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Sinnerlighet - årets tema på Wij Trädgårdar!
I år vill Wij bjuda upp alla sinnen till dans! Ögats fröjd möter svindlan-
de doft, ett öra möts av hårt arbetande insekters surr, huden möter 
sammetslent löv och taggig gren, smaken häpnar, det sjätte sinnet och 
sinneminnet. Alla får vara med!  Efter pandemins hårda krav på distan-
sering och en värld färgad av oro och strid vill Wij bjuda in till upple-
velser av trädgård och natur som på nytt väcker alla sinnen till liv och 
låter oss hänföras.  

WIJ TRÄDGÅRDAR

VÄLKOMMEN TILL WIJ TRÄDGÅR-
DAR I OCKELBO!

Här blir både naturen och 
kulturen besjungna på det 
skönaste vis genom träd-

gårdsformgivning och gestalt-
ning som lyfter såväl skogen 
som åkern och den ädla hor-
tikulturen.

Här, i bondens kulturlandskap 
i växtzon 5, möter modern 
trädgårdskonst det lokala 
materialet och den omgivande 
naturens särprägel.

Inspirationen till visningsträd-
gårdarna finns runt knuten 
och blandas med influenser 

från hela världen, alltid med 

TILL ALLA SINNENSTILL ALLA SINNENS
LOV I SINNERLIG DANSLOV I SINNERLIG DANS

ekologiska metoder och en 
hållbar livsmiljö som ledstjär-
na.

Här vill vi odla trädgårdar 
som gör gott och ger hopp 
om en vackrare värld. Vi 

vill skapa miljöer som sjuder 
av lustfyllt liv och biologisk 
mångfald.
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TILL ALLA SINNENSTILL ALLA SINNENS
LOV I SINNERLIG DANSLOV I SINNERLIG DANS

Vi vill ge rum för människor att 
mötas, inspireras, förkovra sig 
och förundras.

ÅRETS	 TEMA:	 SINNERLIG-
HET

Sinner l ighet ” 
är en tema-
tikeller ett 

begrepp som 
beskriver både 
s i n n l i g h e t e n 
och innerlighe-
tens betydelse 
för upplevelsen av 
trädgården. I år kom-
mer man få uppleva träd-
gården med alla sina sinnen. I 
planteringar, kök, utställning-
ar och evenemang vill vi väcka 

HUR HITTAR DU HIT?
Wij Trädgårdar
Wijberget 2, Ockelbo
Tel: 0297-76 33 00
Hemsida: wij.se
Finns på Facebook och Instagram

TRÄDGÅRDSPARKEN ÖPPEN DAGLIGEN
KL 11 - 17 från
11 JUNI till säsongsavslutning med 
SKÖRDEFEST helgen den 
0-11 SEPTEMBER
Gratis entré upp till 16 år.

Guidade turer i trädgårdarna, både 
för grupper och för privatpersoner.

INFO & BOKNING
E-post: info@wij.se
E-post: bokning@wij.se
Tel: 0297-76 33 30

RESTAURANG
Tel: 0297-76 33 07

WIJ  HERRGÅRDSKAFÉ
Wij Herrgårdscafé ligger i hjärtat 
av Wij Trädgårdar med stort härligt 
utecafé på sommaren.

VÄLKOMNA ALLA ÅRSTIDER!
Restaurang, hotell, butik och
konferens är öppet året runt!

WIJ TRÄDGÅRDAR

 

Vid Örtagården 
kommer det finnas 100 
olika sorters dahlior för 
fägringens och mång-

faldens skull.

”Det här är en 
trädgård som ska 

synas, doftas, smakas 
och höras. Det sägs att 

den känns också” 
 

Lars Krantz

ÖPPET DAGLIGEN
KL 11 - 17 

11 juni till säsongsavslutning 
med Skördefest
10-11 september

alla sinnen till liv, låta oss hän-
ryckas av det lilla och det sto-
ra, och låta upplevelsen väcka 
innerligheten inom oss till liv.

Det kommer att synas, kän-
nas, höras, smakas och 
doftas extra mycket i våra 

trädgårdar i år.

Men det är också en uppma-
ning att gå riktigt nära för att 
upptäcka det knappt förnim-
bara, sparsmakade, subtila, 
för att både väcka och skär-
pa våra sinnen.

Sinnligheten har alltid fun-
nits som en tematik på Wij 
trädgårdar. Platsen har 

kallats för ”Resmålet för dina 
sinnen” . 

Vi hoppas att vi kommer 
kunna beröra våra besöka-
re i sommar.

BIOLOGISK MÅNGFALD

Bi o l o g i s k 
mångfald är 
mer högaktu-

ellt än någonsin 
och just denna 
tematik fram-

hävs extra i 
B a r n e n s 

trädgård där man 
kommer hitta in-
sektshotell och 
fågelholkar.

Här kan man 
gå en tipspro-

menad som rik-
tar sig till barn 

och föräldrar som 
utmanar, involverar, 

upplyser och ger mer kun-
skap om biologisk mångfald.
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WIJ TRÄDGÅRDAR

I besöksparken kommer man 
även satsa på en större 
mängd ”bidragare” och väx-

ter som lockar pollinatörer och 
ytorna med klippt gräsmatta 
minskas, vilket på sikt kommer 
leda till en större mängd blom-
mor och örter än vad en klippt 
gräsmatta gör.

ROSTRÄDGÅRDEN

För många av rosorna har 
det varit en ganska mild 
vinter. De har övervintrat 

fint och många av rosorna har 
kunnat bevaras i höjd och fin 
storlek. Rosträdgården har 
gödslats rikligt med kompost 
och en hel del biokol.

I början av juli är det fokus på 
rosor då de blommar som 
mest. Ett årligt evenemang är 

de populära Rosdagarna 9-10 
juli. Missa inte ett besök för 
att ta del av Rosträdgården då 
den är som allra vackrast.

FÄGRING, DOFT OCH KÄNSLA

Örtagården är en plats för 
alla våra sinnen och den är 
fylld med blommor och ör-

ter i vackra kombinationer och 
färger. I växthuset kommer 
Fröken Frisk bygga upp en ut-
ställning kring örter och dess 
användningsområden för vår 
hälsa och sinnerlighet.

TRÄDGÅRDSUTBILDNINGENS 
ODLINGSLOTTER

För femte året i rad bedrivs 
en ettårig trädgårdsutbild-
ning genom Bollnäs Folk-

högskola på Wij Trädgårdar. 
Utbildningen följer ett ettårigt 
odlingsår på Wij trädgårdar 
som sträcker sig från vårens 
frösådder till vintervilan i no-
vember.

Som en del i utbildningens 
kursplan får deltagarna i 
uppgift att gestalta och an-

lägga en odlingslott. Ett årligt 
grundtema är att skapa pota-
ger – en dekorativ kökstäppa.  

Sinnerlighet är även ett tema 
för studenterna.
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ROSTRÄDGÅRDEN
I första hand är det busk- och park-
rosor med härdighet för odlingszon 5 
som ingår i sortimentet på Wij Träd-
gårdar. Det speciella med dessa ro-
sor är blommornas doft och buskarnas 
generösa växtsätt.
I pergolan klänger rosor och bildar ett grönt tak. Kinesiska 
buskpioner, olika arter av digitalis och en mängd olika sor-
ters klematis ingår i planteringarna, för att med sina blom-
ningstider förlänga blomningssäsongen.

KÖKSTRÄDGÅRDEN
Här odlas ekologiska grönsaker och 
snittblommor till Wij Trädgårdskök 
som matchar restaurangens behov.
Vi odlar efter en åttaårig växtföljd för 
att motverka växtsjukdomar och gynna 
jordens mikroliv.
Den stora förhoppningen är att denna köksträdgård ska 
inspirera och till eget odlande och ge insikt i värdet av att 
få sätta sin egna potatis.

WIJ TRÄDGÅRDAR

ELEVERNAS ODLINGSLOTTER
Eleverna på Wij Trädgårdar går en 
ettåring trädgårdsutbildning i regi av 
Bollnäs Folkhögskola. Som en del i 
deras utbildning får de i mindre grup-
per gestalta och uppföra en potager, 
dvs en vacker kökstäppa i en del 
av Köksträdgården. Detta är ett lärorikt sätt för våra kurs-
deltagare att följa processen från frö till skörd.

Årets tema är ”Sinnerlighet”.

SKOGENS TRÄDGÅRD
Ett trädgårdskoncept som förmedlar 
känslan av de naturtyper som är ty-
piska för Ockelbo med omnejd. 
Avsikten är inte att avbilda naturen 
utan att ge en känsla av naturens när-
varo parat med ett hortikulturellt uttryck.
Skogen Trädgård består av 6 olika rum; Entrégårdarna, 
Heden & klapperstensskogen, Tjärnen, Myren, Brynet och 
Odlingslandskapets Trädgård.

BARNENS TRÄDGÅRD
Här finns slingriga gångar och kojor 
samt mindre rum och gläntor som 
baseras på blommor och grönsaker. 
Gångarna och kojorna finns som in-
slag i denna trädgård för att få barnen 
att dröja kvar och känna sig inbjudna 
och förhoppningsvis upptäcka något.
Här hittar man insektshotell och fågelholkar.

ÖRTAGÅRDEN
Örtagården hyllar den lilla hemträd-
gården som blivit så viktig för oss 
under det gånga året. Något så 
världsligt som blommor är viktigt och 
hälsofrämjande. Örtagården fylls i 
år av blommor och grönsaker i
vackra kombinationer och färger och mitt i detta hav av 
fägring återfinns två mötesplatser. I växthuset visas en 
sprakande Dahlia-utställning med varierande färger och 
former.

VISNINGSTRÄDGÅRDARNA

BONDENS TRÄDGÅRD
Herrgårdsparken blir Bondens Träd-
gård och är en hyllning till arbetarna 
och till bonden som genom århund-
radena kämpat för att hålla gläntan 
runt Ockelbo öppen och brukad. 
De stiliserade åkerlapparna 
med blomsterkombinationer tillgängliggör innehållet och 
åkern blir till hortikultur, trädgårdskonst.

KLONARKIVET
Växter som har odlats länge på en 
plats bär en historia om ursprung 
och anpassningsförmåga. De berät-
tar också om relationen mellan växt 
och människa, mellan natur och kultur. 
Kanske har de lokala sorter
na som finns i Wij Trädgårdars klonarkiv varit avgörande 
för överlevnad och försörjning för traktens folk. Kanske har 
de ”bara” odlats för njutningen att kunna stoppa näsan i en 
väldoftande blomma en varm sommarkväll. 
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WIJ TRÄDGÅRDAR

OM	BIOLOGISK	MÅNGFALD:	

Biologisk mångfald är en för-
utsättning för allt liv på jor-
den. Fungerande ekosys-

tem skyddar mot katastrofer, 
ger friska hav, växtpollinering 
och bidrar till stabilt klimat. 
Ämnet är mer högaktuellt än 
någonsin. 

Under 2022 kommer Wij 
Trädgårdar att förstärka 
barnens trädgård med 

tematiken om biologisk 

mångfald. För att visa 
att Wij Trädgårdar 
värderar den 
biologis-
ka mång-
falden 
och att 
de tar 
ämnet 
på allvar 
så kommer de genomföra 
vissa åtgärder i parken.

Trädgårdsmästarna  kom-
mer att odla växter som 
är särskilt gynnsamma för 

pollinatörer och det kommer 
att placeras ut skyltar som 
berättar och informerar om 
pollinatörernas livscykel och 
om olika sätt som du själv kan 
jobba med biologisk mångfald 
i din egna trädgård.

Det finns många saker som 
vi gör i våra trädgårdar 
som går av bara farten. 

Och ibland vet man kanske 
inte varför man göra det. Det 
finns visa saker som man kan 
tänka lite extra på som gör 
just livet för de minsta lite mer 
gynnsamt.

1. Städa inte i onödan. Insek-
ter och mikroliv trivs i stub-
bar bland kvistar och löv, i 
gammal bark. Kanske kan du 
ha olika delar i trädgården 
som du sköter på olika sätt? 
Vissa växter som du tidigare 
klassat som ogräs kan få ny 
innebär som du inser att de 
gynnar vilda bin och humlor.  

2. Plantera gärna växter 
som gynnar insekter. Ex-
empel på växter kan vara 
lavendel, timjan, salvia. Om 
man väljer dahlior eller an-
dra sommarblommor kan 
man välja enkelblomman-
de sorter som göra att in-
sekterna kommer åt blom-
mans pollen och nektar. 

3. Äldre sälgar är enormt  
viktiga för de första insek-
terna som vaknar till liv ti-
digt på våren. Säljblommor-
na skänker massor med 
mat till humlor och bin. 

BIDRA TILL DENBIDRA TILL DEN
BIOLOGISKA MÅNG-BIOLOGISKA MÅNG-
FALDEN - ALLA KANFALDEN - ALLA KAN
VARA MEDVARA MED

 11 tips för 
att gynna

biologisk mångfald
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WIJ TRÄDGÅRDAR

4. Plantera blomsterlökar 
på hösten som kan ge tidig 
blomning och stötta ny-

vakna humlor, och bin. 
Krokus är en super-

bra blomma som 
ger tidig blomning! 

5. Planera för lång 
blomning i din 
trädgård. Välj 

blommor som ersätter var-
andra och se till att du har en 
blomning långt in på hösten. 

6. Fundera på om du verkli-
gen måste klippa alla delar 
av din gräsmatta? Gräset 
kostar ofta energi, tid och 
pengar att sköta. Genom att 
lämna vissa delar oklippt kan 
du bjuda in massor av örter 
och blommor som gynnar 
pollinatörerna. Blommor 
som vitklöver och bellis trivs 
i uppväxta gräsmattor. 

7. Träd är mycket viktiga för 
ditt mikroklimat i din träd-
gård. Om du behöver ta ner 
ett träd, se till att återplante-
ra med ett nytt, och  spar den 
gamla veden. 
Antingen sparar man den 
gamla stocken som en hög-
stubbe på plats eller så låter 
man trädstammen ligga kvar 
och förmultna på plats. Det 
gynnar mossor, svampar, ved-
levande insekter och spindlar.  

8. Du kan gynna insek-
ter och fåglar genom att 
bygga insektshotell och 
sätta upp fågelholkar.  

9. Insekter övervintrar ofta 
i jorden. De älskar att gräva 
ner sig i en solbelyst sandig 
backe. Om det inte finns na-
turligt sand i din trädgård kan 
m a n skapa en sandhög 
i ett soligt hörn.  

10. Gör gärna en kom-
post av grenar och löv. 

11. Vatten gynnar insekter 
och fåglar som behöver 
dricka vatten för att överle-
va. Gör ett vatten-
bad eller bygg en 
damm. 
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WIJ TRÄDGÅRDSHANDEL
Wij Trädgårdshandel finns i växthu-
set vid stora entrén. Varje sommar 
fylls butiken med ett nytt sortiment 
av inredning, trädgårdsverktyg, 
pelargoner, rosor, kryddväxter, 
sommarblommor och mycket annat 
en trädgård kan önska sig.

HÖHÄSSJNING & SLÅTTERDAG
Vecka 27
Hässjning på gammalt vis.
Vid slåtterdagen har du chansen 
att lära dig slå med lie.

WIJ TRÄDGÅRDSKÖK
Rätter ur trädgårdens skafferi du-
kas upp under sommaren.
Det är Wij Trädgårdars egna od-
lingar i kombination med lokala 
råvaror som tillagas till färg- och 
smaksprakande anrättningar.
Restaurangen är öppen alla da-
gar. Njut en middag till rosornas 
doft!  Här arrangeras även bröllop 
och fester skräddarsydda efter 
dina önskemål.

ROSDAGAR
9-10	juli
Dagarna då allt går i rosornas tecken. 
Rosexperter på plats, utställare och 
guidningar. Under veckorna 27-28 
kommer det erbjudas ljuvligt fotbad i 
rosträdgården.

MIDSOMMAR PÅ WIJ 
24	juni
Klassiskt Midsommarfirande med 
ringdans runt midsommarstång 
och fiskdamm. Midsommarfika och 
silllunch i restaurangen.

WIJ TRÄDGÅRDARS SÄSONGSÖPP-
NING  MED HÄLSODAG
11	juni
Fokus på hälsa och mat.
Familjeevenemang med familje-
lopp. Barnevenemang. Ponnyrid-
ning. Försäljning av växter. Knallar, 
utställare och andra aktörer.
Vernissage i ateljén.

GRILLKVÄLLAR VID
HERRGÅRDEN
Njut av god grillad mat med 
hemodlade grönsaker i en härlig 
herrgårdsmiljö. Musikunderhållning 
och uppdukad grillbuffé kommer 
varje TORSDAG under hela JULI och 
de två första TORSDAGARNA i AUGUSTI 
finnas vid Wij trädgårdars herrgård.

WIJ TRÄDGÅRDAR

MATEN I SPENATEN
17	&	24	augusti
Trädgårdsmästaren bemannar kök-
strädgården och har försäljning av 
grönsaker.  

Mer information om
sommarens alla evenemang 

finns på wij.se

SNITTBLOMSFREDAGAR
19	&	26	augusti,	2	september
Trädgårdsmästarna binder buketter 
i köksträdgården och berättar om 
snittblommor.
Buketter till försäljning i butiken  
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WIJ TRÄDGÅRDARs utbildningar

TRÄDGÅRDSUTBILDNING
Utbildningen följer ett ettårigt 
odlingsår på Wij Trädgårdar 
som sträcker sig från vårens 
frösådder till höstens julmark-
nad. I utbildningen varvas te-
ori med praktik och du får en 
god kunskapsgrund för att 
söka vidare till trädgårdsjobb 
inom såväl offentliga som pri-
vata trädgårdsmiljöer.

Som en del av studierna får du 
anlägga en odlingslott. I denna 
uppgift ingår att planera, ge-
stalta samt anlägga och sköta 
om en odlingslott mitt i hjärtat 
av Wij Trädgårdar. Många be-
sökare kommer under som-
maren och ser dessa lotter 
som därför får ett stort publikt 
värde. 

Lärare på utbildningen är yr-
kesverksamma trädgårdsmäs-
tare på Wij Trädgårdar i Ock-
elbo. 

Mer info finns hos Bollnäs
Folkhögsskola

KURS- & UTBILDNINGSCENTER 
HÅLLBAR UTVECKLING
På Wij Trädgårdar är vi i full 
färd med att bygga upp en 
kursverksamhet med inritning 
på Hållbar Utveckling. Här blir 
det möjligt att gå korta kur-
ser med praktisk och upple-
velsebaserad inriktning inom 
odling, mat, hälsa, energi och 
byggande. Vi kommer också 
att ha kurser med mer teore-
tiskt innehåll på temat hållbar-
het och resiliens i ekosystem 
och samhälle. Här tar vi av-
stamp i vår vilja att kombinera 
hjärtat, hjärnans och handens 
intelligens. 

Utvecklingen av kursverksam-
heten sker med stöd av Leader 
Gästrikebygden Lokalt Ledd 
Utveckling.

Kursprogram och mer informa-
tion kommer att finnas på wij.se

LÄRANDE I KREATIV MILJÖLÄRANDE I KREATIV MILJÖ
På Wij Trädgårdar finns sen några år en ettårig trädgårdsutbildning där man 
får lära sig om trädgårdsodling och parkskötsel. Nu pågår förberedelser med 
att utöka med kurser med inriktning på Hållbar utveckling.
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Trådar	som	knyter	oss	samman	-	en	utställning	av	
showen	Landsbygdsupprorets	scenkostymer,	och	om	
att höra samman - omsatt i praktik genom händer, 
hjärtan, trådar och tyll
Kulturmagasinet	på	Wij	Trädgårdar
	11	juni	-	21	augusti
Foto:	Märta	Thisner
Att fler utgör en större kraft än en har varit starka ledord i ska-
pandet av showen Landsbygdgsupproret. Själva scenkosty-
men är resultatet av ett omfattande samskapande i form av 
återkommande digitala broderijuntor på Zoom. I dessa rum 
har ett hundratal personer från hela landet träffats, broderat, 
och genom sina långsamt framträdande broderimotiv samta-
lat om drömmar, visioner och framtidsutsikter för sina hem-
bygder. Broderier som sammanfogats och nu hör samman i 
den fantatsiska scenkostymen Samantha Olanders bär.

I Gävleborg var det hembydsföreningarna som höll i trådar-
na för samskapandet. De har varit fria att tolka sin egen plats 
i mönster, bild, stygn och tekniker. Med inspiration, kunskap 
och hjälp av de många händerna från Övre Hälsinglands-, 
Bollnäs-Voxnadalens- och Gästriklands hemslöjdsförening 
tillsammans med Broderiakademins lokalgrupp Lösa Boliner 
har föreställningens andra scenkostymer växt fram. 

I sommar kan du ta del av både kostymerna och arbetet 
bakom. Utställningen sker i samarbete med Folkteatern 
Gävleborg. 

KONSTNÄR:	EMELIE	MARKGREN	-	Lucid	Dancing
Ateljén i Wij Trädgårdar
	11	juni	-	10	juli
Emelie är född 1997 och uppvuxen i Delsbo, Hälsingland.  
2021 examinerades hon på masterprogrammet i fri konst 
vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon arbetar huvud-
sakligen med måleri och performance. Återkommande 
i verken är innehåll från den historiska och samtida
landsbygden. I måleriet byter bilden handling genom frag-
mentariskt uppbrutna och hopsatta motiv. 

Utställningen “Lucid dancing” handlar om ett uppvaknande
i de mönster som vardagen koreograferar åt oss. Utställ-
ningen vill iscensätta en intryckens uppsjö som speglar 
dagens informationsflöde, en klarvaken drömvärld där nöd-
vändig och meningslös information blandas hänsynslöst.

KONST PÅ WIJ TRÄDGÅRDAR

K
onsten är viktig på Wij Trädgårdar, den finns i de olika trädgårdsrummen men också som 
inslag i tillfälliga utställningar och installationer. Ett lokalt ”konstråd” ansvarar för att varje sä-
song tillföra nya konst- och kulturupplevelser till platsen. Med stöd av Konstfrämjandet Gäv-
leborg, Ockelbo kommun och Region Gävleborg arbetar konstrådet för att etablera Wij Träd-

gårdar som en konstscen av nationell betydelse men också att bidra med ett utbud av kvalitativ 
samtidskonst till den lokala och regionala publiken.            

   Mer info om utställbingarna: wij.se
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KONST PÅ WIJ TRÄDGÅRDAR

TEXTILKONSTGRUPPEN FIMBRIA - 
Vår trädgård har tolv ingångar
Ateljén i Wij Trädgårdar
	19	juni	-	14	augusti
Fimbria startades 2002 och är en eta-
blerad grupp med återkommande pro-
jekt och utställningar, hemsida för mark-
nadsföring och en tydlig målsättning 
att använda broderiet som konstnärligt 
uttrycksmedel och tänja på gränserna 
för vad ett broderi kan vara. 

Trädgården kan vara en metafor för 
själsliga tillstånd och inre rum. Den blomstrande, paradisiska trädgården som en utopisk dröm om växtkraft, lärande och 
magi. Eller den vissnande, frusna, övergivna trädgården som vilar och väntar. 

Som titeln uttrycker innehåller utställningen tolv olika ingångar, lika olika som Fimbrias medlemmar. Våra arbeten spänner 
över hela det textila fältet från brukstextilier till verk med samhällsengagemang. 

KONSTNÄR:	MALIN	WIKSTRÖM
 - Allt är bara bra
Wij valsverk vid Wij Trädgårdar
19	juni	-	14	augusti
Malin är född 1971 och bosatt i Gävle. 
Hon mixar olika media. En stor favorit 
är betong, men arbetar även i gips 
och brons. Broderar i textil och pap-
per. Trycker grafik, screentryck och 
cyanotype. Måleriet finns alltid med.

Rubriken på utställningen är tagen 
ur vardagen. Hur mår du? Och hur 
snabbt vi svarar att - Allt är bara bra. 
Som en hälsningsfras. Hur kommer 
det sig att vi är så artiga både i att 
fråga och svara? Istället för hur vi 
egentligen mår. 

KONSTNÄR:	ANNELIE	KRANTZ	-	Rester;	speglingar
Ateljén i Wij Trädgårdar
19	juni	-	14	augusti
Annelie är uppvuxen och bosatt i Ockelbo, född 1975. Utbildad på Konstfack, 
textil samt Konstlinjen i Gävle.

Små stygn, breda penslar, sönderfall, sammanfogningar. Processer i natur och 
rymd intresserar mig. Fragmenten, beståndsdelarna, minnesbilderna. Koppling-
arna, sammanhangen, trådarna. Material och teknik är alltid viktigt i mitt arbete. 
Hur materialet känns under handen, i handen, rytmen i nålen, hur färgen rör 
sig. Kombinationen av måleri och broderi är både spontan, snabb och nästan 
meditativ, långsam.
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Eko–torget på Wij Träd-
gårdar, granne med 
Turbin konsthantverk 
och Eko-Fiket 11 juni- 
11 september.

På Eko-torget finns som van-
ligt en expo som visar fö-

retag med produkter som är 
bra för vår vardagsmiljö. Det 
kan till exempel vara avlopps-
rening med växter, solenergi, 
byggmaterial och odlingsred-
skap. I en butiksdel finns bland 
annat mathantverk, redskap 
och miljövänliga hushållspro-
dukter att köpa. Besökare kan 
även hitta information om 
närliggande gårdsbutiker och 
andra besöksmål som Eko-tor-
get vill rekommendera. 

eko-torget eko-torget 
öppetöppet

11 juni - 11 september11 juni - 11 september

KONST & HANTVERK

Vi håller öppet dagligen 11-17 från den 
1 juni till  31 augusti.
För öppettider: turbinkonsthantverk.se

TURBIN KONSTHANTVERK &
EKOFIKET

För 17e året har konsthant-
verkskooperativet Turbin öp-

pet i Tröskladan, alldeles nära 
Wijdammen och Wij Valsverk, 
på Wij Trädgårdar.

I    konsthantverksbutiken visas 
alster av ca 35 konsthant-

verkare. Ullkläder, keramik, 
smycken, sjalar och mycket 
mer finns i butiken. 

På Turbins hemsida finns alla 
medlemmar och gäster pre-

senterade, där finns även mer 
info om evenemang.

Där finns även Ekofiket, som 
nu är inne på sitt femte 

år, där det erbjuds hembakt 
ekologiskt fikabröd, kaffe/te, 
toast, kylda drycker och glass. 
Det finns sittplatser både ute 
och inne.

turbinkonsthantverk.se

I år planeras också en av-
delning med temat ”la-

ga-fixa-skapa” som vill inspi-
rera till att vi ska leva mer 
hållbart genom att vårda och 
laga det vi redan har eller göra 
själv hellre än att köpa nytt. 
Där kommer även vissa da-
gar hantverkare och fixare att 
dyka upp och visa hur det ska 
gå till. 

På eko-torget.nu kommer in-
formation om dagar, tider och 
vilket hantverk som visas.
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OCKELBO EXPOS SOMMARUTSTÄLLNING
Tröskladan vid Wij valsverk
Öppet 13:e juni - 10 september  måndag till fredag kl. 13 – 17.
Hit kan du komma för att lära dig mer om Ockelbo och kringliggande byars spännande lokalhistoria.
Du kan lära dig mer om Ockelbo Båtar, Ockelbo Skotrar, JEBO kokkärl och mycket annat från våra kunniga föreläsare.
Med reservation för ändringar - Vi sammarbetar med ABF Gästrikebygden. 
Hoppas vi ses!

ELASTIC	Rural
Jädraåsvägen	12,	Jädraås,	tel:	070-656	43	19
Vi håller öppet lördagar och  söndagar mellan kl. 12-16 eller efter överenskommelse.

Utställningsperiod	7	augusti	-	11	september	-	Vernissage	Lördag	7	augusti	kl.	12-16.

Årets utställningar på ELASTIC Rural kommer visa samtidskonst som innehåller skilda material och uttryck.

Magnus Thierfelder Tzotzi arbetar med skulptur, foto och video. Utställningen breder ut sig inne i den gamla möbelfabriken 
men även utomhus. Konstverken skapar en gemensam bild där deras titlar kan ses som en dikt över vår gemensamma 
samtid och plats i tillvaron. Utställningsperiod 18/6-31/7, Vernissage Lördag 18/6 kl. 12.00-16.00

Monica Höll målar med oljefärg på tunna plastskivor som skapar en illusion av att hon har målat direkt på gamla tapeterna i 
de slitna butikslokalerna. Detta abstrakta måleri för en dialog med kurbits- och möbelmåleri från tidigt 1900 tal. Höll presen-
terar också en serie gjutna aluminiumobjekt både abstrakta och föreställande objekt, de består delvis i avgjutna växtdelar. 

UTSTÄLLNINGAR

UTSTÄLLARE I BUNGES KAPELL I ÅMOT
Fredag 1 juli - söndag 24 juli: Lars Westerman och Maria Westerman, 
Sandviken - vernissage 1 juli.
Fredag 29 juli - söndag 21 augusti: Samlingsutställning med medlem-
mar i Svenska Konstnärsförbundet Region Mitt - vernissage 29 juli

Magnus Thierfelder Tzotzi
detalj; från en promenad, 2022

Monica Höll
Curbits and Nature, 2022



16 visitockelbo.se

PÅLSGÅRDEN - OCKELBO hembygdsgård

I hjärtat av Ockelbo ligger Påls-
gården. Vackert belägen på 
Lustigbacken med utsikt över 

Bysjön. En samling byggnader 
som flyttats till platsen från oli-
ka delar av kommunen bildar 
en sammanlänkande historisk 
plats för Ockelbo med byar. 

På platsen verkar Ockelbo 
hembygdsförening. En 
förening som vill sprida 

kunskap om vår hembygd, 
dess natur, folk och histo-
ria samt verka för att hem-
bygdens natur- och kultur-
värden bevaras och vårdas. 

Efter några år av slummer har 
Ockelbo hembygdsföreningen 
vaknat till liv med besked och 
man har massor av projekt på 
gång. Bland annat kunde man, 
trots pandemin, genomföra 
en succeartad jubileumsdag 
förra sommaren. Där och då 
bestämdes att hembygdsda-
gen ska bli en återkommande 
tradition som får växa och ut-
vecklas tillsammans med ar-
rangörer och besökare. 

Sommaren startar med 
nationaldagsfirande 6 juni 
i samverkan mellan  

Ockelbo kommun och hem-
bygdsföreningen. Mellan kl.  
13 och 16  är  kaféet öppet 
och olika aktiviteter pågår. 
Program med musik, dans, 
sång av Ockelbo manskör, 
tal och flagghissning blir som 
vanligt men i år medevene-
manget ”Goda grannar” som 
uppmärksammar att också 
i Ockelbo bor människor 
med ursprung i många olika 
kulturer.

 

VÄLKOMMEN TILL OCKELBOVÄLKOMMEN TILL OCKELBO
HEMBYGDSGÅRDHEMBYGDSGÅRD

 
Nationaldag

6 juni

Hembygdsdag
16 juli
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PÅLSGÅRDEN - OCKELBO hembygdsgård

VÄLKOMMEN TILL OCKELBOVÄLKOMMEN TILL OCKELBO
HEMBYGDSGÅRDHEMBYGDSGÅRD

Den 16 juli blir det hem-
bygdsdag med många 
olika aktiviteter, bakning i 

bagarstugan, smide i smedjan, 
loppis, kafé, musik och mycket 
mer. Till kvällen återupptas en 
tradition- Pålandersstämman 
med mycket folkmusik och 
dans. Stämman inleds redan 
15 juli med en ”förstämma” på 
Oklagård.

Hembygdsföreningen som 
firade 100 årsjubileum 
förra året fått många nya 

medlemmar och har planer 
och projekt i gång för fler ak-
tiviteter och evenemang. Håll 
utkik på hembygd.se/ockelbo 
eller på facebook.com/ockel-
bohembygdsforening 

HUR HITTAR DU HIT?
OCKELBO HEMBYGDSFÖRENING
Adress: Gamla Åmotsvägen 12
816 30 Ockelbo
Tel: 070-376 60 62
e-post: ockelbohembygdsforening@
gmail.com
Hemsida: hembygd.se/ockelbo
Facebook: Ockelbo Hembygdsför-
ening

VISSTE DU ATT?
Visste du att du kan hyra Pålsgår-
den med tillhörande kök för möten, 
kurser, familjehögtider och liknan-
de? Även bagarstugan kommer 
bli möjlig att hyra från sommaren 
2022. Kontakta oss för mer infor-
mation om du är intresserad. 

VILL DU BLI MEDLEM?
Du kan också stödja hembygdsför-
eningen genom att bli medlem. 
Med hjälp av din gåva kommer 
kulturhistoriskt värdefulla bygg-
nader, gårdsmiljöer, samlingar 
och arkiv tas tillvara och göras 
tillgängliga, idag och för framtida 
generationer. Årsavgift 150 kr/per-
son (2022). Bankgiro nr 297-2537, 
kom ihåg att ange ditt namn. Swish 
nr 1236700272, ange namn och 
medlemskap. 

Fo
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Toner i sommaren

MUSIK I SOMMARKVÄLL
Onsdagar kl 19

6 JULI - OCKELBO KYRKA
Lars-Olof Johansson & Yngve Persson

Orgel & saxofon

13 JULI - OCKELBO KYRKA
 BLue DeVilles

Sara Kreft - sång, Christian Dalin - sång/orgel
Leif Olsson - bas/gitarr, Claes Rahm - munspel/sång

Niklas Skoglund - trummor, Lennart Wastesson - gitar-
rer/mandola

20 JULI - LINGBO KYRKA
Anna Karin Killberg & Håkan Lingblom

Sång & gitarrer

27 JULI - OCKELBO KYRKA
Julia & Anders Woxberg

Sång/gitarr/fiol/nyckelharpa/akustisk basgitarr

3 AUGUSTI - HYTTAN JÄDRAÅS
TRE

Evelina Höglund Åström - femsträngad fiol
Ronja Grafström - röst

Timmy Gasslander - gitarr

10 AUGUSTI - ÅMOTS KYRKA
G4-kvintetten

Helena Ström, Monika Eriksson, Berit & Per Lamander, 
Kent Fälström - sång, Eya Le Warite - piano

17 AUGUSTI - OCKELBO KYRKA
Tove Lindström & Olov Stadell

Sång, gitarrer, munspel, piano, fiol & klarinett

Ockelbo församling & Sensus
Fri entré - varmt välkomna!

Ödmårdens Stavkyrka Oklagård
Ockelbo

  Sommaröppet maj-sept.
       Välkommen om vi är hemma.

Bed & Breakfast v. 29, 30                    

Guidningar/studiebesök 
100 kr/pers. för stavkyrka alt. gård, 150 för båda,

beställt fika 60 kr/pers. ev. folkmusik därtill 

29 juni: Fäbodkonsert kl. 19 i stavkyr-
kan med Bernt Lindström, Julia 
Woxberg, Peter Grind och Viktoria 
Törnkvist. Inträde 150:- 

15 juli: Folkmusikkonsert kl. 19 i stavkyr-
kan med Tomas von Wachenfeldt, 
fiol, samt visor med Susanne Rosen-
berg. Inträde 150:-

16 juli:  Viskurs på Oklagård kl. 10-12.30 
med Susanne Rosenberg. Anmälan 
till Lotta: arnarslotta@gmail.com

20 juli:
25 juli:
27 juli:

Fäbodfrukost (brunch) och gårdstur 
kl. 11-13 med vallåtar, skrönor, 
brödbakning ute. Bokning efter 
överenskom.
Pris & info: woxhjulia.se

30 juli:   Woxbergs musikcafé på logen kl. 19
21 augusti:       Ödmårdens dag, Oklagård 

kl. 10-16.
Välkommen till ett mindre millen-
niummingel bland vikingar, riddare, 
spelmän, hantverkare och byfolk.
Se program oklagard.se
Prova på kulning kl. 13.30-16 på 
Oklagård. Föranmäl gärna till Julia 
Woxberg: info@woxhjulia.se

Kan beställas på Oklagård: 
Vigsel, dop, medeltidsevent, kulning/musikunderhåll-

ning och berättarkväll.

Mer information: oklagard.se och woxhjulia.se  
Fören. Ödmårdens Stavkyrka/Kultur Oklagård,

tel: 070 - 695 31 97
e-post: anders@oklagard.se
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GUDTJÄNSTPROGRAM FÖR MISSIONSKYRKAN I OCKELBO 
JUNI
5 Pingstdagen, Gudstjänst kl. 11 i Missionskyrkan Ockelbo
12  Gudstjänst kl. 11 i Missionskyrkan, Ockelbo
19  Gudstjänst kl. 11 i Missionskyrkan, Ockelbo
26 Friluftsgudstjänst kl. 11 hos Stadells i Långänge, Ockelbo.
 Medtag kaffekorg.

JULI
2    Konsert med Frank Ådal kl. 16. Marknaden i Torget, Ockelbo
10   Ekumenisk gudstjänst kl. 11  i Missionskyrkan, Ockelbo
17   Ekumenisk friluftsgudstjänst kl. 11 på Rönnåsen, Ockelbo
31   Ekumenisk Gudstjänst kl. 11  i Missionskyrkan, Ockelbo

AUGUSTI
14   Gudstjänst kl. 11 i Missionskyrkan, Ockelbo
28   Gudstjänst kl. 11 i Missionskyrkan, Ockelbo

KyRKLIGT PROGRAM

EVENEMANGSKALENDER
JUNI
5 Pingstdagen - Pingstmässa kl. 11 i Ockelbo kyrka
 Ockelbo kyrkokör medverkar.
5 Gudstjänst kl. 15 i Lingbo kyrka
11  Lördagskonsert i Ockelbo kyrka kl. 19 med
 Jennys Joyfools - ”The best of”
12   Mässa kl. 11 i Ockelbo kyrka
19   Gudstjänst kl. 11 på Åmotsdagen i Åmots kyrka
 Sinnesromässa kl. 19 i Ockelbo kyrka
25 Midsommardagen - Midsommargudstjänst kl. 11 på
 Pålsgården, Ockelbo
26 Gudstjänst kl. 11 i Hyttan i Jädraås
      Friluftsgudstjänst kl. 15 vid Strandgrens i Lingbo.

JULI
1- 3 Marknadsöppet i kyrkan
3 Marknadsgudstjänst kl. i Ockelbo kyrka.
6 Musik i sommarkväll kl. 19 i Ockelbo kyrka
13 Musik i Sommarkväll kl. 19 i Ockelbo kyrka
17 Friluftsgudstjänst kl. 11 på Rönnåsen i Ockelbo
 Sinnesromässa kl. 18 i Ockelbo kyrka
20 Musik i sommarkväll kl. 19 i Lingbo kyrka
24 Mässa kl. 11 i Ockelbo kyrka
 Tåggudstjänst kl. 14 vid Jädraås-Tallås Järnväg
27 Musik i sommarkväll kl. 19 i Ockelbo kyrka

AUGUSTI
3 Musik i Sommarkväll kl. 19 i Hyttan i Jädraås
7 Friluftsgudstjänst kl. 11 vid Finnbackens skola, Ockelbo
10 Musik i Sommarkväll kl. 19 i Åmots kyrka
17 Musik i Sommarkväll kl. 19 i Ockelbo kyrka
21 Pilgrimsgudstjänst kl. 11 vid Wij Trädgårdar
  Samling vid herrgården
 Sinnesromässa kl. 18 i Ockelbo kyrka
28 Gränsmässa kl. 11 vid Oslättfors kyrka
    Med reservation för ändringar
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pärlans byggnadsvård

SNICKERIET SOM BEVARARSNICKERIET SOM BEVARAR
DEN TRADITIONELLADEN TRADITIONELLA
BYGGHANTVERKSTEKNIKENBYGGHANTVERKSTEKNIKEN
Sex kilometer utanför Ockelbo hittar du Pärlans Bygghantverk och Bar-
rolin Byggnadsvård. Det är snickeriet som har kunskapen om hur man 
bevarar gamla hus och byggnader och som hellre rustar och renoverar 
än slänger. – Allt från en pinnstol till timmerhus är gjort som byggsat-
ser där man kan byta ut en varenda liten del, så är det tyvärr inte med 
moderna produkter, säger grundaren Pär Erlandsson.
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pärlans byggnadsvård

SNICKERIET SOM BEVARARSNICKERIET SOM BEVARAR
DEN TRADITIONELLADEN TRADITIONELLA
BYGGHANTVERKSTEKNIKENBYGGHANTVERKSTEKNIKEN

När man kliver in genom 
dörrarna till Pärlans Bygg-
hantverk är det som att 

förflyttas tillbaka hundra år i 
tiden. Här samlas en bland-
ning av linoljor, tjärprodukter, 
såpor, beslag, yxor, täljknivar, 
tapeter och trädgårdsredskap, 
det mesta producerat precis 
som det gjordes för 100 år 
sedan. Bakom kassan hittar 
vi ägaren Pär Erlandsson som 
i början av sin företagskarriär 
inte hade mer än en penna 
och en tumstock. Nu har han 
skapat en plats i Strömsborg 
där besökare från hela länet 

kommer och vill ha tips och 
råd om hur de kan rusta sina 
gamla hus på rätt vis.  När Pär 
köpte byggnaden 2015, som 
tidigare var en cykelverkstad, 
började det som ett renodlat 
snickeri där han renoverade 
och tillverkade bland annat 
dörrar och fönster. Tre år se-
nare, när han köpte Barrolin 
Byggnadsvård, växte butiken 
fram.

– Då hade jag massvis med 
produkter och tänkte att 
jag skulle kunna börja sälja 
från mitt lager. Vi använder 
färgerna, beslagen, allt som 
finns här inne när vi själva 
arbetar. Det känns bra ef-
tersom jag har testat allt och 
använder det dagligen, då är 
det lätt att tala sig varm om 
produkterna.

Bakom själva butiksdelen 
ligger snickeriet. Det är 
svårt att missa då man ser 

rakt in i verkstaden genom 
fönsterdörrarna. Som besö-
kare får man gå in och ställa 
frågor och uppleva när hant-
verkarna arbetar.

Under en lång tid arbetade 
Pär helt ensam. Men efter 15 
år som egen företagare änd-
rades det år 2015, under mig-
rationsvågen. Det var när han 
besökte en eritreansk skräd-
dare som gjorde västen han 
nu har på sig, inne på kom-
munens arbetsmarknad- och 
integrationsenhet i Gläntan, 
som en man sprang i kapp 
hans bil.

– När jag skulle hem därifrån 
var det så dåligt väder och 
då var det en person som 
ville att jag skulle skjutsa 
hem honom. Vi började pra-
ta om en praktikplats och 
där började det. Sedan dess 
har han varit anställd hos 
mig och är fortfarande det.

Yonas Telahun arbetade 
som fiskare i sitt hemland, 
Eritrea. Det enda han må-

lat tidigare var hans fiskebåt. 
Under tiden som vi pratar med 
honom står han och renoverar 
ett av 40 gamla fönster som 
ska till Gästrike-Hammarby. 
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pärlans byggnadsvård

leksaker tillsammans med sin 
morfar i hans snickarverkstad, 
för att som äldre börja monte-
ra timmerhus.

– Det handlar om att skapa 
med handen på ett traditio-
nellt sätt, och att det ska vara 
kvalité och inte slit och släng, 
samt att det finns en historisk 
koppling, det är samma sak 
med mina fritidsintressen. Jag 
håller på med  folkmusik och 
har varit med i besättningen 
för Briggen Tre Kronor de sex 
senaste åren.  Det är en bland-
ning mellan hantverket, även-
tyret och historien som lockar.
 

Företagskarriären säger Pär, 
började med en penna och 
en tumstock när han var 

20 år. Utrustad med ett par 
yxor och motorsåg och borr 
som han fick låna kunde han 
börja timra och laga hus. Sen 
har det gått framåt. I stället för 
att behöva åka ut och visa upp 
sina kunskaper, kan han nu 
bjuda in människor till butiken 
och snickeriet.

hade jag varit helt ensam 
eller kanske inte jobbat alls, 
för jag hade nog inte orkat. 
För mig är det sociala arbetet 
nästan lika stort som bygg-
nadsvården, säger han.

Genom åren har Pär arbe-
tat med allt från gamla 
hus, torp och gårdar, till 

kulturhistoriska byggnader, 
men även nybyggnationer. 
Intresset för att jobba med 
bygghantverk började redan 
som barn när han tillverkade 

Under sju års tid har han på 
plats lärt sig att bland annat 
skära och kitta glas, måla och 
snickra.

– Det är mycket att göra. 
Glaset är handblåst och sä-
kert femtio år gammalt. Jag 
använder mig av linoljefärg 
som funkar mycket bättre 
än vattenfärg som inte hål-
ler så bra i solen. Nu har jag 
kittat, slipat, grundmålat och 
sen täckmålat tre gånger, 
säger Yonas som är väldigt 
engagerad i sitt arbete och 
fortsätter:

– Det här är min första an-
ställning och när jag började 
här var det bara vi två. Nu 
är vi fyra fem personer som 
jobbar här. Jag trivs väldigt 
bra och har en väldigt snäll 
chef som nästan är som en 
bror.

Pär har haft ett väldigt bra 
samarbete med Arbetsför-
medlingen och det är där-

ifrån han har fått de flesta av 
sina anställda.

– Min verksamhet har anpas-
sat sig efter vilka människor 
jag fått in. Genom att hjälpa 
andra har jag även kunnat 
hjälpa mig själv, för annars 

Yonas Telahun har arbetat hos Pärlan sen 2015

Marko Pylvänäinen rustar samtliga fönster till Lingbo kyrka, något som görs under två års tid. ”Det kommer 
bli ett mycket smäckrare intryck när jag är klar med det här”, säger Marko.
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pärlans byggnadsvård

HUR HITTAR DU HIT?
PÄRLANS BYGGNADSVÅRD
Adress: Finnstigen 58
816 94 Ockelbo
Tel: 0297-74 10 80
Hemsida: parlansbygg.se
Instagram: parlans.bygghantverk

Öppet tisdag-fredag  kl 13-16

– Nu har jag skapat en plats 
som är jag, där jag kan visa det 
jag brinner för och öppna dör-
rarna och bjuda in. Jag hoppas 
att det ska vara en upplevelse 

Erik Bodell finputsar det sista på ett fönster.

av genuint hantverk och histo-
ria, där man får se hantverket 
utföras och få känna allt med 
sina sinnen, säger Pär Erlands-
son.

”De här byggde jag tillsammans med morfar på 80-talet när jag var fem år gammal. Träslöjden var det bästa 
jag visste när jag gick i skolan, säger Pär.”
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SMEDEN  I WIJ VALVERK

ÅTERIGEN HÖRSÅTERIGEN HÖRS
HAMMARSLAGEN I HAMMARSLAGEN I 
SMEDJANSMEDJAN
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Den historiska platsen Wij 
valsverk lade ner sin verk-
samhet 1933. Nu har Kent 

Söderström väckt den gamla 
stångjärnssmedjan till liv och 
lockar besökare från hela Sve-
rige. – Det är fantastiskt att få 
liv i det här igen och smida in-
för publik, säger Kent.

Fram till 1980 användes 
smedjan i Wij valsverk då 
och då av olika smeder. Men 

i april förra året valde 55-åriga 
Kent Söderström, som för två 
år sedan sadlade om till smed, 
att väcka smedjan till liv. Kent 
föddes i Bollnäs, men både 
dialekt och Hammarby-mug-
gen vittnar om att han bott 
en längre tid i Stockholm. Han 
tävlade i många år i boxning 
– men smedsdrömmen fanns 
där.

– Den föddes när jag som 
barn fick vara med en 
konstsmed i Norduppland 
och bränna fingrarna. Sen 
jobbade jag i byggsvängen i 
många år, men blev trött på 
det och kroppen var lite tra-
sig. Då såg jag en utbildning 
i Leksand och blev sedan an-
tagen som smedslärling av 
Lars-Erik Sundin i Långsand, 
säger Kent.

SMEDEN  I WIJ VALVERK

HUR HITTAR DU HIT?
SÖDERSTRÖM SMIDE OCH DESIGN
Adress: Herrgårdsvägen 4
816 30 Ockelbo
Tel: 076-254 00 28
Öppet: Måndag - fredag kl 10-17
Finns på Facebook:
Söderström smide och design
Se reportaget på film via QR-koden:

Smeden Kent Söderström

 ”Folk skriker rakt ut när jag lagt den här på golvet. 
Då frågar dem vad är det för orm? Ferrum är ju 
järn, så Ferrum Snakeum säger jag”

”Jag hade inget saxofonställ så jag lekte en dag. 
Snart ska jag smida ett gitarrställ”
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SMEDEN  I WIJ VALVERK

Smedjan innehåller flera av 
Kents verk. Här blandas en 
enorm ljuskrona med yxor, 

knivar, ljusstakar och en orm 
med ett saxofonställ. Förutom 
att själv stå och smida på da-
garna och sälja det han skapar 
så håller Kent i kurser i smide. 
Det var välbesökt under förra 
sommaren och lockade stora 
som små.

– Den yngsta jag haft här var 
en 5 årig flicka. Jag skrattar 
när jag tänker på det, för det 
stod flera gubbar i min ålder 
och jag frågade om de ville 
prova smida, men ingen ville. 
Då kom flickan och ville pro-
va, så vi värmde järnet till-
sammans, jag höll i så hon 
inte skulle bränna sig, sen 
slog hon på städet och for-
made en snygg krok tillsam-
mans som hon kunde hänga 
badrocken på. Så man be-
höver inte vara stark för att 
smida utan det gäller att 
hålla järnet varmt nog bara, 
säger Kent.

När han var 53 år gammal 
blev han lärling och resan 
gick därefter, tillsammans 

med sin fru, till Ockelbo och 
Wij valsverk. Ässjan är i full 
gång när vi besöker Kent och 
hammarslagen hörs tydligt 
redan innan man kommer in 
i den gamla historiska bygg-
naden. Smedjan, som varit 
tyst sedan 80-talet, har sedan 
Kents ankomst förändrats 
stort.

– Det fanns något smi-
desstäd innan jag kom hit, 
sen var det inget mer. Jag 
har byggt upp det här nu 
med sex smidesplatser, tre 
kolässjor, en gasolässja, och 
kört hit med tre och ett halvt 
ton smidesutrustning, så-
som järn, smideskoks, kol, 
tänger och olika slagverktyg. 
Det tillkommer nya saker 
hela tiden, för som smed får 
man uppfinna hjulet hela ti-
den. Ska jag slå hål i en led-
stång eller tillverka ett hål i 
en yxa skapar jag nya verk-
tyg för det, säger han.

Det lyser i ögonen när Kent 
pratar om smidet. Att föra 
hantverket vidare och få 

flera intresserade av hantver-
ket är drömmen.

– Det kommer folk hit från 
Vindeln, Skellefteå och Skå-
ne, men även lokala smeder 
som hållit på ett tag. Jag vill 
ha en levande och öppen 
smedja där vi kanske har en 
kväll i veckan då vi freesty-
lar och hjälps åt, där det jag 
inte kan, kanske någon an-
nan kan. Där nybörjare och 
erfarna smeder samlas. Det 
finns så stor potential med 
dessa lokaler, säger smeden 
Kent Söderström.
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TRUBADURKVÄLLAR
fredagskvällar:
3, 10 och 17  juni
1, 8, 15, 22 och 29 juli
5 augusti

Händer på Sjöbacken

SJÖBACKEN - EN SJÖBACKEN - EN CENTRUMPÄRLACENTRUMPÄRLA

MUSIKQUIZMUSIKQUIZ    

ONSDAGAR ONSDAGAR 
8, 15, 22 och 29 juni 8, 15, 22 och 29 juni 
6, 13, 20 och 27 juli6, 13, 20 och 27 juli
3, 10 och 17 augusti3, 10 och 17 augusti

??

Förra sommaren slog Sjöbacken återigen upp portarna, nu i Sofia 
Hålén och Pelle Erikssons regi, med målet att återställa den kära de-
stinationen till sin forna glans. Restaurangen har sedan dess varit en 

populär mötesplats fullt av besökare. I sommar kommer man förutom 
lunch, middagar och strandhäng bjuda på ett fullspäckat schema med 
musikkvällar, trubadurer, dans och quiz.
Allt i bästa centrala läge med en vacker utsikt över Bysjön.

MIDSOMMARAFTONS-MIDSOMMARAFTONS-
DANSDANS
medmed

HOLMSSONHOLMSSON

28
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Irländsk afton
med

MADAME NERUDA
13 augusti

MIDSOMMARDAGEN
DANS TILL

SÖLVES
25 JUNI

Händer på Sjöbacken

MAT
TEMAKVÄLLAR
7,	14,	21	och	28	juli

LÖRDAG 2 JULI

 

60 TON 

                                                                                      BOOGIETRYCK 

Fredag 1 juli

FARBRO RUNDGÅNGFARBRO RUNDGÅNG

Lysf�tLysf�t
27 augu�i27 augu�i

11 ÅRSJUBILEUM 18 JUNI ÅRSJUBILEUM 18 JUNI
medmed

Mer
information om vad 
som händer finns på:
sjobackenockelbo.se
och på Facebook och 

Instagram

OCKELBO MARKNAD
MED

6 AUGUSTI

Skaldjursbuffé
med trubadur Walle

Fredag 10 juni

29
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STRÖMBACKA GÅRD
Strömbacka 25, 816 94, Ockelbo
Tel: 070-842 33 21
Ekologisk och KRAV-certifierad uppfödning av Aberdeen Angus.
Försäljning sker hos Diléns Saluhall i Gävle.
Vid intresse kontakta gården.

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-fredag 
kl 9-18, lördag 9-13.

HONUNG FRÅN OCKELBO
Adress: Ulvsta bygata 19, Ockelbo
Tel: 070-471 15 52

GLADA GÅRDEN
Adress: Ulvsta 75, Ockelbo
Tel: 072-972 14 08
gladagarden.se
Fläsk, lammkött, nöt och korvar av glada djur som går ute året om. 
Även försäljning av köttlådor på hösten.
Kontakta oss för bokning/köp av kött.
Även regelbunden leverans till Gävle och Sandviken.

OCKELBO EKOGUBBAR
Sunnanåsbo 43, Ockelbo
Kravgodkända jordgubbar naturligt odlade
Tel: 070-351 27 45

KATTIS TÅRTDESIGN
Adress: Åkerby 14, Ockelbo
Tel: 070-390 41 18
kattistartdesign.se
Tårtor, smörgåstårtor, mackor, fikabröd, bakelser,
praliner allt gott du kan tänka dig!
Bageri & gårdsbutik öppet: tisdagar 10-15.
Övrig tid beställningar för avhämtning.
Även catering & kursverksamhet!

MATKARTA SOMMAREN 2022

1

2

3

4

5

6

HITTA VÄGEN TILL DET GODA!

7

1

13
JÄDRAÅS
14

ÅMOT

”Ockelbobutiken” är välfylld och rymmer det mesta av det goda i livet. Runt om i kommunen 
finns producenter som erbjuder allt från färska jordgubbar, ägg, grönsaker, bakverk, bröd och 
kött av olika slag. Några har gårdsbutik och andra kontaktar du för att beställa.

Välkommen du också att hitta vägen till det goda!

BÖLE GRÖNSAKER
Adress: Bölevägen 58, Ockelbo
Tel: 073-035 69 09
bolegronsaker.se
Ekologisk och KRAV-certifierade grönsaker.
Kontakta företaget för prenumeration av grönsakskassar.
Även leverans till Gävle, Sandviken, Hamrånge med omnejd.
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STRÖMBACKA GÅRD
Strömbacka 25, 816 94, Ockelbo
Tel: 070-842 33 21
Ekologisk och KRAV-certifierad uppfödning av Aberdeen Angus.
Försäljning sker hos Diléns Saluhall i Gävle.
Vid intresse kontakta gården.

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-fredag 
kl 9-18, lördag 9-13.

HONUNG FRÅN OCKELBO
Adress: Ulvsta bygata 19, Ockelbo
Tel: 070-471 15 52

GLADA GÅRDEN
Adress: Ulvsta 75, Ockelbo
Tel: 072-972 14 08
gladagarden.se
Fläsk, lammkött, nöt och korvar av glada djur som går ute året om. 
Även försäljning av köttlådor på hösten.
Kontakta oss för bokning/köp av kött.
Även regelbunden leverans till Gävle och Sandviken.

OCKELBO EKOGUBBAR
Sunnanåsbo 43, Ockelbo
Kravgodkända jordgubbar naturligt odlade
Tel: 070-351 27 45

KATTIS TÅRTDESIGN
Adress: Åkerby 14, Ockelbo
Tel: 070-390 41 18
kattistartdesign.se
Tårtor, smörgåstårtor, mackor, fikabröd, bakelser,
praliner allt gott du kan tänka dig!
Bageri & gårdsbutik öppet: tisdagar 10-15.
Övrig tid beställningar för avhämtning.
Även catering & kursverksamhet!

SÄBYÅS GÅRD
Adress: Säbyggebyvägen 145, Ockelbo
Tel: 073-181 95 50
Goda ägg från lyckliga grönbeteshöns! Hönsen flyttas till nytt 
grönbete flera gånger i veckan och får sprätta, plocka mask och 
picka frön precis som höns ska!
Ägg finns att köpa i vår självplockskyl. Välkomna!

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.

KARL JANSSON GÅRDEN
Adress: Persbo 8, Ockelbo
Tel: 070-226 82 60
karljanssongarden.se
KRAV-ekologisk odling av havtorn och försäljning av djupfrysta 
bär. Säljs även på Preem i Ockelbo.

E-GÅRDEN
Adress: Åbrotorpen 36, Ockelbo
Tel: 070-620 00 04
egarden.se
Liten gårdsbutik med kött, egna charkvaror, gårdsägg, 
lammskinn och annat. Sommarkafé med hembakt och lättare 
luncher under vecka 23-32. Öppet: torsdag-söndag kl.11-18.

JÄDRAÅS MAT PÅ GRÖNBERGS GÅRD
Adress: Jädraåsvägen 12, Jädraås
Instagram: Jädraås Mat
Vi säljer grönsaker och plantor samt gårdsägg från höns och 
vaktlar. Gårdsbutiken är öppen lördag och söndag kl 11 -16 samt 
vid extra tillfällen och efter tillgång. 
Följ oss på Instagram JädraåsMat #jadraasmat för uppdateringar 
och extra öppettider.

JÄDRAÅS SURDEGSBAGERI
Adress: Brogårdsvägen 1, Jädraås
surdegsbageriet.com
Ett sommaröppet surdegsbageri och kafé. Här finns flera olika 
sorters surdegsbröd och fikabröd. Öppet torsdag till söndag 
11-16, från den 23 juni till den 7 augusti.

8

9

10

11

12

13

MATKARTA sommaren 202

14

1 2

34
5 6

7

8

10

11

LINGBO

OCKELBO

BÖLE GRÖNSAKER
Adress: Bölevägen 58, Ockelbo
Tel: 073-035 69 09
bolegronsaker.se
Ekologisk och KRAV-certifierade grönsaker.
Kontakta företaget för prenumeration av grönsakskassar.
Även leverans till Gävle, Sandviken, Hamrånge med omnejd.
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CYKELDESTINATIONER - JÄDRAÅS

Ett paradis för mountainbikecykling – kan det 
vara Ockelbo? Ja det tycker vi. Här hittar du 
mountainleder i olika miljöer med olika svå-
righetsgrader lite varstans. Det är lätt att hitta 
ut i skogen på någon av våra leder som Biking 
Gästrikland märker upp. Självklart har vi fina 
destinationer där du även kan bo och äta gott 
efter en dags cykeltur.

Bli ett med naturen – det 
är mottot för Destination 
Jädraås som säljer natu-

rupplevelser och trivsamma 
nätter och dagar i Jädraås 
Herrgård. Här mitt ute i sko-
gen ligger flera cykelleder 
och det var här som Biking 
Gästrikland föddes. 

Ett lätt molntäcke med en 
sol som tittar fram lite 
sporadiskt och en tempe-

ratur på 16 grader. En perfekt 
dag för cykling ute i skogen. 

Tillsammans med Dan och 
Susanne Dannberg, ägare av 
bolaget 

OCKELBO – EN RIKTIGOCKELBO – EN RIKTIG
CYKELDESTINATIONCYKELDESTINATION

Dan & Susanne Damberg, ägarna av
Destination Jädraås

DESTINATION JÄDRAÅS - DÄRDESTINATION JÄDRAÅS - DÄR
BIKING GÄSTRIKLAND FÖDDESBIKING GÄSTRIKLAND FÖDDES
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CYKELDESTINATIONER - JÄDRAÅS

OCKELBO – EN RIKTIGOCKELBO – EN RIKTIG
CYKELDESTINATIONCYKELDESTINATION

Destination Jädraås och cy-
kelguiden Henrik Lingman 
så ger vi oss ut på en lagom 
dagsrunda på en mil. Turen 
startar från Jädraås Herrgård 
och tar oss igenom byn.

Jädraås samhälle blev 2020 
utnämnt till Årets industri-
minne av Svenska industri-
minnesföreningen. 
Tack vare sin unika miljö med 
järnväg och bangård, skogs-
arbetarbyn och så hyttan 
med sina dubbla masugnar, 
skapas en unik upplevelse.

–  Vi har ett fokus på den 
vilda naturen, friluftsliv och 
kultur. Det är en fantastisk 
miljö som lämpar sig väl-

digt bra för cykling med sti-
gar av alla möjliga karaktä-
rer, från lättcyklade till mer 
avancerade. Jädraås som 
bas är toppenbra och det 
finns även vandringsleder 
bakom knuten och så har vi 
paddling i lugna Jädrån, sä-
ger Susanne Danberg som 
tillsammans med sin man 
Dan tog över Jädraås Herr-
gård 2018. 

Vi beger oss ut på en så kall-
ad transportsträcka. Det 
är en grusväg som efter 

ett par kilometers trampning 
tar oss till stigarna. Turen tar 
oss över ett gammalt kalhyg-
ge som påminner om en öde-
mark i ett grått landskap med 
buskar och granar som bildar 
ett fläckigt mönster.

Det tar oss inte lång tid inn-
an vi är framme vid en så 
kallad put and take-tjärn 

som heter Valkalampi. Jäd-
raås fiskevårdsförening har 
satsat stenhårt på att bygga 
bland annat vindskydd, bryg-
gor, och bänkar. En del av 
området är handikappanpas-
sat med toalett och ramper. 
Nu cyklar vi över en spång 
som tar oss över ett våtområ-
de vid kanten av sjön. Några 
av oss som är lite mer oerfar-
na på cykeln väljer att stanna 
och leda cykeln över.
Vår cykelguide Henrik Ling-
man och Dan Dannberg tar 
sig däremot över obehindrat.

– Vi har märkt av ett stort 
uppsving när det gäller 
mountainbikecyklingen. 
Intresset är enormt stort 
och målgruppen är väldigt 
bred. Våra kunder har be-
stått av många barnfamil-
jer, kompisgäng som stick-
er ut med en guide, men 
även par som vill komma 

hit och myscykla lite på 
våra lättcyklade slingor, sä-
ger Dan Dannberg.

Lingman ute och cyklar är 
namnet på Henrik Ling-
mans företag där han i 

samarbete med Destination 
Jädraås kan guida herrgårds-
gäster men även andra som 
bara kommer över dagen.

– Jag håller kurser, framför 
allt i mountainbike. Det är 
bara att boka en tur så vi-
sar jag vad som finns i om-
rådet. Man kan cykla stig 
och då går vi igenom teknik 
som är bra att kunna, eller 
så åker vi helt enkelt bara 
runt och tittar på den vack-
ra naturen, byggnader och 
mycket historia, säger Hen-
rik.

Med avslut i den snåriga 
skogen och över broar och 
vattendrag är vi två timmar 
senare, i långsamt tempo ska 
tilläggas, framme igen vid Jäd-
raås Herrgård. Det var i den 
här natursköna och grönsk-
ande miljön med utsikt över 
Jädraån som idén om Biking 
Gästrikland kläcktes.

– Det var vi som tillsam-
mans med vår cykelguide 
Henrik var initiativtagare 
till Biking Gästrikland. Det 
föddes här på punschve-
randan över en kopp kaffe 
och en servett som vi bör-
jade skissa på. Vi kände att 
här skulle man vilja visa 
upp för folk att det finns 
otroligt vacker cykling på 
naturstig. Nu har projektet 
levt i fyra år, och resultatet 
är att vi har superfina skyl-
tade slingor nu och att mer 
och mer folk upptäcker att 
Jädraås är ett riktigt fint 
turistmål, säger Dan Dann-
berg.

Cykelguiden Henrik Lingman
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CYKELDESTINATIONER - RAGGSOCKA LOGI

Med korta sträckor till fina 
mountainbikeleder och 
närheten till centrala 

Ockelbo och Wij Trädgårdar 
är nyöppnade Raggsocka Logi 
ett bra val för dig som cykla på 
dagen och ta del av Ockelbos 
utbud på kvällen. Här finns 
förutom många rum även 
ställplatser för husbilar.

– Det här är det perfekta 
stället om du vill bjuda hit 
släkt och vänner till Ockelbo, 
säger Marika Hansson, äga-
re av Raggsocka Logi.

Raggsocka Logi ligger fint 
beläget intill Laån, Wij vals-
verk och området Wij Träd-

gårdar. Det nyrustade hotellet 
öppnade i juli förra året och 
här finns fina förutsättningar 
för dig som vill komma till Ock-
elbo och cykla ut på mountain-
bikelederna.

– Det är 900 meter till Gäst-
rikeleden härifrån. Vi tipsar 
gärna om vilka cykelleder 
som finns för dig som vill 
cykla mountainbike. Häri-
från kan du ta dig till bland 
annat Högbo, Jädraås och 
Kungsberget på fina stigar, 
säger Marika Hansson.

Vi möter upp ett gäng tjejer 
som varit ute på en cykel-
tur. Trötta och lite hung-

riga så är det perfekt att Wij 
Trädgårdar ligger ett stenkast 
bort – och att du där kan äta 
lunch eller ta dig en fika. Att 
allt finns inom ett stenkast är 
styrkan med Raggsocka. Du 
kan egentligen lämna bilen 
hemma eller på den stora par-
keringen och ta dig runt till 
fots eller med cykel.

– Trevligast är om du kom-
mer hit med tåg, promene-
rar till Raggsockan, bor någ-
ra nätter och hyr en cykel. Vi 
hjälper dig att hitta till exem-

RAGGSOCKA LOGI -RAGGSOCKA LOGI -
NÄRA NATUR & CENTRUMNÄRA NATUR & CENTRUM
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CYKELDESTINATIONER - RAGGSOCKA LOGI

pelvis Älgparken eller Stav-
kyrkan eller ut på lederna. 
Det är väl anpassat för dig 
som har med dig en egen 
cykel också. Man kan hänga 
den i rummet eller låsa in 
den i en stor container, du 
kan tvätta den, låna verktyg 
och meka lite, säger Marika.

Ockelbo har under en tid 
saknat ett större boende 
för många gäster. Redan 

har flera cykelgäng besökt 
Raggsocka Logi och det möjlig-
gör även för föreningar och fö-
retag att bjuda gäster till Ock-
elbo. Med sina 34 enkelrum 
och 4 dubbelrum, finns hela 
42 bäddar. 

– Nu har ju ridklubben insett 
att de kan anordna tävlingar 
i Ockelbo och bjuda hit gäs-
ter. Ockelbo Baskets mot-
ståndarlag kan sova här. Det 
är kul att se hur föreningar 
och företag ser att de kan 
utveckla sina verksamheter, 
just för att det finns många 
bäddar att erbjuda i Ockel-
bo, säger Marika.

Vill du så kan du också ta 
med dig ditt eget boende. 
Det finns tio ställplatser 

för husbilar där gästerna möts 
upp med en karta över olika 
besöksmål.

– Vi möter upp och tipsar 
om att man kan cykla runt 

Bysjön eller ta sig upp på 
Rönnåsen med sin vackra 
utsikt. Vi har 13 damcyklar 
att hyra ut. Men vill du bara 
ta det lugnt och läsa en bok 
ger vi gärna boktips, säger 
Marika och hoppas och tror 
på att Raggsockan kan ut-
märka sig som en bra cykel-
destination.

– Det kan bli väldigt bra. Vi 
öppnade ju i juli förra året 
och har inte hunnit med en 
riktig säsong, men vi märker 
ju hur intresset ökat, speci-
ellt för mountainbike, och 
tror att det kan bli en lyckad 
säsong i år, säger hon.

BIKING GÄSTRIKLAND
Om du är intresserad av ledsyste-
met i Gästrikland kan du besöka 
Biking Gästriklands hemsida på 
bikinggastrikland.se.
Här hittar du kartor, beskrivningar.
bikinggastrikland.se

Projektet drivs av
medel från Leader
Gästrikebygden
och fonder.
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Stilleben drivs av Robin 
och Marieke från Belgien 
som valde att hitta lugnet 

i Åmot. Här finns inga mås-
ten, inget jäktande. Här ligger 
fokuset på de små äventyren, 
så som en liten cykelrunda, en 
vandring på byn eller kanottur 
i Testeboån. 

– Man måste inte ha ett 
fullspäckat schema. Jag har 
vänner som måste ta två ex-
tra dagars semester för att 
få lite rast innan man börjar 

jobba igen. Vi tycker att det 
är viktigt att veta varför man 
egentligen tar semester, sä-
ger Robin Berthier, ägare av 
Stilleben.

Det lilla hotellet med sex 
rum ligger beläget inne i 
Åmot med en vacker utsikt 

över ängar och skog. Hit flytta-
de Robin Berthier och Marieke 
Pattijn med sin son Luka för 
tre år sedan. Från en stressig 
hemmiljö i hemlandet, till den 
stillsamma lilla byn. Robin på-

STILLEBEN -STILLEBEN -
HITTA LUGNET I ÅMOTHITTA LUGNET I ÅMOT

pekar att fokuset inte ligger på 
de storslagna äventyren och 
att man brukar försöka korta 
ner sina gästers schema, som 
ibland kan vara lite intensiva. 
I stället vill han att de ska hit-
ta ron och lugnet. Till exempel 
genom att ta en cykeltur i när-
området.

– Vi hyr ut mountainbikes 
och det finns fina stigar i 
området. Men det finns inga 
markerade turer, utan det 
handlar om att hitta sina 

CYKELDESTINATIONER - STILLEBEN
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egna turer i lugn och ro inne 
i byn och i skogarna runt 
om. Till exempel kan man 
cykla naturstigen vid Ma-
sugnsbadet, säger Robin.

Vi beger oss ut på en liten 
runda i byn och tar oss in 
på stigar som under vin-

tern fungerar som skidspår 
och pistas av Åmots skidklubb. 
Robin berättar att det finns 
många små upplevelser att 
göra i och utanför Åmot.

– Det finns flera vandrings-
turer, många som är un-
der fem kilometer långa 
där man kan ta sig till fina 
grillplatser och grilla korv. 
Semester handlar om att 
koppla av och ta det lugnt. Vi 
tipsar om att du kan åka och 
köpa korv på exempelvis 
e-gården som man sen kan 
åka tillaga på en grillplats i 
skogen.

Gillar man lokal och närod-
lad mat så är Stilleben ett 
utmärkt resmål. Robin och 

Marieke samarbetar mycket 
med lokala matproducenter i 
kommunen. Exempelvis kom-
mer äggen från Säbyås gård. 
Marieke som tillagar maten 
gör det i öppet kök där man 
som besökare kan ställa frå-
gor under tiden.

– Vi brinner för maten och 
att kunna ha lite storytelling 
och berätta varifrån älgbur-
garna kommer ifrån eller var 
grönsakerna är odlade, och 
det kan ju även vara från vår 
egen odling, säger Robin och 
pekar från deras uteserve-
ring på örter och grönsaker. 

Nytt för i år är också att man 
kommer anordna guida-
de fisketur i byn. Får man 

upp ett gäng abborrar så hjäl-
per Marieke gärna till med att 
tillaga den till sällskapet. Att 
ladda upp batterierna är inte 
heller så svårt när man har ett 
nybyggt spa med bubbelpool 
och bastu med en fantastisk 
utsikt.

– Våra gäster ska inte behö-
va ha planer på att allt de 
känner att de måste göra. Vi 
tycker det är lika viktigt att 
bara ta det lugnt och njuta 
och sprida ut aktiviteterna 
och inte titta på klockan hela 
tiden. Här ska man känna 
lugnet och tystnaden, med 
naturen i fokus, säger Robin.

Stillebens ägare Marieke Pattijin & Robin Berthier

CYKELDESTINATIONER - STILLEBEN
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MARKNADSMYLLER I OCKELBO - MARKNADSMYLLER I OCKELBO - 
SOM VI HAR LÄNGTAT! SOM VI HAR LÄNGTAT! 
Äntligen är det dags - ar-

rangörerna är redo och har 
jobbat för fullt under våren 

och försommaren för att den 
fyrtionde sommarmarknaden 
ska gå av stapeln. Det blir som 
vanligt knallar, karuseller, mat, 
musik och härligt marknads-
myller. 

Träffpunkterna för många 
återvändare är servering-
arna på torget och i kyrk-

parken, men även Sjöback-

en med flera håller öppet. 
De lokala företagen Baren och 
Mackgrillen/Handlar´n, med 
Eva Persson och Stefan Hallin 
i spetsen, håller öppet både 
på torget och i kyrkparken. 
Tidigare har det varit Åbygge-
by Landsbygdscenter som ser-
verat i kyrkparken, men så blir 
det inte i år.  Eva berättar att 
de hade ett mycket uppskattat 
upplägg på torget under som-
marmarknaden 2019, som de 
kör på i år igen. 

”-Det blir grisfest på torget” sä-
ger hon och syftar till att hade 
helgrillad gris på menyn.

Bandet Farbror Rundgång 
rockar loss både på fre-
dagen och lördagen och i 

kyrkparken blir det ett lite lug-
nare upplägg.

På lördag kl. 16 äntrar Frank & 
Simon Ådal scenen på Torget.
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MARKNADSMYLLER I OCKELBO - MARKNADSMYLLER I OCKELBO - 
SOM VI HAR LÄNGTAT! SOM VI HAR LÄNGTAT! 

ALLTID HELGEN
EFTER MIDSOMMAR

ÖPPETIDER:
Fredag:  11-19
Lördag: 10-19
Söndag: 10-16

För uppdaterad information:
ockelbomarknad.se

och på Facebook
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NATUR & ÄLGAR

Välkommen att upptäcka 
Gästriklands vackra natur! 
Ladda ner naturkartan för 

att hitta ditt nästa friluftsäven-
tyr. Naturkartan Gästrikland 
är en digital guide där du kan 
få mer samlad information om 
natur- och friluftsaktiviteter i 
Gävle, Sandviken, Hofors och 
Ockelbo kommun. Ut och njut!

Ladda ner appen Natur-
kartan - här finns alla 
sträckningar av
Gästrikeleden

HUR HITTAR DU HIT?
ÄLGPARKEN
Adress: Vildmarksvägen 19
816 94 Ockelbo
Tel: 026-12 82 00
Hemsida: algparken.se

Öppettider:	25	juni-13	augusti
tisdag-lördag	kl.	11-15

VISSTE DU ATT?
Här kan du träna och rehabilitera 
din  hund! Vill du ge din unghund en 
kontrollerad första kontakt med älg? 
Vill du rehabilitera en skrämd eller 
skadad hund? Vill du utveckla kon-
takten och inkallningen, eller bara 
aktivera din fyrbenta jaktkamrat.
Ta kontakt med Älgparken

I Älgparken i Ockelbo kan du 
träffa skogens konung på 

nära håll. Parken erbjuder re-
kreation för hela familjen.

När man kommer in i parken 
ser man en bodega, som ut-
gör en del av det rustika och 
charmiga torget där ditt älg-
parksäventyr börjar. Här finns 
älgboutiqe, en grillplats och 
sittplatser där du kan grilla 
din medhavda mat, både un-
der bar himmel och under tak, 
men det finns glass, kaffe och 
läsk. Du kan även övernatta i 
röda stugor med älgen som 
närmsta granne.

Dessutom är parken anpassad 
och tillgänglig för alla.

Älgpark
EN ÄKTA
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Rönnåsen

RRönnåsen - ett kärt frilufts-önnåsen - ett kärt frilufts-
områden och utflyktsmål.områden och utflyktsmål.
Från Rönnåsens topp, och Från Rönnåsens topp, och 

270 meter över havet, har man 270 meter över havet, har man 
en underbar utsikt över en en underbar utsikt över en 
stor del av norra Gästrikland.stor del av norra Gästrikland.
Vid klart väder går det faktiskt Vid klart väder går det faktiskt 
att se havet vid horisonten!att se havet vid horisonten!

OOmrådet är perfekt för både mrådet är perfekt för både 
stora och små. Den barn-stora och små. Den barn-
vänliga Mullestigen riktar vänliga Mullestigen riktar 

uppmärksamheten mot djur uppmärksamheten mot djur 
och natur med sina små figu-och natur med sina små figu-
rer och klurigheter. Från Mul-rer och klurigheter. Från Mul-
lestigen kan man vandra ut lestigen kan man vandra ut 
till klapperstensfältet där man till klapperstensfältet där man 
byggt en tillgänglighetsanpas-byggt en tillgänglighetsanpas-
sad utsiktsplattform.sad utsiktsplattform.

Här finns också en äventyrs-Här finns också en äventyrs-
stig för barn i anslutning till stig för barn i anslutning till 
den stora parkeringen som lig-den stora parkeringen som lig-
ger vid skidliften.ger vid skidliften.

DDet finns utmärkta tränings-et finns utmärkta tränings-
möjligheter i och omkring möjligheter i och omkring 
Rönnåsen med motions-Rönnåsen med motions-

stigar och vandringsleder. Välj stigar och vandringsleder. Välj 
de tekniska stigarna som leder de tekniska stigarna som leder 
upp efter skidliften eller stigar upp efter skidliften eller stigar 
med mindre fallhöjd runt ber-med mindre fallhöjd runt ber-
get. På Rönnåsen finns möjlig-get. På Rönnåsen finns möjlig-
heterna att välja graderade le-heterna att välja graderade le-
der på några kilometer upp till der på några kilometer upp till 
ett par mil. Ta också en paus ett par mil. Ta också en paus 
och njut av den underbara na-och njut av den underbara na-
turen och utsikten. Det finns turen och utsikten. Det finns 
vindskydd med eldstad.vindskydd med eldstad.

RRönnåsen är en knutpunkt önnåsen är en knutpunkt 
i ledsystemet Biking Gäst-i ledsystemet Biking Gäst-
rikland och vill man så är rikland och vill man så är 

det bara att fortsätta vidare på det bara att fortsätta vidare på 
det sammanbundna ledsys-det sammanbundna ledsys-
temet, där du kan nå flertalet temet, där du kan nå flertalet 
andra destinationer i Gäst-andra destinationer i Gäst-
rikland.rikland.

RÖNNÅSEN -RÖNNÅSEN -
PLATSEN FÖR LEK,PLATSEN FÖR LEK,
TRÄNING & ÅTERHÄTMNINGTRÄNING & ÅTERHÄTMNING
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ETT NATURLIGT ÄVENTYR

Den som tar sig upp för blåbärsbranten 
mellan Rönnåsen och Häståsen 
kommer upp på någon av Ol-Lars-

bergens getryggsåsar. En getryggsås är 
en rullstensås med skarpt ryggkrön och 
branta sidor. Formationen bildades när in-
landsisen smälte och drog med stödjande 
grus och sand från åsens sidor. 

Stigen slingrar sig fram mellan tallarna. 
Färden går upp och ned för mjuka kullar, 
vilket bjuder på en trevlig vandring. Stund-
tals kretsar stigen runt en mossbeklädd 
sänka, som med lite fantasi kan liknas vid 
en kittel. Kanske var det här som trollen 
lurade till sig pojken Olof från Ulvsta by?

Vem var Ol-Lars?
En sägen berättar att området fått sitt 
namn efter en bergtagen gosse vid namn 
Olof. Han ska ha blivit trollens rov efter 
att hans mor mjölkat ihjäl en trollko. 
Pojken kom bort när han plockade blåbär, 
något som inte tycks ha avskräckt nutida 
bärplockare. Här är det många som får 
korgen full.

Om det är välsignelser från Svenska 
kyrkan som fått träden i Sidbohäll-
skogens att bli så gamla kan vara 

osagt. Men klart är att detta kyrkoreservat 
skyddats från avverkning och skonats från 
bränder.
Tillsammans med de speciella markförhål-
landena med torvbildning och näringsbrist 
som råder på platsen har förutsättningar-
na för hög ålder varit goda.

De flesta tallarna i området är 200-250 år 
gamla, men många är upp till 400 år. Det 
äldsta exemplaret började gro redan 72 år 
innan Gustav Vasa föddes.
Idag är trädet 584 år gammalt.

Hur gammal kan en tall bli?
Det finns ingen säker uppgift på hur länge 
en tall kan leva, men i Sidbohällskogen 
finns troligen det äldsta kända trädet i 
Gästrikland. Du känner igen en äldre 
tall på det blockliknande mönstret på 
stammen, så kallad pansarbark.

Halvvägsmurarna är namnet på den 
våtmark som ligger halvvägs utmed 
den gamla vägen mellan 

Källsjön och Svartnäs. Förr i tiden tog 
sig bygdens folk hit och till andra myrar 
för att slå gräs och lagra det som extra 
vinterfoder. Det var vanligt att slåtterlador 
uppfördes på plats. Halvvägsmurarna är 
inget undantag. Sök noggrant och du hittar 
resterna av en liten byggnad som det växer 
varglav på ute på en av holmarna.

På myren trivs ett flertal fågelarter. Den 
som har med sig kikare kan få syn på bland 
annat trana, ljungpipare, tofsvipa, enkel-
beckasin, gulärla och gluttsnäppa.
Bästa tiden för fågelskådning är vid gry-
ningen, då fåglarna stämmer upp i en ljudlig 
konsert för att hävda sina revir. 

Tänk gärna på ditt eget skyddsvärde innan 
du beger dig ut på myren sommartid genom 
att använda myggolja!

NÅGRA GLIMTAR FRÅN VÅR  SKÖNA NATUR
OL-LARSBERGEN
Med	flera	getryggsåsar

SIDBOHÄLLSKOGEN
Ett skonat kyrkoreservat

HALVVÄGSMURARNA
Myr med många fågelarter

LÄGE:	Ca	6	km	väster	om	Ockelbo. 
Från	Ulvsta:	Från	Ulvsta	friluftsgård,	följ	
Rönnåsvägen	ca	3,5	km
SERVICE:	Det	går	att	parkera	nedanför	
åsarna.	Delvis	uppkörd	stig	norrut	upp	på	
åsarna,	väl	uppe	är	stigen	markerad.

LÄGE:	Ca	6	km	öster	om	Medskogssjön
SERVICE:Informationstavla	vid	vägen	bredvid	
området. Plats att parkera bilen längs vägen.

LÄGE:	Från	Åmot:	följ	vägen	mot	Svartnäs,	
ca	13	km.	Därefter	går	en	skogbilväg	upp	till	
höger, följ den ca 2 km
SERVICE:	Parkeringsmöjlighet	efter	vägen.
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ETT NATURLIGT ÄVENTYR

MÅ BRA!
Naturen i Ockelbo kommun är varierad. 
Här finns ett småbrutet odlingsland-
skap, vidsträckta myrar, många fina 
sjöar och vattendrag och framför allt det 
stora skogslandskapet som utgör drygt 
75 procent av kommunens yta. 
Genom att bevara våra värdefulla 
naturmiljöer kan vi lämna över ett rikt 
natur- och kulturarv till kommande 
generationer och på så sätt slå vakt om 
den biologiska mångfalden. 
I dag har naturen också stor betydelse 
för människors hälsa. Insikten om att 
vi mår bra av att vistas ute i naturen är 
något som många av oss insett. Men 
naturen kan även hjälpa till vid stress-
hantering, smärtlindring och mental 
återhämtning

TÄNK PÅ...
...att det är förbjudet, med vissa 
undantag, att köra motordrivna fordon 
på barmark i all naturmark. Dit räknas 
också motionsspår och vandringsleder. 

RÖDLISTADE ARTER
Några exempel på rödlistade arter som 
finns i kommunen: sötgräs, skogsfru, 
toppjungfrulin, hårklomossa, aspfjä-
dermossa, dunmossa, stjärntagging, 
doftskinn, rosenticka, gränsticka, rynk-
skinn, violettgrå tagellav, läderlappslav, 
aspgelelav, ringlav, gråblå skinnlav, 
varglav, lunglav, långskägg, jorduggla, 
blå kärrhök, havsörn, tretåig hackspett, 
större vattensalamander, turkos 
blåvinge, flodpärlmussla etc.

GÄSTRIKELEDEN
Gästrikeleden är en  30 mil lång vand-
ringsled i landskapet. 9,5 av de milen 
sträcker sig inom Ockelbo kommun. 
Orange markeringar på träd och stolpar 
samt pilar och skyltar visar vägen. 

För fler tips på vand-
ringsleder i Gästrikland 
finns boken ”Vandra 
Gästrikeleden”.

Den fnns att köpa i 
Välkomstcenter vid torget i 
centrala Ockelbo.

Mellan Lingbo och Mörtebo ligger det 
variationsrika skogsområdet Rom-
sen. Denna nyckelbiotop ger ett 

charmigt tilltufsat intryck. Stundtals ser det 
ut som att en jätte släppt ned ett plockepinn 
med omkullrasade träd lite varstans. Men 
det är inte svårare än att man klättrar över 
och går vidare.
Området är mestadels lättillgängligt.

Belöningen för att ta sig fram över stock och 
sten kan vara en fika på någon av de många 
platåerna, en stunds ro vid de två bäckarna, 
ett par nävar kantareller i den medhavda 
korgen eller att man hittar fram till någon av 
områdets kolbottnar.
 
I Sverige användes kolmilor flitigt fram till 
omkring krigsslutet 1945. I milans botten 
lades ved som täcktes med jord, torv, gräs 
och sand innan man tände på.
Processen gav träkol som användes vid 
järnframställningen i hyttor och bruk. Res-
terna av något som liknar en spis från en 
kolares koja finns i närheten av den ena 
bäcken.

Med sina 402 meter över havet är Lus-
tigknopp Gästriklands högsta berg. 
Berget är även den punkt där Gäst-

rikland, Dalarna och Hälsingland möts.
På toppen finns ett stenröse som märker ut 
positionen. 

Det brukar rekommenderas att man tar sig 
upp på Lustigknopp från Dalarnas sida, men 
det går även bra att parkera nere vid vänd-
planen efter Timsen och följa stigen upp. 
Sista biten kräver en lätt kraftansträngning, 
då det blir brantare och mjölksyran kan göra 
sig påmind. Väl uppe på bergets hjässa 
öppnar sig skogen i en glänta med mjukt, 
picknickvänligt gräs.
Genom en öppning i skogen finns utsikt mot
Vallåsberget och Bondsvedberget. 

Om du är sugen på att fortsätta vandra kan 
du följa stigen förbi rastplatsen och gå till 
Baståsen inne på Svartnässidan.

NÅGRA GLIMTAR FRÅN VÅR  SKÖNA NATUR

Alla sträckningar av
Gästrikeleden
finns i appen
Naturkartan.

ROMSEN
Här	finns	jättens	plockepinn

LUSTIGKNOPP
Ta	en	picknick	på	”flinten”

LÄGE:	Från	Lingbo	kyrka:	följ	skylten	
Romsen, ca 9 km. Sväng sedan höger in på 
en mindre skogsbilväg och följ den
ca 1 km.
SERVICE:	Parkering	och	delvis	upptrampad	
stig

LÄGE: Ca 8 km nordväst om Källsjön.
SERVICE: Parkering vid vändplanen, skylt vid 
vändplanen, upptrampad stig upp på toppen
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OBS!
Visa alltid respekt mot dem

som bor i närheten!
De ska kunna känna sig ostörda!
Tänk på hur du parkerar bilen!

VÅRA BADPLATSER

Guide	till	badpärlorna	i	Ockelbo	kommun

ALLEMANSRÄTTEN
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 omgivning-
en är desamma som på land.

Inte störa – inte förstöra!

SNART ÄR DET DAGS FÖR ETT DOPP I SNART ÄR DET DAGS FÖR ETT DOPP I 
DET BLÅ...

SJÖBACKEN, OCKELBO
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 servering-
en, eller mittemot Perslundaskolan.
Toalett: WC. 
Väderstreck: Väst/nordväst. 
Kommentar: Mycket centralt och nära till 
tåg och bussar, service och handel.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ!
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.

Badmöjligheterna är oändliga i vår sjörika kom-
mun. Här finns något för alla oavsett om du fö-
redrar att gå i från gräs, sand eller brygga. 

Vid Sjöbacken, Wijdammen och Medskogssjön finns matserve-
ring. 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!

VATTENSKOTRAR 
OMBEDS TA HÄNSYN TILL 
DE AVGRÄNSNINGAR SOM 

FINNS
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RÖ’LADAN, OCKELBO
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.

WIJDAMMEN, OCKELBO
Badvatten: Laån som vidgar sig i Wijdam-
men 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. 

LISS-RÄNNSJÖN, ULVSTA
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. 

ÖVRE MÅNGELN
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 fritids-
husområde.Visa hänsyn till de närboende.

LILLA HAWAII, MÅNGELN
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. 

BROGÅR’N, JÄDRAÅS
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 gång-
avstånd från Jädraås Tallås Järnväg och 
Jädraås bruksområde.

VÅRA BADPLATSER
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VALKALAMPI, JÄDRAÅS
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 Valkalam-
pi där put-and-take-fiske bedrivs.

SIDSJÖN, KÄLLSJÖN
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.  

MASUGNSDAMMEN, ÅMOT
Badvatten: Kölsjöån vidgar sig i Masugns-
dammen 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 beachvol-
leyplan, och en naturstig runt dammen.

MEDSKOGSSJÖN
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. 

NÄSUDDEN, LINGBO
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. 

VITTERSJÖ
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
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ÅBERGSSTRÖMMEN, ÅBYGGEBY
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. 

KVARNDAMMEN, MO
Badvatten: Moån vidgar sig i Kvarndam-
men 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. 

KVARNDAMMEN, ÅMOT
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 kvar-
nen, bagarstugan och flugfiskearrangören 
Byströmmen. Härligt för kvällsdopp.

MÖRTEBO
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 lek-
plats intill byns samlingsplats där Mörtebos 
promenadbingo arrangeras. 

STUGVIKEN, EKBO
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. 

IVANTJÄRN
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. 

VÅRA BADPLATSER
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JÄDRAÅS - TALLÅS - JÄRNVÄG
Jädraås – Tallås Järnväg (JTJ) är en sex kilometer lång
museijärnväg, ca 20 km väster om Ockelbo i Gästrikland.

På JTJ  är du med om en tidstrogen ångtågsresa från 
1900-talets början i järnets och skogens land. Tågresan på 
JTJ passar för alla åldrar. Inte minst för de yngre är det ett 
spännande möte med forna tiders sätt att resa.

Ångtågen kör söndagar från mitten av juni till och med 
augusti. Tågresan startar i Jädraås.

Mer info: jtj.org  

TIDTABELL SOMMAREN 2022
Dag: Tåg avgår Jädraås kl:
Söndag 19 juni 11.00, 12.50, 14.35
Söndag 26 juni 11.00, 12.50, 14.35
Söndag 3 juli 11.00, 12.50, 14.35
Söndag 10 juli 10.20, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.35
Söndag 17 juli 10.20, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.35
Lördag 23 juli Stora Tåghelgen - 11.00, 11.35, 12.07, 12.48, 13.18, 

13.48, 14.40 (prel tider)
Söndag 24 juli Stora Tåghelgen  - 11.00, 11.35, 12.07, 12.48, 13.18, 

13.48, 14.40 (prel tider)
Söndag 31 juli 10.20, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.35
Söndag 7 aug 10.20, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.35
Söndag 14 aug 10.20, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.35
Lördag 20 aug Kvällstrafik - Tågtider publiceras senare
Söndag 21 aug 11.00, 12.50, 14.35
Söndag 28 aug 11.00, 12.50, 14.35

ÖPPET:
Bruket
Är tillgängligt för besök på egen 
hand året om. Följ gärna den 
iordningsställda Bruksslingan 
med information om miljöerna. 

Hyttan
Är öppen för egen vandring kl. 
10-16 då det är tågtrafik.
Infoskyltar finns på platsen. 
Hyttan är inte tillgänglighetsan-
passad i alla delar.  

Smedjan 
Öppen för egen vandring alla 
dagar. 

VÅRA BYAR - JÄDRAÅS

JÄDRAÅS TUFFAR PÅ!JÄDRAÅS TUFFAR PÅ! MIDSOMMARAFTON
Inleds kl 14:30 vid herrgår-
den, därefter vandring till 
festplatsen (nära Folkets 
Hus), reser midsommar-
stången kl 15. Dans, lek och 
fika. Kl. 16:30 är det gratis 
att åka lövat ångtåg
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ÅMOTSDAGEN 19 JUNI
Sammanlyst gudstjänst kl 11.00 med kyrkkaffe därefter i
kapellet, som är öppet för alla med servering mellan
kl. 11 och 16.
Utdelning av stipendier ur Arthur Asps Minnesfond kl. 12.30.
Promenadbingo runt Bruksslingan kl. 13 - 15.

VÅRA BYAR - ÅMOT

DETTA HÄNDER I ÅMOTDETTA HÄNDER I ÅMOT

MIDSOMMARAFTON
Firandet startar kl. 14 med 
att klä midsommarstången 
inför kortege med lövad 
stång genom byn till Åmot-
sparken.
Där blir det traditionellt 
midsommarfirande.
Servering i parken.

PROMENADBINGO
Onsdagar kl. 17-20
mellan	29	juni-17	augusti
Promenadbingo längs  
vackra Bruksslingan.
Start och mål vid Bunges 
kapell, som är öppet med 
servering.BUNGES KAPELL

ÖPPET:	1	juli	-	21	augusti
fredag-söndag kl. 11-16          
Café med hembakat bröd 
och smörgås, försäljning 
av hemslöjd, konstutställ-
ningar, lokalhistoriska 
samlingar.

BYALOPPIS
Lördag	9	juli	och	lördag	13	augusti
kl.	11-15
Bya-Loppis runt om i Åmot.

SILLKVÄLL I ÅMOTSPARKEN
Fredag	8	juli	kl.	18
Traditionell sillkväll i Åmotsparken. 
För de som vill var med i gemnska-
pen men inte äter sill, finns hambur-
gare och korv.

UTSTÄLLARE I BUNGES KAPELL
Fredag 1 juli - söndag 24 juli: 
Lars Westerman och Maria 
Westerman, Sandviken - ver-
nissage 1 juli.
Fredag 29 juli - söndag 21 
augusti: Samlingsutställning 
med medlemmar i Svenska 
Konstnärsförbundet Region Mitt 
- vernissage 29 juli
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GÅRDSLOPPIS
LINGBO PRÄSTGÅRD
Lörd & Sönd 23-24 juli
(med reservation för ändringar - vid 
ihållande regn ställs loppisen in)
Välkomna mellan kl. 10-16
Frågor: 070-559 34 44

VÅRA BYAR - LINGBO

MIDSOMMARAFTON
Traktortåg från kyrkparken 
till Lingboparken. 
Där firas det traditionellt.
Fikaservering.

LINGBO HEMBYGDSGÅRD
2	juli	fram	till	14	augusti	har	Hembygdsgården	öppet,	alla	lördagar	och	söndagar,	kl	11-17.
Onsdag	6	juli	och	20	juli:	öppet	kl	17-20	med	fika	och	quiz
Uteservering med med kaffebröd och våfflor Skullen på logen har öppet vid några tillfällen så 
man kan se de fina vagnarna. Musik och annan underhållning från scenen.
Loppis på Hembygdsgården
Måndag 6 juni från kl 12:
Nationaldagen. Lingbo Byförening och hembygdsföreningen bjuder in till firande på Hembygds-
gården. Ta med eget nationaldagsfika! 
Lördag 18 juni:
Auktion och fika med radioinspelning! Auktion av gamla loppisprylar med start kl 12 och kl 13 
kommer Seniorradion Gävle 102,7 kommer och spelar ”Skivor till kaffet”. 

LINGBOLYRAN	20:E	ÅRGÅNGEN
Lingboparken	lördag	16	juli
Taggade lag kämpar om titeln 
”Lingbolyran 2022”!
Kom och heja fram ditt lag.

Mer info: Lingbolyran på Facebook

SOMMAR I LINGBOSOMMAR I LINGBO
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HÄR KAN DU SPELA BOULE
Sjöbacken i centrala Ockelbo kan 
vara en av landets vackrast beläg-
na, med utsikt över Bysjön. 

I Lingbo ligger banan i också  intill 
en sjö – Lingan – strax bakom 
restaurang Silverbocken. 

I Mo finns banan i det kulturhisto-
riska området Mobydalen. 

I Åmot finns en bana vid Godtemp-
larvägen.

I Ulvsta ligger den vid friluftsgår-
den. 

Boulebanan i Jädraås hittar du vid 
herrgården. 

Wij Trädgårdar, kontakta PRO och 
Ted Ekström: 072-901 33 69.

SOMMARLOVSAKTIVITETER

För barn 6-12 år
Via qr-koden eller på ockelbo.se 
hittar du samlad information om de 
sommarlovsaktiviteter som ordnas 
gratis för barn och ungdomar.

TIPS ATT GÖRA

PROVA PÅ KULNING
Söndag	21	augusti	på	Oklagård
Prova på kulning kl. 13.30- 16
på Oklagård. 300kr/p.p. Föran-
mäl gärna till Julia Woxberg:
info@woxhjulia.se.

I Ockelbo kommun finns två 
minigolfbanor.

Den ena minigolfbanan finns på 
Sjöbacken och har 9 banor. 
070-888 19 15

Vid Restaurang Silverbocken i 
Lingbo finns den andra och det är 
en minigolfbana med 12 banor.
0297-500 26

På bägge platserna finns det kiosk, 
restaurang, boulebana, strand och 
bad.

HASSES SNICKARBOD
EKBACKEN WIJ TRÄDGÅRDAR
Öppet	11	juni-11	september
Träebenisten Hans Eriksson 
snidar och snickrar i Wijs gamla 
snickarbod.

Tidernas Väg är vägarna 272 och 
83 mellan Uppsala och Ånge, över 
Dalälven, Storsjön, längs Ljusnan och 
Ljungan och genom Uppland, Gäst-
rikland, Hälsingland och Medelpad. 
Lämna stressen på E4 och välj istället 
Tidernas väg − lite längre och krokiga-
re, men fylld av upplevelser! Mer än 48 
mil av aktiviteter och sevärdheter vän-
tar under resan.

Mer info: tidernasvag.se

TIDERNAS VÄG
- LITE LÄNGRE OCH KROKIGARE MEN FYLLD AV UPPLEVELSER

LOPPIS  I GAMLA SKOLAN 
RÖNNBACKEN
20-23 juli kl. 10-16
Servering av kaffe m.m.
Den 23 juli finns det även 
kolbullar
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PADEL

Här kan du spela padel i 
häpnadsväckande miljö. 
Vid Ockelbo Idrottsplats på 

Bölevägen 2  finner du två ny-
byggda dubbelbanor. För din 
bekvämlighet finns utrustade 
banorna med extra högt nät 
för att så få bollar som möjligt 
ska hamna utanför banan. 

Padel är en racketsport som 
brukar liknas vid en bland-
ning mellan tennis och 

squash. Sporten spelas på en 
plan med två planhalvor med 
ett avskiljande nät – som i ten-
nis. Men i padel så kan man 
också använda sig av väggar-
na när man spelar – som i squ-
ash. Förutom alla fördelar för 

hälsan så är det många som 
spelar för att det är en social 
sport.

Genom att spela padel kan 
man umgås på ett lättsamt 
och roligt sätt. Spelarna 

själva bestämmer vilken nivå 
upplevelsen ska vara på. Du 
kan gå in för att ge allt med 
blod, svett och tårar. Men du 
kan också spela för att umgås 
med familjen, kollegorna eller 
vännerna samtidigt som du 
får motion. För att spela be-
höver du inte vara vältränad 
eller ha en stor sportsvana. 
 
 

Det räcker med att du kan träf-
fa en boll så har du förutsätt-
ningar för att få ut något av 
sporten.

Förutom att padeln är bra 
för den fysiska hälsan så är 
det också fördelaktigt för 

den mentala. När du rör på 
dig så ökar koncentrationen, 
kroppen släpper ifrån sig en-
dorfiner som bland annat hjäl-
per till att reducera stress och 
att sova bättre. 

När du bokat en speltid får 
du en bokningbekräftelse 
till din e-post. Där finner 

du en kod med vars hjälp du 

VÄLKOMMEN TILL FREIMANS PADEL VÄLKOMMEN TILL FREIMANS PADEL 
- PADEL FÖR ALLA!- PADEL FÖR ALLA!
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PADEL

HUR HITTAR DU HIT?
Freimans Padel
Adress: Bölevägen 2
816 30 Ockelbo
Tel: 079-076 03 25
Hemsida: freimanspadel.se
Läs mer om Ockelbo padelklubb på 
Instagram, Facebook eller laget.se/
OckelboPK

BANORNA ÄR ÖPPET DAGLIGEN 
kl. 05-24

PRISER:	Ordinarie pris 1 tim/ 240 kr 
måndag-fredag kl. 05-16 och 320kr 
övriga tider.
Rabatterat pris vardagar kl. 05-16 
för pensionärer.

BOKA & BETALA via appen MATCHi

OM PADEL
En racketsport som brukar beskri-
vas som en blandning mellan tennis 
och squash.

Redan efter 10-15 minuter kan de 
flesta spela en match. Ensport som 
passar alla - oavsett ålder och för-
kunskaper.

tar dig in på banan när det är 
dags. Om ni bokat en tid när 
det är mörkt ute tänds belys-
ningen automatisk 5 minuter 
innan din speltid.

RACKETAR OCH BOLLAR

Mellan banorna finns en 
röd liten bod. Koden till 
boden hittar du längst 

ner i bokningsbekräftelsen du 
får till din e-post. Inne i boden 
kan du hyra racketar och köpa 
bollar i en elektronisk padel-
kiosk. Förbered dig inför ditt 
besök genom att ladda ner ap-
pen ”Lova - Easy payment” och 
koppla ett betalkort till den. 
Sen är det bara att scanna 

QR-koden som finns på pad-
elkiosken för att öppna skåpet 
och hyra/köpa det du behöver 
för ditt spel.

HJÄLP ATT KOMMA IGÅNG OCH IN-
STUKTÖRSPASS

Har ni aldrig spelat padel 
förut och vill ha hjälp att 
komma i gång? Kontakta 

Freimans Padel så ordnar de 
en lösning.

Vill ni istället ha en avance-
rad grundkurs eller ta ditt 
padelspel till nästa nivå 

har vi utbildade instruktörer. 
Kontaktuppgifter till dem finns 
på anslagstavlan vid padelba-
norna och matchi.se/facilities/
freimanspadel.

KAN MAN SPELA NÄR DET REGNAR?

Våra banor har mycket bra 
dränering så om det reg-
nar lite lätt går det utmärkt 

att spela. Vid störtregn brukar 
eventuella vattenpölar rinna 
undan så att banan är spelbar 
igen efter några minuter. Det 
enda som du får vara beredd 
på är att bollarna blir blöta när 
banan är våt. Det ger ett lite 
trögare spel. Vi rekommende-
rar även att du lägger bollar 
och racket framme så de får 
torka ordentligt efter spel i 
regnväder.

Till sist, kom i håg att värma  
upp innan spel för att und-
vika skador. Ta en prome-

nad till banan eller värm upp 
på plats. Så värm upp noga, 
spela i lagom mängd och stärk 
din kropp med parallell styr-
keträning så ska du se att du 
håller för livslångt utvecklande 
och glädjefyllt padelspel. 

VÄLKOMNA NER PÅ BANAN!

VÄLKOMMEN TILL FREIMANS PADEL VÄLKOMMEN TILL FREIMANS PADEL 
- PADEL FÖR ALLA!- PADEL FÖR ALLA!
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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.
Södra Åsgatan 30D, Ockelbo

The small town of Ockelbo 
is surrounded by villages, 
countryside, lakes and fo-

rests. The area offers a range 
of activities and if you love the 
outdoors there is plenty of 
space for you to explore and 
enjoy.

For information on places to 
stay and what to do, please 
visit visitockelbo.se.

Below is just a taste of what 
is on offer in the area:

Wij Park and Gardens is 
located near the town 
center, just a 10-minute 

walk away from the train sta-
tion. Experience the park and 
gardens, pop into the visitors’ 
shop where you find local arts 
and crafts on sale, enjoy a 
meal or a snack, join a guided 
walk of the gardens (in English 
or Swedish), let the children 
roam in the playground and 
spend the afternoon cooling 
off with a swim in Wijdam-
men. There is something for 
everyone.
More information at wij.se.

Rönnåsen: 270 metres abo-
ve sea level and 8 kms 
from Ockelbo is an area 

of outdoor activities inclu-
ding trails for hiking, an acti-
vity course for children of all 
ages, a short trail for the real-
ly young ones and an amazing 
cobblestone field, a reminder 
of the latest ice age. Rönnå-
sen is signposted from the 
church in Ockelbo.

Jump on the old steam train 
in Jädraås for a return trip 
to Svartbäcken Nedre. Ex-

perience the huffs and puffs 
and smell from the steam en-
gine as the train makes its way 
through the pine forest. The 
train stops at Tallås station, 
built in the 1880’s. Café Mal-
let serves coffee, soft drinks, 
buns and more. You are also 
welcome to bring your own 
packed lunch. More informa-
tion on the website: jtj.org.

If you love mountain biking 
– go for a ride on the bike 
trails, running along miles 

and miles of gravel roads 
and tracks. Visit www.biking-
gastrikland.se for maps and 
inspiration.

Right by the lake Bysjön you 
will find the beach and res-
taurant Sjöbacken – the 

place to go for a swim in the 
lake, an ice-cream in the sha-
de of a birch tree, a round of 
crazy golf or something to eat 
in the restaurant. Entertain-
ment at times. For up-to-date 
information visit Sjöbacken 
Ockelbo on Facebook.

OCKELBO IN ENGLISH

WELCOME TO OCKELBO
- A PLACE TO FLOURISH

Stilleben in Åmot knows 
how to sell silence.  The 
small hotel is beautifully 

located in the countryside of-
fering eco friendly and genui-
ne experiences.
More information is available 
on their website: stilleben.nu.

Åmot itself is a village well 
worth a visit, situated by ri-
vers that merge. The church 
catches your eye on top of a 
hill. The local shop can provi-
de you with the makings of a 
picknick.

Fancy meeting a moose clo-
se up? The wildlife park 
Älgparken is suitable for a 

visit with children and acces-
sible for persons with disabi-
lities. Booked tours available. 
Visit algparken.se for more 
information (Swedish only). 
Älgparken is situated at Vild-
marksvägen 19, about 8 kms 
northwest of Ockelbo.

Go for a day trip; From the 
railway stations in Lingbo 
or Ockelbo you can catch 

a train and reach destinations 
such as Järvsö or Gävle. Have 
a great day out and return to 
base to relax in the evening.

Enjoy your stay!
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ÄTA & BO

WIJ TRÄDGÅRDAR
Wijberget 2, Ockelbo
Tel: 0297-76 33 30
wij.se

RAGGSOCKA LOGI
Vigatan 2, Ockelbo
0297-76 33 20
Rum med frukost
raggsockalogi.se
BAREN HOTELL
Torget, Ockelbo
Tel: 072-528 62 09
hotellbaren.com
SJÖBACKEN
Sjöbacksvägen 22, Ockelbo
Tel: 070-888 19 15
sjobackenockelbo.se
OCKELBO	PIZZERIA
Stationsgatan 5, Ockelbo
Tel: 0297-400 40
PIZZERIA	ATALANTA
Södra Åsgatan 25, Ockelbo
Tel: 0297-400 24
UGGLEBOGRILLEN
Norra Åsgatan 25 Ockelbo
Tel: 0297-405 04
CASABLANCA KÖK & CAFÈ
Torget, Ockelbo
Tel: 076-933 67 90
SVEAS KAFÈ
Perslundavägen 18, Ockelbo
Tel: 076-257 01 66
PAN WAN THAI TAKE AWAY
Torget, Ockelbo
Tel: 070-350 98 10
SILVERBOCKEN & LINGBO 
CAMPING
Södra Lingbovägen, Lingbo
Tel: 0297-500 26
STILLEBEN
Bruksvägen 3c, Åmotsbruk
Tel: 0297-74 3000
stilleben.nu
KJELLAS MACK
Jädraåsvägen 35, Jädraås
0297-450 34

ÅBRO HERRGÅRD B&B
Åbron 40, Ockelbo
Tel: 073-210 53 31 
070-323 41 46
abroherrgard.se

MEDSKOGSSJÖN
Medskogssjön 1, Ockelbo
Tel: 0290-600 40
medskogssjon.se
STF JÄDRAÅS HERRGÅRD
Gammelboningsvägen 8, 
Jädraås
Tel: 073-806 15 60 
destinationjadraas.se
OCKELBO CAMPING
Gamla Åmotsvägen 20, 
Ockelbo
Tel: 070-665 34 92
Här kan man även tömma 
fasta gråvattenstankar.
ÅMOTS CAMPING
Sandalsvägen 4, Åmotsbruk
Tel: 026-351 46
JÄDRAÅS AIK STUGBY
Gammelboningsvägen 24 
Jädraås 
Tel: 072-725 51 58, 070-674 
86 21
ÅBYGGEBY LBC
Åbyggeby skola 7, Ockelbo 
Tel: 0297-440 75,
073-024 63 05
070-617 48 29
ÄLGPARKENS STUGBY
Vildmarksvägen 19, Ockelbo
Tel: 026-12 82 00
algparken.se

ULVSTA FRILUFTSGÅRD
Rönnåsvägen 7, Ockelbo
Tel: 070-980 04 75

SWESCOT STUGOR
Kolforsen, Ockelbo
Tel: 076-762 28 88
swescot.com
PREEMPREEM
Hamrångevägen 17, Ockelbo
0297-407 41

HANDLAR´N
Planks väg 1, Ockelbo
0297-421 50
MOBYGÅRDEN
Svartsbovägen 7, Ockelbo
Tel: 076-804 30 22
OKLAGÅRD B&B
Oklagård, Norrbo, Ockelbo
Tel: 070-695 31 97
Öppet vecka 29 & 30.
woxhjulia.se

SOMMARKAFÉER
STUDIO SJÖÖ
Sjöbacksvägen 22, Ockelbo
Tel: 070-888 19 15
sjobackenockelbo.se
WIJ HERRGÅRDSCAFÈ
Herrgårdsvägen 10, Ockelbo
Öppet från midsommar, dagli-
gen kl 11-17
LINGBO HEMBYGDSGÅRD
Norra Lingbovägen, Lingbo
Se öppettider på: lingbohemb-
ygdsgard.extrasida.se/
RÖNNÅSSTUGAN
Rönnåsvägen, Ockelbo
Tel: 0297-555 00 vardagar
TURBIN:S	EKOLOGISKA	CAFÉ
Öppet dagligen 11-17 under 
sommaren.
Tröskladan, Wij Trädgårdar.
E-GÅRDEN SOMMARKAFÈ
Åbrotorpen 36, Ockelbo
Tel: 070-620 00 04
egarden.se
CAFÉ MALLET
Tallås station, Jädraås 
Öppet vid tågtrafik,
se info på: jtj.org
Tel: 0297-453 95 
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Åbrotorpen 36, Ockelbo
Tel: 070-620 00 04

Köp 2, betala för 1!
En kopp kaffe och en bit silviakaka.

Gäller vid ett besök t.o.m. 31 augusti 2022

PÅ LANDSBYGDEN
På Tempo i Åmot och Kjellas 

Mack i Jädraås finns lokala 
servicepunkter. Butiken och 
macken är naturliga mötes-
platser i byn och förutom att 
handla kan du bland annat ta 
en fika, få hjälp att skriva ut el-
ler scanna och här får du även 
turistmaterial.

KUPONGERBJUDANDEN & service

ESSBOX-VÄSKA PÅ KÖPET NÄR DU
KÖPER MINST 6 PKT ESSVE SKRUV!
Gäller t.o.m. 31 augusti 2022

Jon Jonsvägen 1,
816 31 OCKELBO
010-222 90 40

EKOGUBBAR
Sunnanåsbo 43, Ockelbo

Tel: 070-351 27 45

Köp 2 l jordgubbar få 10 kr rabatt
Gäller 1ggn/person under säsong 2022

Välkommen till Bunges Kapell i Åmot!
Åmotsvägen 15, Åmotsbruk

Fika för två till halva priset mot uppvisande av
denna kupong. Gäller t.o.m. 21 augusti 2022.

Torggatan 1, Ockelbo

15% rabatt på alla Elvita produkter.
Gäller vid ett köptillfälle och t.o.m.

31 augusti 2022.
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VÄLKOMMEN IN TILL OSS PÅ 
VÄLKOMSTCENTER

Hit är du välkommen att 
vända dig med dina frå-

gor, både som invånare och 
besökare. Välkomstcenter är 
öppet alla vardagar, året runt, 
och här finns förutom kartor 
och olika turistiska broschyrer 
även lite försäljning.
Det är produkter som har ett 
Ockelbohjärta och passar till 
de flesta.

LÅNA EN SOMMARBOK

I samma lokaler som Väl-
komstcenter finns Ockelbos 

biblioteket. Här kan du läsa 
tidningar och tidskrifter, låna 
böcker, cd-skivor, e-böcker, 
läsa kommunala protokoll, 
släktforska, låna dator, läsa 
pressklipp om Ockelbo och 
mycket, mycket mer.

Bibliotekarierna visar dig 
gärna runt om det är ditt 

första besök, eller tipsar om 
läsning som kan passa just 
dig.

BIBLIOTEKET	ÖPPETTIDER:
Måndag  kl. 12 - 18
Tisdag kl. 10 - 17
Onsdag  kl. 10 - 18
Torsdag  kl. 12 - 18
Fredag  kl. 10 - 17

Det går  utmärkt att använda 
deras e-tjänster och hemi-

från låna en bok, se en film och 
läsa tidskrifter. Och om du vet  
vilken bok du vill låna  kan du 
enkelt springa in och låna den 
i självbetjäningsautomaten.

service

TIDNINGSRUMMET/TIDNINGSRUMMET/
SJÄLVBETJÄNING ÖPPETSJÄLVBETJÄNING ÖPPET

FRÅN KL. 8FRÅN KL. 8
VARJE VARDAGVARJE VARDAG

VÄLKOMSTCENTERVÄLKOMSTCENTER
Södra Åsgatan 30D, OckelboSödra Åsgatan 30D, Ockelbo

ÖPPETTIDER:ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl. 8-16:30Måndag - fredag kl. 8-16:30

HANDLA LOKALT
Funderar du över vad du ska ge i present så tipsar vi 
om  ”Ockelbo Presentkort”.

Presentkorten finns att köpa vid Ica Supermarkets
förbutik i centrala Ockelbo, finns i valörerna 50, 100 och 
500 kronor. Eller hos Parfymeri Chic om du betalar med Swish.

Genom att köpa Ockelbo Presentkort så stödjer du
lokala butiker och stärker handeln i kommunen.
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Ockelbo Idrottsplats, 
Bölevägen 2
www.freimanspadel.se
info@freimanspadel.se
079-076 03 25

20% rabatt på en speltid hos Freimans Padel.
Boka i MATCHi. Ange rabattkod: Sommar22
Gäller på ordinarie pris t.o.m. 31 augusti 2022.

Vigatan 2, Ockelbo 0297-76 33 20

Bjud hem släkt och vänner i sommar, bästa
boendet i Ockelbo hittar ni hos mig!
Kupongen ger er 50 kr rabatt/person

och/eller 50 kr /Husbil/natt.
Välkommen att boka på www.raggsockalogi.se

Varma sommarhälsningar från Marika
på Raggsocka logi

10% på ett köp vid ett tillfälle på ordina-
rie priser. Gäller t.o.m 31 augusti 2022.

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

BYGGNADSVÅRDSBUTIK

Få en valfri glass när du handlar i butiken för
minst 200 kr eller en gratis kaffe eller te vid

köp av valfri fika.
Gäller t.o.m. 31 augusti 2022

Lillrönningen 8, Ockelbo
www.fotstugan.nu
070-766 69 14

50 kr rabatt vid bokning av ansiktskur
(ord. pris 460 kr)

Gäller t.o.m. 31 augusti 2022 mot
uppvisande av kupong

Sveas kafé
Perslundavägen 18, Ockelbo

Kupongen ger dig gratis kaffe vid köp 
för minst 50 kronor.

Gäller t.o.m. 31 augusti 2022

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 2022.

KUPONGERBJUDANDEN

Brömsvägen 17
Ockelbo
Tel 0297-405 94

10% på Hasselfors jord.
Gäller vid ett köptillfälle och t.o.m.

31 augusti 2022

Jädraåsvägen 35, 
81691 Jädraås
0297-45034
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Silver Bocken
Södra Lingbovägen, Lingbo
0297-500 26

Kom och spela minigolf i Lingbo.
10 kr rabatt (ord.pris 60 kr vuxen, 40 kr barn)

Gäller t.o.m. 31 augusti 2022

   

   Preem Ockelbo
    Hamrångevägen 12, Ockelbo
    Öppet vardagar 6:60-22, helger 8-22
 

Mjukglass eller milkshake?
50% rabatt
   Gäller på Preem Ockelbo
    t.o.m. 31 augusti 2022.
    Kan ej kombineras med andra erbjudanden

KUPONGERBJUDANDEN

Södra Åsgatan  42
Ockelbo
0297-400 11

20% på en valfri vara (ord.pris).
Gäller t.o.m. 31 augusti 2022.

Masugnsvägen 2, Åmotsbruk
0297-601 18

5% på ett köp när du handlar för minst 300 kr.
Gäller ej spel, lotter, apotek, tobak, systemvaror.

Gäller t.o.m. 31 augusti 2022.

Tårtor, smörgåstårtor & catering
070-390 41 18

kattistartdesign.se
Kupongen ger dig 10% rabatt på köp

av smörgåstårta.

Giltig t.o.m. 31 augsti  2022.

20% RABATT PÅ VALFRITT PLAGG
till ordinarie pris.

Kupongen lämnas vid betalning.
Gäller t.o.m. 2022-08-31.

Södra Åsgatan 32B
Ockelbo
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 2022

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.

sustainabil.se
Gäller t.o.m. 30 september 2022

Södra Åsgatan 30B, Ockelbo
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med byar

HÄR FINNS Något för alLa sinNenHÄR FINNS Något för alLa sinNen


