig gör
någon annat än att äta och sova. Han är
inte ens intresserad av att springa i sitt
hamsterhjul.
4 Mysteriet på ödeborgen (9 år)
Nervkittlande spökhistoria där spänningen och den mystiska stämningen byggs
upp sakta men säkert. Syskonen Ellie
och Walters har plötsligt ingenstans att
bo när båda deras föräldrar oväntat åker
i fängelse

BIBLIOTEKET ÖPPETTIDER:
Måndag kl. 12 - 18
Tisdag kl. 10 - 17
Onsdag kl. 10 - 18
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 17
Tidningsrummet/självbetjäning
öppet från kl. 8 varje vardag

VÄLKOMSTCENTER

Kom och säg hej till oss
i Välkomstcenter

I

samma lokaler som biblioteket
finns kommunens Välkomscenter.
Hit är du välkommen att vända dig
med dina frågor, både som invånare
och besökare. Det hålls öppet alla
vardagar, året runt, och här finns
förutom kartor och olika turistiska broschyrer även lite försäljning.

D

et är produkter som har ett Ockelbohjärta och passar till de flesta. Bland annat vackra brickor
och skärbrädor vars mönster är från
Ockelbodräkten. De är formgivna
av Linda Widéen från Ockelbo.

VÄLKOMSTCENTER
Södra Åsgatan 30D, Ockelbo
ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl. 8-16:30

E

n nyhet från förra året är en
glasuggla som formgivits av
Olle Brozén som driver glashyttan på Högbo Bruk. Ugglan
är en symbol för Ockelbo, och
Ugglebo var det officiella namnet på vår socken fram till 1883.

Ny besökskarta 2020-2021

Mer information om Olle hittar ni
på Högbo Bruks hemsida.

Produkter från
Men at work

Formgivare Linda Widéen
Info: www.facebook.com/LiwiForm
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TIPS ATT GÖRA
Rönnbackens gamla
skola öppnar för
loppis
4Loppis är poppis, det är ett
som är säkert.
I Rönnbackens gamla skola
kommer en loppis att finnas
under fyra dagar, från den
15 - 18 juli kl. 10-15.

Knallar, karuseller & klubbor

4Ockelbo Sommarmarknad är våra alldels
egna Ockelbodagar, en folkfest vi ser fram emot
varje år. Men i år är ingenting som vanligt!
Men slår det väl ut så kommer festen bli av,
bara lite senare, men då i 4 dagar !
Ockelbo Sommarmarknad 30 juli - 2 augusti!
Info: https://www.facebook.com/ockelbomarknad

Sommarlovsaktiviteter

4Via qr-koden eller på ockelbo.se, hittar du
samlad information om de sommarlovsaktiviteter som ordnas för gratis för barn och
ungdomar i åldergruppen 6-15 år.

Ge dig ut bland fornminnena på Fornwij
med en filt och picknickkorg!
4Fornwij är ett välbesökt natur- och kulturområde. Genom
Fornwij går Hälsans stig som sträcker sig runt Bysjöns
sydvästra strand. Längs stigen passeras bland annat Ockelbos
hembygdsgård, Pålsgården och lanthandelsmuseumet. Vidare
kommer du förbi järnåldersgravar och järnframställningsplatser,
ovanliga träd som planerades 1963, Wij herrgård, Wij valsverk
och badplatserna Sjöbacken och Wijdammen.
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Träna i naturskönt utegym

4Vid Lilla Sjöbacken centralt i Ockelbo börjar Hälsans stig som slingrar
sig längs Bysjön, det kulturhistoriska
Fornwij och tillbaka.
På två platser längs stigen finns redskap
för styrketräning. Här kan du varva promenad eller löpning med övningar för
hela kroppen: ben, mage, rygg, axlar
och armar.


Info: Turistbyrån 0297-555 55

OBOMEET 2020 - 11 JULI

4Premiär för eventet Obomeet där det stora gemensamma
intresset är Epa-traktorer.
En dag då ungdomarna får ställa upp och ut sina epatraktorer
vid Preem i Ockelbo och få dem bedömda efter kategorierna:
•
Den finaste
•
Den fulaste
•
Den lägsta
•
Bästa ljudet
•
Finaste lacken
Efter det följer prisutdelning och en cruising med vinnarbilarna
i främsta ledet.
Dagen till ära har den gamla dansplatsen i Ockelbo, ”Plan”,
putsats upp en och en DJ intar scenen.
Info: https://www.facebook.com/obomeet

Mörtebo
Veteranfordonsträff med
bakluckeloppis

4Mörtebo Veteranfordonsträff med bakluckeloppis 18 juli
kl. 14-18. För nionde året arrangeras Mörtebo Veteranfordonsträff. Alla veteran- och entusiastfordon välkomna. Omröstning om
träffens trevligaste fordon. Fika finns att köpa. Bakluckeloppis.
Ingen avgift för säljare.
Info: mortebofk.se

TIPS ATT GÖRA
Kryssa på
motionsbingo

Gårdsloppis vid
Lingbo Prästgård

4Det är en
kul kombo av
promenad i fina
omgivningar - och
vinstchans!.
Se i evenemangskalendern vilka
som arrangerar
bingo i år.

Lördag & Söndag
25 - 26 juli mellan kl 10 - 16
(med reservation för ändringar vid ihållande regn ställs loppisen
in).
Frågor: 070-559 34 44

Byggnadsvårdsbutik
4Går du i restaureringstankar och behöver inspiration?
Gör ett besök hos Pärlans bygghantverk och Barrolin
Byggnadsvård i Strömsborg utanför Ockelbo. Här kan du
botanisera bland produkter såsom linoljefärger, ekologisk
isolering, kulturbeslag och gamla fönster. Titta in i snickeriet
och fönsterverkstan och prata med personalen.
4Eremit of Sweden erbjuder lågmäld, varsam vistelse i
skogen. Förutom biltransport till utgångspunkterna sker alla
transporter till fots. Vi vandrar eller skidar till våra boenden
och aktiviteter. Alla livsmedel är om möjligt närproducerade.
Tillsammans med våra gäster följer vi givetvis allemansrätt och
tar ansvar för vistelsen. För Eremit of Sweden är hållbarhet en
självklarhet.

Öppetider är vardagar
kl 10-16
www.parlansbygg.se
0297-74 10 80

I den lilla stugan mitt i skogen, där ingen kräver din uppmärksamhet, ger du dig den bästa av gåvor: Mötet med dig själv.
Ensam mitt i tystnaden lever du i njutbar självsamhet. Du tänder en brasa, lagar din mat och låter varje tanke tänkas klart.
Boka ditt möte med dig själv eller få svar på dina funderingar
genom att kontakta oss: info@eremitofsweden.se.
070-516 10 60 eller info@skogsliv.nu 070-628 56 28
Info: eremitofsweden.se

Hälsa på hos älgarna

4I Älgparken i Mo utanför Ockelbo bor Skogens konung
och hans vänner. Hälsa på dem och lär dig mer om älgarna.
Visste du till exempel att de älskar bananer?
Info: algparken.se

Musik i Wij valsverk med Trio Kontrast
4Ett musikprogram med många fina visor från den nordiska
visskatten. I programmet finns allt från C M Bellman, Finn Kalvik,
Evert Taube, Tapio Rautavaara, Bo Kasper, Olle Adolphson,
Cornelis Vreeswijk, Ulf Peder Olrog, Mikael Wiehe m fl.
Ni hör och ser dom på Wij Valsverk söndag 2 aug kl. 16.
FRI ENTRÈ

47

OCKELBO SOMMARMARKNAD

Marknadsmyller

Med framflyttat datum vi längtar till!

I

vanliga fall så infaller Ockelbo
sommarmarknad alltid helgen
efter midsommar. Men i år är ingenting som vanligt och Ockelbo och
världen är ställd på ända!
Nu hoppas arrangören att läget
och restriktioner tillåter att vi kan få
träffas och vandra marknadsgatan
upp och ner lite senare i sommar.
Det nya datumet är planerat till torsdag 30 juli till söndag 2 augusti. Om
det blir av kommer vi ha en folkfest
i dagarna fyra!

B

aren i Ockelbo planerar för ett
restaurangtält på torget där det
blir, förutom mat och dryck,
trubadurer och partyband. Underhållning planeras på fler håll av olika
slag, som vanligt. I kyrkparken finns
Åbyggeby Landsbygdscenter med
servering och underhållning och i
kyrkan finns musik och gemenskap.
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OCKELBO SOMMARMARKNAD 2020
Då alla arrangörer följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer så har inget beslut tagits då
Sommarmagasinet gick i tryck. Det vi visste då var att om
det gick att genomföra marknaden så är det nytt datum,
30 juli till och med 2 augusti, det innebär alltså fest i
4 dagar! Så vi hänvisar till deras sidor så få mer information
om tider och innehåll.
Mer info: ockelbomarknad.se
https://www.facebook.com/ockelbomarknad
https://www.facebook.com/Bareniockelbo

SKÖRDEFEST & HÄLSODAG
Lördag & söndag
5 - 6 september
kl 10-16

Skörden är bärgad!

Grönt, skönt och underbar stämning på Wij

W

ij Trädgårdar och Ockelbo
kommun i samarbete med
Ockelbo Adventure
bjuder in till en färgsprudlande
säsongsavslutning på arena Wij Trädgårdar där mat och hälsa är i fokus.

D

et utlovas full aktivitet i köksoch trädgårdslanden. Deltagarna i “En Frisk Generation”
kämpar på i ett familjelopp och i
Föreningskampen står lagen inför
härliga utmaningar.

D

enna dag kan du, förutom att
underhållas av alla olika aktiviteter, även handla lokala råvaror
och äta lokalproducerat.
Restaurang, trädgårdsbutik, Turbin konsthantverk, Wij valsverk är
naturligtvis öppna och det är fri entré.
Info: wij.se

Höstmarknad vid
Åmotsparken 13 september
kl. 10-14
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ÄTA & BO
WIJ TRÄDGÅRDAR

Wijberget 2, Ockelbo
Tel: 0297-554 50
wij.se

BAREN OCKELBO

Torget, Ockelbo
Tel: 072-528 62 09
hotellbaren.com

SJÖBACKEN

Sjöbacksvägen 22, Ockelbo
Tel: 0297-427 50

OCKELBO PIZZERIA

Stationsgatan 5, Ockelbo
Tel: 0297-400 40

PIZZERIA ATALANTA

Södra Åsgatan 25, Ockelbo
Tel: 0297-400 24

MEDSKOGSSJÖN

Medskogssjön 1, Ockelbo
Tel: 0290-600 40
medskogssjon.se

DESTINATION JÄDRAÅS
STF VANDRARHEM

OCKELBO CAMPING

Rönnåsvägen, Ockelbo
Öppet dagligen 22 juni till
2 augusti kl 11-17.

Gammelboningsvägen 8, Jädraås
Tel: 072-509 98 90
destinationjadraas.se
Gamla Åmotsvägen 20, Ockelbo
Tel: 070-665 34 92

JÄDRAÅS AIK STUGBY

Gammelboningsvägen 24
Jädraås
Tel: 072-725 51 58, 070-674 86 21

ÄLGPARKENS STUGBY

Vildmarksvägen 19, Ockelbo
Tel: 026-12 82 00
algparken.se

CASABLANCA KÖK & CAFÈ

ULVSTA FRILUFTS-GÅRD

Torget, Ockelbo
Tel: 076-933 67 90

Rönnåsvägen 7, Ockelbo
Tel: 070-980 04 75

SVEAS KAFÈ

ÅBYGGEBY LBC

Perslundavägen 18, Ockelbo
Tel: 070-415 63 08

PAD WAN THAIMAT
Torget, Ockelbo
Tel: 070-350 98 10

SILVERBOCKEN

Södra Lingbovägen, Lingbo
Tel: 0297-500 26

STILLEBEN

Bruksvägen 3c, Åmotsbruk
Tel: 0297-74 3000
stilleben.nu

LINDARNAS GÅRD

Norra Lingbovägen 4-6, Lingbo
070-459 94 50

ÅBRO HERRGÅRD B&B
Åbron 40, Ockelbo
Tel: 0297-423 41
070-323 41 46
abroherrgard.se
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LINGBO HEMBYGDSGÅRD

Norra Lingbovägen, Lingbo
Öppet lördagar och söndagar 27
juni - 9 augusti
kl 11-18.

Norra Åsgatan 25 Ockelbo
Tel: 0297-405 04

KUXAGRILLEN

SOMMARKAFÉER

Åbyggeby skola 7
Ockelbo
Tel: 0297-440 75, 073-024 63 05

SWESCOT STUGOR

Kolforsen, Ockelbo
Tel: 076-762 28 88
swescot.com

ÅMOTS CAMPING

Sandalsvägen 4, Åmotsbruk
Tel: 026-351 46

MOBYGÅRDEN

Svartsbovägen 7, Ockelbo
Tel: 076-804 30 22

RÖNNÅSSTUGAN

TURBIN:S EKOLOGISKA CAFÉ
Öppet dagligen 10-16,
13 juni - 6 september.
Tröskladan, Wij Trädgårdar.

CAFÉ MALLET

Tallås station, Jädraås.
Öppet söndagar
13 juni - 30 augusti.
Tel: 0297-453 95
jtj.org

STÄLLPLATS FÖR HUSBILAR
Det finns tre på Wij Trädgårdars
parkering längs Vigatan (ej el).
Ockelbo camping (Caravan Club)
har 8 husbilsplatser (el).
Här kan man även tömma fasta
gråvattenstankar.
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NOTERA...
att vi säger ”framme”
om centrum.
Vi åker inte ner på byn
utan åker helt enkelt ”fram”

SJÖBACKEN RESTAURANG
Vid köp av valfri pizza ingår läsk
och pizzasallad.
Gäller t.o.m. 31 augusti 2020
Välkomna - öppet året runt
Sjöbacksvägen 22, Ockelbo Telefon 0297-427 50
KLIPP UT KUPONG OCH TA MED!
Södra Åsgatan 42
Ockelbo
Tel 0297-400 11

10 % rabatt vid ett köp.

Gäller ej rea, värmepumpar
och vitvaror.
Gäller t.o.m. 31 augusti 2020.
KLIPP UT KUPONG OCH TA MED!

20 % på en valfri vara (ord.pris).
Gäller t.o.m. 31 augusti 2020.
KLIPP UT KUPONG OCH TA MED!

Jädraås-Tallås Järnväg
Åk ångtåg i Jädraås och vi bjuder på en
kopp kaffe/te eller Smakis mot denna
kupong i Café Mallet vid Tallås station
sommaren 2020.
Tågtider och annan info: jtj.org
KLIPP UT KUPONG OCH TA MED!

Att köra fossilfritt har aldrig varit så enkelt och billigt som nu.
15 % rabatt på rådgivningspaket när du vill ta steget till ett
fossilfritt bilägande
www.sustainabil.se
Gäller t.o.m. 31 augusti 2020
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KLIPP UT KUPONG OCH TA MED!

tårtor, smörgåstårtor & catering
070-390 41 18
kattistartdesign.se

5% rabatt på beställning av tårt & smörgåstårta
om du beställer vid samma tillfälle.
Gäller t.o.m. 31 augusti 2020

OCKELBO IN ENGLISH

Welcome to Ockelbo
- a place to flourish

A

S

W

A

A

O

very warm welcome to Ockelbo. We offer beautiful scenery,
lots of exciting activities, and
places to see.
In our county there are three villages; Jädraås, Lingbo and Åmot,
which are all located 20 kilometers
från the town center Ockelbo.
ij Gardens, located in the
town center, is a garden park
and outdoor exhibit for those
interested in gardening, nature, art,
crafts and food. From the railway
station you could walk (10 minutes)
along a path or the road to the garden park. The park is accessible for
people with disabilities. More information on the website: wij.se.
bout 8 kilometers from the
town center and 270 meters
above sea level you will find
Rönnåsen Cottage. The Cottage offers a magical view over large parts
of Ockelbo. During summer there
is a cafeteria where you can buy coffee and waffles. From the church
there are signs you can follow to get
to the Cottage.

I

n Jädraås you can go on a steamtrain ride. Start the trip from
Jädraås and travel on the train to
Svartbäcken Nedre.
The train takes a long stop at
Tallås. You can take some time to
explore the old station, built in the
1880’s. Café Mallet serves coffee,
soft drinks, buns and more. You
are also welcome to bring your own
packed lunch. More information
on the website: jtj.org.

tilleben in Åmot knows how to
sell silence. Their hotel and restaurant is beautifully located in
the countryside and they offer eco
friendly and genuine experiences.
More informarion is available on
their website: stilleben.nu.
re you interested in a close encounter with a moose? Then
you should pay a visit to Älgparken. The facility is child-friendly and accessible for people with
disabilities. You could also book
tours in the park. The adress is
Vildmarksvägen 19. Information
(only in Swedish) on their website:
algparken.se.
ther places to explore are Destination Jädraås, Swescot cottages
and Lindarnas Gård – which all
offer a place to stay and a beautiful
countryside to explore.
More information on all three
destinations on Facebook.

R

emember that the Swedish
”right to roam” gives you the
right to walk in the forest and
cross another person’s land with
the motto “do not disturb, do not
destroy”.

T

ourist information for the
whole county is available on:
scandinavianxperience.se/sv

Wij Garden is a place for everyone.
For more information: wij.se

Welcome to
Ockelbo!
It’s great to have you here! We invite you
to enjoy our beautiful nature and wildlife
in Ockelbo as well as in the smaller villages Jädraås, Lingbo and Åmot. In Ockelbo
we have all the services you might need;
for example gas stations, food stores,
boutiques, coffee shops, a health center
and a pharmacy.
For more information about where to
stay, what to eat and where you should
visit, please contact the Tourist center at
the center of Ockelbo, next to the library.
Or just ask anyone you meet!
Opening hours: Monday-Friday 8 am to
4.30 pm.
Phone: +46297555 55.
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KUNDKÖP´S

Nya Örtaboden
Södra Åsgatan 40
Ockelbo
Tel 070-222 25 47

BUTIK
- Nya gallerian
Ockelbo centrum
Tel 070-557 83 18

50 kr rabatt vid köp över 300 kr
Gäller till 31 augusti 2020. Ta med kupongen!
Välkommen till butiken med personlig service

KLIPP UT KUPONG OCH TA MED!

Erbjudan på valfri massagebehandling
ett tillfälle 10 % på ordinarie pris.
Gäller t.o.m. 30 september 2020.
KLIPP UT KUPONG OCH TA MED!

Hamrångevägen 3 Ockelbo Tel 0297-400 73

Vid köp av Nordsjö eller Demidekk
utomhusfärg 10 L:
1x10 L = 10 % 3x10 L = 15 % 5x10 L= 20 %
Obs!Endast kontant/kortbetalning.
Beställ kettlebell och få 1 timme gratis
teknik/träningspass på köpet.
Gäller t.o.m. 31 augusti 2020.

KLIPP UT KUPONG OCH TA MED!

KLIPP UT KUPONG OCH TA MED!

0297-414 60

Köp 10 långa rosor så får Du brudslöja på köpet!
Ring gärna och beställ 2 dagar innan för säker
tillgång!
Öppet måndag-fredag 9.30-18, lördagar 9.30-14.
Gäller mot denna kupong t.o.m. augusti 2020.
KLIPP UT KUPONG OCH TA MED!

20 % RABATT PÅ VALFRITT PLAGG
till ordinarie pris.
Kupongen lämnas vid betalning.
Gäller t.o.m. 2020-08-31.
KLIPP UT KUPONG OCH TA MED!

10 % på valfri
behandling.
Masugnsvägen 2, Åmotsbruk
Tel 0297-601 18
5 % rabatt på ett köp.
(Gäller ej spel, lotter, apotek, tobak, systemvaror)
Gäller t.o.m. 31 augusti 2020.
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Gäller t.o.m.
30 augusti 2020.
Torggatan 5

Boka din tid på tel 0297-400 55.

Hyr moderna
stugor
mitt i naturen
året runt!

BYGGNADSVÅRDSBUTIK
Finnstigen 58 Ockelbo
hantverk@parlansbygg.se
www.parlansbygg.se
0297-74 10 80

Boka stuga hos oss och få
10% rabatt mot uppvisande
av denna kupong.Gäller 2020
För mer info ring Agneta,
076-762 28 88,eller besök
www.swescot.com

10% på ett köp vid ett tillfälle på ordinarie priser.
Gäller t.o.m 31 augusti 2020.
KLIPP UT KUPONG OCH TA MED!

KLIPP UT KUPONG OCH TA MED!

E

n omtyckt och användbar gåva är
Ockelbo Presentkort.
Genom att köpa presentkortet stödjer du lokala
butiker och stärker handeln i kommunen.

Butikerna i Ockelbo kommun har det
mesta för de flesta:
HANDLA LOKALT!

K

ortet finns att köpa vid ICA Supermarkets förbutik
i centrala Ockelbo och de flesta butiker tar emot
dessa. Finns i valörerna 50, 100 och 500 kronor.

Service på
landsbygden

P

å Tempo i Åmot och Kjellas Mack i Jädraås finns
lokala servicepunkter.
Butiken och macken är naturliga mötesplatser i byn
och förutom att handla kan du bland annat ta en fika, få
hjälp att skriva ut eller scanna och här får du även turistinformation.
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JUNI

Wij Trädgårdar öppet alla dagar från
13 juni kl.10-16 till och med 6 september. Här finns trädgårdar, utställningar,
butiker och kaféer. Mer info: wij.se

Midsommargudstjänst på Pålsgården,
Ockelbo kl 11.

21

Friluftsgudstjänst i Hyttan, Jädraås kl.
11.

21

Friluftsgudstjänst vid Strandgrens. Samåkning från kyrkplan vid Lingbo kyrka
kl 14.45. Medtag stol & kaffekorg. Vid
regn håller vi till i Lingbo kyrka.

21

Jädraås - Tallås Järnväg. Ångtågets tider
finns på jtj.org.se. Café Mallet i Tallås är
öppet.

21

Friluftsgudstjänst hos Stadells i Långänge, Ockelbo kl. 11 Medtag egen
kaffekorg.

3

Morgonbön, Kyrkans hus, Ockelbo kl.
8:45.

7

Mässa i Ockelbo kyrka kl. 11.

10

Morgonbön, Kyrkans hus, Ockelbo kl.
8:45.

13

Säsongsöppning på Wij Trädgårdar. Öppet varje dag kl. 10-16 tom 6 september.

13

Barnens dag på Wij Trädgårdar i samverkan med OIF. Mer info: wij.se

21

13

Vernissage med sommarens första
utställning i Ateljén, Wij Trädgårdar.
6 juni - 19 juli Eva Österberg och Marie
Lindgren, Gävlebaserade konstnärer
med såväl måleri och skulptur.

Jädraås Bruk Hyttan öppen för egen
vandring kl. 10-16. Infoskyltar finns.

21

Utställningar i Röda Längan vid lokstallet, Jädraås öppna kl. 11-15.

21

Sinnesromässa i Ockelbo kyrka kl. 18.

22

Motionsbingo i Mörtebo kl. 18:30-20.
Cirka två km promenad i vacker natur.
Fina vinster. Vi bjuder på fika. Möjlighet
till bad i Gopån. Lekplats för barnen.

24

Morgonbön, Kyrkans hus, Ockelbo
kl. 8:45.

24

Promenadbingo runt Bruksslingan,
Åmot kl. 18-19:30. Start vid Bunges
Kapell.

14

Promenadbingo runt Bruksslingan,
Åmot kl. 13-15. Start vid Bunges Kapell.

14

Jädraås - Tallås Järnväg. Ångtågets tider
finns på jtj.org.se. Café Mallet i Tallås är
öppet.

14

Jädraås Bruk Hyttan öppen för egen
vandring kl. 10-16. Infoskyltar finns.

14

Utställningar i Röda Längan vid lokstallet, Jädraås öppna kl. 11-15.

27

14

Aktiviteter och kurser - Levande tradition vid eko-torget. Kan vi ta tillvara
lokala resurser och inspireras av traditionella kunskaper för att utveckla ett mer
hållbart sätt att leva? Kurs - Skörda och
laga mat från vilda växter.
Föranmälan se: hembygd.se/ockelbo

Lingbo Hembygdsgård öppet kl 11 - 18.
Kafé och försäljning av hantverk i Butik
Kreativ och trevligt Loppis som drivs av
Röda Korset.

28

Lingbo Hembygdsgård öppet kl 11 - 18.
Kafé och försäljning av hantverk i Butik
Kreativ och trevligt Loppis som drivs av
Röda Korset.

28

Jädraås - Tallås Järnväg. Ångtågets tider
finns på jtj.org.se. Café Mallet i Tallås är
öppet.

28

Ekumenisk gudstjänst i Ockelbo kyrka
kl. 11.

28

Jädraås Bruk Hyttan öppen för egen
vandring kl. 10-16. Infoskyltar finns.

28

Utställningar i Röda Längan vid lokstallet, Jädraås öppna kl. 11-15.

29

Motionsbingo i Mörtebo kl. 18:30-20.
Cirka två km promenad i vacker natur.
Fina vinster. Vi bjuder på fika. Möjlighet
till bad i Gopån. Lekplats för barnen.

17

Morgonbön, Kyrkans hus, Ockelbo kl.
8:45.

19

Midsommarfirande i Lingboparken.
Traktortåget avgår kl 14 från kyrkplan.
Traditionellsenligt firande med fikaservering.

19

Midsommarfirande i Jädraås. Samling
vid Jädraås herrgård kl 14:30 för avmarsch till festplatsen med resning av
stången. Dans, fika fiskdamm, chokladhjul mm. samt ångtåg som avgår till Tallås
kl. 16:30.

19

56

20

Traditionellt Midsommarfirande på Wij
Trädgårdar. Mer info: wij.se

Alla arrangörer följer
Folkhälsomyndighetens
restriktioner och rekommendationer vilket innebär
att evenemang kan ställas
in eller tillkomma.
Så följ deras hemsidor,
sociala medier eller vår
evenemangskalender
på ockelbo.se
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JULI

7

Aktiviteter och kurser - Levande tradition vid eko-torget. Kan vi ta tillvara
lokala resurser och inspireras av traditionella kunskaper för att utveckla ett mer
hållbart sätt att leva? Kurs - Tillverka
egen salva med lokala ingredienser.
Föranmälan se: hembygd.se/ockelbo

8

Fäbodlunch och gårdstur på Oklagård,
Norrbo, med vallåtar, skrönor, brödbakning ute. Föranmälan 1 v. innan,
395/495 kr p.p. Mer info woxhjulia.se

8

Musik i Sommarkväll i Ockelbo kyrka
kl. 19.

8

Promenadbingo runt Bruksslingan,
Åmot kl. 18-19:30. Start vid Bunges
Kapell.

9

Grillkvällar på Herrgårdsplanen, Wij
Trädgårdar med underhållning.
Mer info: wij.se

Wij Trädgårdar öppet alla dagar från
13 juni kl.10-16 till och med 6 september. Här finns trädgårdar, utställningar,
butiker och kaféer. Mer info: wij.se
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1

Höhässjning på Wij Trädgårdar. Prel.
pga väderberoende aktivitet.
Mer info: wij.se

1

Aktiviteter och kurser - Levande tradition vid eko-torget. Kan vi ta tillvara
lokala resurser och inspireras av traditionella kunskaper för att utveckla ett
mer hållbart sätt att leva? Föreläsning
& prova på - Skapa en äng och öka den
biologiska mångfald, slå med lie.

1

Musik i Sommarkväll i Ockelbo kyrka
kl. 19 - Gustav Ödegården-Richter. ”Till
rosorna” - sommarmusik på flygel, orgel
& sång.

1

Promenadbingo runt Bruksslingan,
Åmot kl. 18-19:30. Start vid Bunges
Kapell.

4

Brännbollsturneringen LingboLyran drar
i gång på Lingboparken med start kl 9.
Här finns hamburgare, korv och fika att
köpa. Spelschema och mer info på vår
Facebooksida eller lingboif.se
Anmälan görs mellan 1 juni t.om 26 juni.

4

Lingbo Hembygdsgård öppet kl 11 - 18.
Kafé och försäljning av hantverk i Butik
Kreativ och trevligt Loppis som drivs av
Röda Korset.

5

Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan,
Ockelbo kl 11.

5

5

10 - 12

Rosdagar på Wij Trädgårdar

10

Jädraås - Tallås Järnväg. Ångtågets tider
finns på jtj.org.se. Café Mallet i Tallås är
öppet.

Rosdagar i Rosträdgården på Wij Trädgårdar. Mer info: wij.se

11

Lingbo Hembygdsgård öppet kl 11 - 18.
Kafé och försäljning av hantverk i Butik
Kreativ och trevligt Loppis som drivs av
Röda Korset.

Lingbo Hembygdsgård öppet kl 11 - 18.
Kafé och försäljning av hantverk i Butik
Kreativ och trevligt Loppis som drivs av
Röda Korset.

11

Rosdagar i Rosträdgården på Wij Trädgårdar. Mer info: wij.se

11

OBOMEET - En dag då ungdomarna får
ställa upp och ut sina epa-traktorer vid
Preem i Ockelbo och få dem bedömda
efter olika kategorier.
Efter det förljer prisutdelning och en
cruising med vinnarbilarna i främsta
ledet. Dagen till ära har den gamla dansplatsen i Ockelbo, ”Plan”, putsats upp en
och en DJ intar scenen.
Info: https://www.facebook.com/obomeet

5

Jädraås Bruk Hyttan öppen för egen
vandring kl. 10-16. Infoskyltar finns.

5

Utställningar i Röda Längan vid lokstallet, Jädraås öppna kl. 11-15.

6

Motionsbingo i Mörtebo kl. 18:30-20.
Cirka två km promenad i vacker natur.
Fina vinster. Vi bjuder på fika. Möjlighet
till bad i Gopån. Lekplats för barnen.
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12

Lingbo Hembygdsgård öppet kl 11 - 18.
Kafé och försäljning av hantverk i Butik
Kreativ och trevligt Loppis som drivs av
Röda Korset.
Ekumenisk friluftsgudstjänst på Rönnåsen kl. 11.

12

Jädraås Bruk Hyttan öppen för egen
vandring kl. 10-16. Infoskyltar finns.

12

Utställningar i Röda Längan vid lokstallet, Jädraås öppna kl. 11-15.

12

Rosdagar i Rosträdgården på Wij Trädgårdar. Mer info: wij.se

12

Aktiviteter och kurser - Levande tradition vid eko-torget. Kan vi ta tillvara
lokala resurser och inspireras av traditionella kunskaper för att utveckla ett
mer hållbart sätt att leva? Föreläsning,
demonstration & samtal - Ull och lin
blev lokalproducerade kläder.

12

Jädraås - Tallås Järnväg. Ångtågets tider
finns på jtj.org.se. Café Mallet i Tallås är
öppet.

13

Motionsbingo i Mörtebo kl. 18:30-20.
Cirka två km promenad i vacker natur.
Fina vinster. Vi bjuder på fika. Möjlighet
till bad i Gopån. Lekplats för barnen.

15

Loppis i gamla skolan Rönnbacken
kl. 10-15. Kaffeservering

15

Fäbodlunch och gårdstur på Oklagård,
Norrbo, med vallåtar, skrönor, brödbakning ute. Föranmälan 1 v. innan,
395/495 kr p.p. Mer info woxhjulia.se

16

Loppis i gamla skolan Rönnbacken
kl. 10-15. Kaffeservering

16

Grillkvällar på Herrgårdsplanen, Wij
Trädgårdar med underhållning.
Mer info: wij.se

17

Loppis i gamla skolan Rönnbacken
kl. 10-15. Kaffeservering

17

Berättarkväll på Pålsgården kl. 19. Dela
gärna med dig av gamla skrönor och
berättelser från trakten.
Kvällen inleds kl 18 med musikstund
på Arkivkullen, Wij Trädgårdar med
Julia Woxberg m.fl. För ev. ändringar av
datum se hembygd.se/ockelbo

18

Loppis i gamla skolan Rönnbacken
kl. 10-15. Servering av kolbullar

18

Jädraås - Tallås Järnväg. Stora Tåghelgen. Ångtågets tider finns på jtj.org.se.
Café Mallet i Tallås är öppet.

18

Lingbo Hembygdsgård öppet kl 11 - 18.
Kafé och försäljning av hantverk i Butik
Kreativ och trevligt Loppis som drivs av
Röda Korset.

18

Mörtebo Veteranfordonsträff med
bakluckeloppis kl. 14-18. För nionde
året arrangeras Mörtebo Veteranfordonsträff. Alla veteran- och entusiastfordon
välkomna. Omröstning om träffens
trevligaste fordon. Fika finns att köpa.
Bakluckeloppis. Ingen avgift för säljare.

19

Lingbo Hembygdsgård öppet kl. 11 - 18.
Kafé och försäljning av hantverk i Butik
Kreativ och trevligt Loppis som drivs av
Röda Korset.

19

Jädraås - Tallås Järnväg. Stora Tåghelgen. Ångtågets tider finns på jtj.org.se.
Café Mallet i Tallås är öppet.

19

Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan,
Ockelbo kl. 11.

19

Jädraås Bruk Hyttan öppen för egen
vandring kl. 10-16. Infoskyltar finns.

19

Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan,
Ockelbo kl 11.

15

Musik I Sommarkväll i Ockelbo kyrka kl.
19 - Tove Lindström & Olov Stadell.

19

Utställningar i Röda Längan vid lokstallet, Jädraås öppna kl. 11-15.

15

Promenadbingo runt Bruksslingan,
Åmot kl. 18-19:30. Start vid Bunges
Kapell.

19

Sinnesromässa i Ockelbo kyrka kl. 19.

20

Motionsbingo i Mörtebo kl. 18:30-20.
Cirka två km promenad i vacker natur.
Fina vinster. Vi bjuder på fika. Möjlighet
till bad i Gopån. Lekplats för barnen.
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Musik i Sommarkväll i Hyttan, Jädraås
kl. 19 med Lola från Ockelbo.

22

Promenadbingo runt Bruksslingan,
Åmot kl. 18-19:30. Start vid Bunges
Kapell.

23

Grillkvällar på Herrgårdsplanen, Wij
Trädgårdar med underhållning.
Mer info: wij.se

23

Aktiviteter och kurser - Levande tradition på Pålsgården. Kan vi ta tillvara
lokala resurser och inspireras av traditionella kunskaper för att utveckla ett
mer hållbart sätt att leva? Kurs - Vi bakar
i vedeldad ugn med lokala sädessorter.
Föranmälan se: hembygd.se/ockelbo

25

Gårdsloppis vid Lingbo prästgård kl.
10-16.

25

Vernissage med ny utställning i Ateljén,
Wij Trädgårdar. 25 juli - 6 september
Ida Björs, illustratör och konstnär från
Järvsö.

26

Gudstjänst i Åmots kyrka kl. 15.

26

Jädraås - Tallås Järnväg. Ångtågets tider
finns på jtj.org.se. Café Mallet i Tallås är
öppet.

26

Ekumenisk gudstjänst i Ockelbo kyrka,
kl. 11.

26

Jädraås Bruk Hyttan öppen för egen
vandring kl. 10-16. Infoskyltar finns.

26

Utställningar i Röda Längan vid lokstallet, Jädraås öppna kl. 11-15.

26

Ekumenisk mässa i Ockelbo kyrka kl. 11.

26

Gårdsloppis vid Lingbo prästgård kl.
10-16.

27

Motionsbingo i Mörtebo kl. 18:30-20.
Cirka två km promenad i vacker natur.
Fina vinster. Vi bjuder på fika. Möjlighet
till bad i Gopån. Lekplats för barnen.

29

Promenadbingo runt Bruksslingan,
Åmot kl. 18-19:30. Start vid Bunges
Kapell.

29

Musik i sommarkväll i Åmots kyrka
kl. 19 - Visor med Julia Woxberg m fl

30

OCKELBO SOMMARMARKNAD
30 juli - 2 augusti

30

Maknadsöppet i Ockelbo kyrka.

30

Grillkvällar på Herrgårdsplanen, Wij
Trädgårdar med underhållning.
Mer info: wij.se

31

OCKELBO SOMMARMARKNAD

31

Maknadsöppet i Ockelbo kyrka.

61

EVENEMANGSKALENDER

AUGUSTI

Wij Trädgårdar öppet alla dagar från
13 juni kl.10-16 till och med 6 september. Här finns trädgårdar, utställningar,
butiker och kaféer. Mer info: wij.se
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1

OCKELBO SOMMAR MARKNAD

1

Maknadsöppet i Ockelbo kyrka.

1

Lingbo Hembygdsgård öppet kl 11 - 18.
Kafé och försäljning av hantverk i Butik
Kreativ och trevligt Loppis som drivs av
Röda Korset.

2

Lingbo Hembygdsgård öppet kl 11 - 18.
Kafé och försäljning av hantverk i Butik
Kreativ och trevligt Loppis som drivs av
Röda Korset.

9

Friluftsgudstjänst hos Arne och Vanja i
Aspvik Lingbo. Samåkning från kyrkplan
vid Lingbo kyrka kl 14:45. Medtag stol &
kaffekorg. Vid regn håller vi till i Lingbo
kyrka.

9

Ekumenisk gudstjänst i Finnbackens
skola i Östby kl. 11. Föreningen Finnbackens skola bjuder på sommarfika.

9

Jädraås Bruk Hyttan öppen för egen
vandring kl. 10-16. Infoskyltar finns.

9

Utställningar i Röda Längan vid lokstallet, Jädraås öppna kl. 11-15.

12

Musik I Sommarkväll i Ockelbo kyrka
kl. 11 - med Kvinnfôlk.

13

Grillkvällar vid Trädgårdens Hus, Wij
Trädgårdar med underhållning.
Mer info: wij.se

2

Jädraås - Tallås Järnväg. Ångtågets tider
finns på jtj.org.se. Café Mallet i Tallås är
öppet.

16

2

Nordiska visor - ett musikprogram med
många fina visor från den nordiska
visskatten med “Trio Kontrast” på Wij
valsverk kl 16. Fri entré.

Jädraås - Tallås Järnväg. Ångtågets tider
finns på jtj.org.se. Café Mallet i Tallås är
öppet.

16

Ekumenisk Pilgrimsgudstjänst på Wij
trädgårdar kl. 11. Samling på herrgårdsplanen.

2

Ekumenisk marknadsgudstjänst i Ockelbo kyrka kl. 11.

16

Sinnesromässa i Ockelbo kyrka kl 19.

2

OCKELBO SOMMAR MARKNAD

2

Jädraås Bruk Hyttan öppen för egen
vandring kl. 10-16. Infoskyltar finns.

2

Utställningar i Röda Längan vid lokstallet, Jädraås öppna kl. 11-15.

3

Motionsbingo i Mörtebo kl. 18:30-20.
Cirka två km promenad i vacker natur.
Fina vinster. Vi bjuder på fika. Möjlighet
till bad i Gopån. Lekplats för barnen.

22

Jädraås - Tallås Järnväg. Ångtåg i
fotogenlampans sken. Ångtågets tider
finns på jtj.org.se. Café Mallet i Tallås är
öppet.

5

Musik i Sommakväll i Lingbo kyrka kl.
19 - Jenny med vänner.

5

Promenadbingo runt Bruksslingan,
Åmot kl. 18-19:30. Start vid Bunges
Kapell.

23

Jädraås - Tallås Järnväg. Ångtågets tider
finns på jtj.org.se. Café Mallet i Tallås är
öppet.

6

Grillkvällar vid Trädgårdens Hus, Wij
Trädgårdar med underhållning.
Mer info: wij.se

23

Gränsmässa i Oslättfors kyrka kl. 11.
Samåkning från Kyrkans hus, Södra Åsgatan 35, Ockelbo kl. 10.15

9

Jädraås - Tallås Järnväg. Ångtågets tider
finns på jtj.org.se. Café Mallet i Tallås är
öppet.

23

Jädraås Bruk Hyttan öppen för egen
vandring kl. 10-16. Infoskyltar finns.

23

Gudstjänst i Missionskyrkan, Ockelbo
kl. 11.

23

Utställningar i Röda Längan vid lokstallet, Jädraås öppna kl. 11-15.

25

Maten i Spenaten med trädgårdsmästare & kock på Wij trädgårdar.
Mer info: wij.se.

30

Gudstjänst i Åmots kyrka kl. 15.

30

Högmässa i Ockelbo kyrka kl. 11.

30

Utställningar i Röda Längan vid lokstallet, Jädraås öppna kl. 11-15.

30

Jädraås Bruk Hyttan öppen för egen
vandring kl. 10-16. Infoskyltar finns.

30

Gudstjänst i Missionskyrkan, Ockelbo
kl. 11.

30

Jädraås - Tallås Järnväg. Ångtågets tider
finns på jtj.org.se. Café Mallet i Tallås är
öppet.

EVENEMANGSKALENDER

Arrangörerna följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och
rekommendationer och vi reserverar oss för eventuella ändringar.
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