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Kuxä på nå fint!

Som född och uppvuxen, bofast och dessutom Kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo kan
jag kanske inte räknas som helt objektiv när jag hävdar att Ockelbo har allt man kan önska av
en kommun. Men nästan alla kan nog skriva under på att Ockelbo är en bra plats för att leva,
bo och verka — en plats att växa på.
Vi har utrymme, trots våra 200 sjöar,
stora skogar och berg. Vi har gemenskap och sammanhållning. Vi har jäklar
anamma – eller Ockelboanda med mer
vårdat språk. Vi har nära till både storstäder och fjällvärld. Vi har arbeten och
en pigg kommun som ser till det bästa
för barn, vuxna och äldre.

Vill nån kuxä på
nå fint, lär´n te
Ockelbo färä.
I mina ögon är Ockelbo något av en
oslipad diamant som vi tillsammans
bearbetar så att vi skapar både glitter
och ljus. För vi har mycket att vara stolta
över i våra byar och i själva Ockelbo,
som både offensiva och jämställda satsningar. Dessutom leder både E4:an och
Norra stambanan till Ockelbo, vare sig
du kommer norr- eller söderifrån.
I Ockelbo känner vi oss trygga, både
med den allmänna stämning som råder
Ockelbobor emellan och med kommu-

nens satsningar i stort och smått. Det är
därför vi har så många ambassadörer
som talar gott om sitt Ockelbo och så
många som gärna kommer hit på sin
fritid.
För visst stämmer det som står i visan:
”Vill nån kuxä på nå fint, lär´n te
Ockelbo färä.”

Magnus Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Där norr möter söder

Ockelbo ligger nära. Nästan alla har bekvämt avstånd till oss: med tåg från Gävle tar det 25 minut
er, från Stockholm knappt två timmar, från Uppsala och Arlanda en och en halv, från Bollnäs 35
minuter. Vill någon mot all förmodan lämna Ockelbo är det kanske för att komma till havet och dit är
det bara två mil. Vårt läge där norr möter söder är helt enkelt idealiskt.
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Vinter på riktigt

Grön och lummig sommar

Nära men genuint

I Ockelbo har vi det bästa av två
världar: det som får övriga Sverige att
packa bilar och skidboxar för att åka
många mil finns ju här, nästan utanför
knuten.

Vi Ockelbobor är, med all rätt, stolta
över vår natur. För hur vi än vill uppleva naturen så gör vi det i Ockelbo.
Vi har ju fantastiska vandringsleder,
som Gästrikeleden. Vi har de bästa
fiskevatten man kan tänka sig. Vill vi
paddla har vi både korta enkla och
längre och mer krävande turer att välja
mellan. Och genom projektet Biking
Gästrikland har vi ett helt system av
mountainbikeleder. Vill vi inte vara fullt
så aktiva kan vi helt enkelt bara gå ut
och krama ett träd, uppleva skogarnas
tystnad och djurlivet som finns runt om
oss, året om.

Det är inte konstigt att så många söker
lugnet och naturupplevelserna hos oss –
och tycker att ett fritidsboende i Ockelbo är det bästa sättet att ladda batterierna. I våra små byar är gemenskapen
stor och stämningen inkluderande. Vi
bryr oss inte om varifrån folk kommer,
vare sig de är från Stockholm eller någonstans på andra sidan jordklotet, alla
är lika välkomna i Ockelbo.

Eftersom vi har riktiga vintrar med god
tillgång på snö behöver vi inte dra till
fjälls. Vi spänner på oss längdskidorna
på lunchen och tar en tur på närmaste
sjö eller tar en sväng i något av elljusspåren före middagen. Vill vi åka utför
har vi Rönnåsbacken och vill vi träffa
utombys åker vi i Kungsberget bara tre
mil bort.

EMS BYGGTEKNIK - EN
PROFESSIONELL BYGGTJÄNST
Renoveringar | Köksmonteringar | Badrum | Snickeri
Totalentreprenad | Ny- och tillbyggnation
073-622 36 07
info@emsbyggteknik.se
www.emsbyggteknik.se

@emsbyggteknik
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Näringsliv i Ockelbo-anda
Den är speciell för just Ockelbo, andan som präglar vår vardag och som gör det mesta lättare. Vi tror inte att
något är omöjligt utan anser att allt går, bara man hjälps åt. Det har givit oss entreprenörer som vågat satsa
men också en stämning som genomsyrar hela samhället.

Så gör vi i Ockelbo
När något verkar för svårt pratar vi med varandra. Det resulterar oftast i att någon plockar fram
telefonen och ringer till den som kan lösa problemet. Vi ser på våra konkurrenter som kollegor. Vi
ser människan bakom företagsidén. Och när det kniper är vi kollektivet som tror på hjälpsamhet
istället för kritik.

Ockelbo-andan i kommunen
Näringslivet och kommunen går hand i hand hos oss. För att underlätta är beslutsvägarna korta
och enkla. Flyttar du företaget hit – eller startar eget där du bor – får du en företagslots via kommunen och, genom denne, hjälp med tillstånd, tillsyn och allt annat du behöver. Ockelbo är en företagsvänlig kommun och därför har vi, som är din kontaktyta här, lärt oss vad du som företagare
tycker, tänker och behöver. Som exempelvis att hela kommunen är väl uppkopplad med fiber.

Jobba i Ockelbo
Hos oss finns det jobb. Antingen i kommunen som alltid har plats för duktiga pedagoger och
engagerad personal inom omsorgen. Men också i många av de företag som driver verksamhet
här. Från Ockelbos största arbetsgivare, Elis Textil Service, till mellanstora byggföretag eller små
serviceföretag där du blir en nyckelperson redan från början.

Se filmen ”Ockelbo – en rikare vardag”:

Forma Plast AB arbetar med vakuumformning,

formsprutning och montage av produkter där plast
utgör hela eller delar av produkten.

Adress: Hamrångevägen 16, 816 31 Ockelbo
Telefon: 0297-411 00 | Mail: info@formaplast.se

www.formaplast.se

I FÖNSTERFABRIKEN I LINGBO skapar vi
kulturfönster med moderna egenskaper som
ser ut precis som fönster gjorde förr.
Vi använder alltid det finaste virket från furu i
närbelägna skogar och tillverkar ditt fönster
enligt den vackra Hälsingetraditionen, med
profilerad karm, innerbåge och ytterbåge.

7

Öppenvårdsalter nativet till
institutionsbehandling
www.intenserehab.se

www.hig.se
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I Ockelbo bor vi bra

Valfrihet är viktigt och det är dessutom något vi har i Ockelbo. Här bor vi som det passar oss bäst — och har alla möjlighe
ter att ändra oss om och när vi vill. Vi har ju plats för att bygga om det som redan finns inte passar. Och naturen får vi på
köpet, överallt!

Förmånen att välja själv
Vill du bo i lägenhet med nära ”fram” och med butiker och service inom gångavstånd så gör du det. Vill
du bo i småhus och kanske bygga själv så finns det
tomter att köpa – med eller utan sjöutsikt. Drömmer
du om en gård där du kan ha djur eller egen odling
så hittar du det också. Eller kittlar utmaningen att
väcka upp ett ödehus genom att renovera? I Ockelbo
kan du vara en del i de små byarnas genuina gemenskap där man känner och bryr sig om varandra eller
rå dig själv i ett mer avskilt läge.
Men när det är dags att byta trädgårdsslitet mot en
bekvämare tillvaro i det kooperativa seniorboendet
så finns den möjligheten också.

Våra skolor är lite annorlunda
Den stora skillnaden mellan våra och andra kommuners skolor är nog engagemanget och det stora
antalet behöriga lärare. Vi bryr oss om att alla barn
ska ha en trygg och bra skolgång, från förskola tills
de gått ut högstadiet. Byarnas barn går i förskolan

där de bor. Från årskurs 4 är de välkomna till nyrenoverade Perslundaskolan och ännu fler kompisar i
Ockelbo. När Ockelbobarnen är redo för gymnasiet
får de pendla till Gävle eller annan studieort.

Sveriges första snålskjuts
Det händer att vi får frågan om skolskjuts och höjda
ögonbryn när vi säger att vi ingen har. Istället har vi
ju fria bussresor för alla, i hela kommunen. I Ockelbo kommun tar vi Kuxabussen där vi är, stiger av där
vi ska och säger tack för skjutsen; inga pengar, inga
biljetter, bara bra!

Att bli äldre i Ockelbo
När vi inte riktigt orkar med att bo i våra lägenheter
eller hus kan vi flytta till Bysjöstrand, vårt särskilda
boende för äldre. Här finns 81 fräscha lägenheter
varav tio är för korttidsboende och 20 anpassade för
personer med demenssjukdomar. Det är tryggt och
trivsamt med grönskande innergård och en egen
styrketräningslokal.
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Välkommen att bo hos oss på Ockelbogårdar

Vi är det lilla expansiva allmännyttiga bostadsbolaget som precis färdigställt 16 nya lägenheter. Hos oss bor du naturskönt och slipper storstadsstressen. Titta in på vår hemsida eller ta kontakt med oss för att se om vi kan hjälpa dig att
hitta ett boende. I Ockelbo är det nära till allt och här finns den livskvalitet som alla förtjänar.
www.ockelbogardar.se
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Allt vi behöver
finns i Ockelbo

Inte så att vi i Ockelbo försöker isolera oss från omvärlden men
allt det nödvändiga finns här. Det är bekvämt och praktiskt att
slippa åka långväga för att ta ett blodprov eller gå på Systemet.
Dessutom har vi ju våra smarta servicepunkter i byarna.

Butiker med sortiment och service
Det du behöver finns här: livsmedel, kläder, glasögon,
hårvård, allt för trädgård och husdjur, vitvaror, Systembolaget. Gemensamt för alla är att du får hjälp och
vänlighet på köpet. Dessutom finns självklart också den
service du vill ha, från kaféer och restauranger till bilverkstäder och byggmarknad.

Servicepunkter i byarna
Bor du i eller nära någon av byarna har du garanterat
glädje av att din lokala handlare är en Servicepunkt. Här
kan du, förutom att handla, hämta ut paket, ta en fika,
använda dator och internet. Få information om det som
händer i kommunen. Och förstås prata bort en stund
med både grannar och bekanta.

Det som måste finnas finns
Det är tryggt att bo i Ockelbo. Vi har vårdcentral som
tar hand om oss för att vi ska må bra. Vi har tandläkare
som till och med tar emot oss under jourtid, om det blir
nödvändigt. Vi har apotek. Och skulle det behövas har vi
ändå nära till Länssjukhuset i Gävle.

12

Lokalproducerat är bäst
Maten hemifrån smakar bättre, eller hur! Det är tur att det produceras så mycket gott i Ockelbo –
råvaror som vuxit i sin egen takt och som transporterats kortast möjliga väg. Våra lokala producen
ter arbetar ekologiskt och alla håller hög, hantverksmässig kvalitet.

Våra engagerade producenter
Smaka på Ockelbo: nyskördade grönsaker från Böle, Ockelbokyckling, Ockelbo-ost,
Kravkött från Erk-Ols, Ockelbohonung, griskött från Glada Gården, lamm från
Klockarbackens Lantbruk eller e-gården, ekologiskt från Wij Trädgårdar och mycket mer.
Gemensamt för alla de som producerar livsmedel lokalt är engagemanget för både naturen och råvaran – och det märks på smaken.

Klicka för
att se vårför
matkarta:
Scanna
QR-koden
att se vår matkarta:

X-SCHAKT ENTREPRENAD AB
Försäljning och leverans
Bergkross
Matjord

Vägunderhåll
Grusning
Hyvling
Saltning

Snöröjning
Halkbekämpning
Ishyvling

Allt inom markarbeten
Husgrunder
Betongplattor

Dikning
Trumbyten

För mer information kontakta
Material & vägunderhåll Johan 070-3779169
Entreprenader Patrik 070-6893591

www.xschakt.se

Nybrytning väg
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Designelement
{XXX}

Din lokala begravningsbyrå på orten.
Vi hjälper dig med bland annat allt kring
•
•
•
•
•
•
•

Begravning
Bouppteckning
Arvskifte
Testamente
Gravsten
Försäkringsinventering
Avsluta sociala medier

Varmt välkomna
Pernilla, Carolin och Sara

Järbo - Magasinsgatan 12, 812 30 Storvik, 0290-70049
Ockelbo - Södra Åsgatan 60, 816 30 Ockelbo, 0297-40508
Ovansjö - Magasinsgatan 12, 812 30 Storvik, 0290-10223
info@sarasbegravningsbyraer.se
www.sarasbegravningsbyraer.se
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Vi investerar ständigt i utveckling av vår
verksamhet för hög kvalitet och service!

John Deere Forestry, Planks väg 4, Tel: 0271-191 30
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En rikare fritid

Vad är fritid för dig? Är idrott eller sportiga aktiviteter det du kopplar av med så kan du välja på mycket
i Ockelbo. Vill du hellre satsa fritiden på kultur är biblioteket något av ett nav för kulturlivet här. Tycker
du att det bästa är att göra något tillsammans med barnen så är förslagen många.

En sportig kommun

Biblioteket i centrum

I Ockelbo har vi en idrottsarena som är
världsberömd i hela Sverige: Kuxahallen.
Här spelas både basketettan och innebandy
för knattar – och allt däremellan. Men det
händer också att Riksteatern gästspelar eller
att något annat arrangemang får oss att gå
man ur huse. I ishallen Ugglebo Arena spelar vi hockey med ambitioner. Men eftersom
Ockelbo är en kommun som tror på jämlikhet satsar man även på idrott som lockar
flest tjejer: till exempel Ockelbo Ryttarför
ening och ridskolan. Föredrar du simning
blir säkert Simhallen din favoritplats och då
har du dessutom nära till friskvårdscentrets
gym.

Från biblioteket utgår de flesta kulturaktiviteter i Ockelbo. Förutom läsecirklar,
författaraftnar och annat litterärt kan du se
utställningar, själv ställa ut på konstväggen
eller bara titta in och ibland får njuta av
lunchmusik.

Kulturskolan är aktiv
I Ockelbo är vi stolta över Kulturskolan,
som inspirerar, utbildar och skapar gemenskap kring musik och sång. Här arbetar
ledarna med Suzukipedagogik, som syftar
till att utveckla glädjen i både musikaliskt
och socialt samspel, empati och förmågan
att uppträda.

VÄLKOMMEN TILL
PRAKTISKA GÄVLE
Vi är den lilla skolan med det stora engagemanget.
Detta är något som uppskattas av våra elever – de
känner sig sedda, uppskattade och väl bemötta. Vi
har en stabil och kompetent personalgrupp och gott
samarbete med den lokala arbetsmarknaden.

PRAKTISKA GYMNASIET GÄVLE

Förrådsgatan 5, 803 09 Gävle | 026-54 54 40 | gavle@praktiska.se

praktiska.se/gavle
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Välkommen till Wij Trädgårdar
Wij Trädgårdar är en av Sveriges vackraste parker. Här varvas odling och mat med konst och hantverk, som i en egen liten
värld. Inte nog med att vi i Ockelbo är stolta över hur vackert Wij Trädgårdar är, här kan vi också hämta inspiration och idéer
under temadagar, gå kurser eller träffas på olika evenemang.

En plats med historia
Även om människor kan ha bott i Wij redan för bortåt
10 000 år sedan är det i slutet på 1500-talet som
historien om det Wij vi känner idag börjar. Järnbruket
Ockelboverken hade sin storhetstid på 1600 -1700-talet
och drevs då av Catharina Bröms ”nådiga frun”. Några
århundrande senare vid 2002 bildades stiftelsen Wij
Trädgårdar.

De vackraste av trädgårdar
Hit kommer vi Ockelbobor för att njuta, känna dofter
och uppleva färgprakten, lära oss att odla klokt i våra
egna trädgårdar och bli inspirerade och frestade. Och
för att uppleva harmoni och skönhet. Rosenträdgården
– Sveriges nordligaste – med sina 200 olika busk- och
parkrosor är en doftande upplevelse under blomningen.

Men här upplever du också örtagården, köksträdgården, landskapsparken, skogens trädgård och barnens
egen trädgård. Får du besök från andra håll i landet, ta
dem med hit så blir de omedelbart övertygade om att
Ockelbo har allt man kan önska.

Här är livet en fest
I Wij Trädgårdar är du välkommen att äta utsökt gott
av lokala råvaror, hålla bröllop och fest, bo över i ljusa,
fräscha rum eller konferera i en miljö som väcker både
kreativitet och arbetslust. Vill du
handla med dig blommor, lokalproducerade godsaker, konsthantverk
eller hemslöjd på har du mycket att
välja på i Wij Trädgårdar.

Njut av en lugn stund i Sveriges
nordligaste rosenträdgård!
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Tillsammans skapar vi framtid
International Baccalaureate är ett populärt gymnasieprogram
som leder till en internationell examen och öppnar dörrar till
universitet och högskolor, såväl i Sverige som utomlands.
Vi har även ett samverkansavtal med Ockelbo kommun, vilket ger
blivande gymnasieelever fler möjligheter inför gymnasievalet.
Våra yrkesutbildningar inom både gymnasie- och vuxenutbildningen är anpassade och utformade tillsammans med företag
i länet för att kunna möta den växande efterfrågan på kompetens
inom olika yrken.
Tillsammans med vårt framgångsrika Riksidrottsgymnasium för
parasport, kan friidrottare med funktionsvariation få en högklassig
idrottsutbildning kombinerat med studier på gymnasie- eller
gymnasiesärskola.
Vi ger dig en utbildning som du har användning av, oavsett om du
vill få jobb eller att studera vidare. Vem du än är.
Läs mer om utbildningsmöjligheterna på www.hufb.se
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Ett naturligt äventyr

Så kan man beskriva vår kommun: naturen som inbjuder till äventyr, hela året om. För visst är vintern
lika gnistrande fin som de strålande sommardagarna, den ljusa vårgrönskan lika älsklig som höstens
flammande färger är dramatiska. I Ockelbo tar vi vara på året i naturen, på just det sätt som passar oss!

KELN

säker
merad

Bergtäkt

ERIKSSON BYGG AV

0733-84 70 12

erikssonsbygg.se

www.swerock.se
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Vår vita vinter

Vandra eller cykla i Ockelbo

Jakt och fiske

I Ockelbo åker vi skidor, utför eller på
längden. Rönnåsen är vårt käraste friluftsområde och här finns hur mycket
som helst att göra, under alla årstider.
Under vintertid när det är mycket snö
är skidbacken, skiduthyrningen och
liften igång. Här finns ju också pulkabacke för alla som har barnasinne.
Och skoterleder för mer våghalsiga.
Men även alla magiska skidspår som
finns i byarna runt omkring.

Vandring passar faktiskt alla! I
Rönnåsen finns vandringsleder av
olika längd och svårighetsgrad. Vill du
ge dig på lite enklare klättring kan du
ta dig till grottorna som tidigare hyste
björn men numera är björnfria men
spännande. Vill du hellre ta dig fram
på två hjul är du säkert glad för att
Rönnåsen har mountainbikeslingor
med olika svårighetsgrader.

Jakttiden är närmast helig för många i
Ockelbo. Har du licens och plats i ett
jaktlag har du möjlighet att uppleva
naturen på ett väldigt spännande sätt.
Steg ett är att bli medlem i någon av
Ockelbos jakt- och skytteföreningar.
Fiske är en mer stillsam jaktform som
passar nästan alla. I våra fiskevatten
finns gott om öring, harr och röding. I
bland annat Jädraås, Ulvsta och Åmot
finns tillgänglighetsramper där alla
kan fiska, även du som är rullstolsburen.

VI TAR HAND OM DITT AVFALL.
TILLSAMMANS LÅTER VI MATERIALET LEVA VIDARE I NYA PRODUKTER.

010-445 65 50 | WWW.STENARECYCLING.SE

Välkommen till
Ockelbo kommun!

Ockelbo

Besöksadress: Södra Åsgatan 30D
Postadress: Ockelbo kommun, 816 80 Ockelbo
Telefon: 0297-555 00

www.ockelbo.se
www.visitockelbo.se

• 20257 • www.jssverige.se

E-post: kommun@ockelbo.se

