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Surströmming 
i 

GT-lokalen 
Brännås 

  
Lördag 27 sept kl 16.00 

 
Underhållning 

 
Anmäl Dig senast 24 sept till   

Maj   32056 
Birgit    32001 

 
Alla varmt välkomna! 

 
Brännås/Brändbo byalag 

 
 
 



SEPTEMBER 
Efter en mycket fin sommar  
går vi in i en färgrik höst med sol och värme 
och någon enstaka regnskur. Höstsysslorna 
påkallar vår uppmärksamhet både inne och 
ute, trädgård, bär- svamp- och fruktplockning, 
jakten börjar. Städning inom- och utomhus, 
körning till återvinningen och väl framme där 
syns vad enormt mycket användbara saker 
som bara kasseras. Tänk att få återanvända ex. 
bord, stolar mm. Slipa, måla om och sälja för 
en billig peng. Visst finns second-hand men 
där finns inga uppfräschade möbler. 
Nu är valet över 
med allt vad det innebär i form av skyltar, 
propaganda, löften om än det ena än det 
andra. 
Visst är det underligt att politikerna får sätta 
upp hur många skyltar som helst, då är det 
inte fråga om tillstånd men en snygg liten 
loppisskylt åker ner direkt. 
Höstens evenemang 
skulle jag vilja ha en sammanställning av här i 
Bladet men tyvärr så går det inte för sig när vi 
inte får in manus i tid och för någon längre tid. 
 

Manus till Svågadalsbladet 
måste vara inlämnat senast den 15:e kl  12.00 
varje månad. Om du mot förmodan skulle vara 
klar tidigare så gör det inget… 
Så måste du ha framförhållning i tiden, vi 
sammanställer Bladet 15:e på em eller dagen 
efter, så mailas det till Hudiksvalls kommun 
som trycker och sen skickas det tillbaka med 
kommunens internpost.  
Så ska bladen sorteras för att sen delas ut av 
frivilliga. Alltså tar det ca fyra – fem vardagar 
innan du får Bladet i postlådan.  
Men så fort det är sammanställt mailar vi det 
till Hans Schröder som sätter in det på 
hemsidan 
www.svagadalensbyar.se  

Du som inte längre vill ha Bladet i 
pappersform utan läser på datorn – meddela 
oss detta via mail..!          /Birgitta Nilsson 

 
 
 
  
                   

MUSIKCAFÉ 
BJURÅKERS GIF:s KLUBBSTUGA 

FRIGGESUND 
 

Fortsätter sista söndagen i månaden 
Kl  18.00 

 

28 sept  
     26 okt        

            30 nov 
Underhållning av cafégänget 

Ingvar Bergqvist – Bengt Nord 
Urban Stensson – Stefan Ström 

samt kvällens gäst 
 

Fika med hembakat   
 

Kostnad  80 kr inkl. fika 
 

Välkommen! 
Birgitta Nilsson   Knut BergqvistBirgitta Nilsson   Knut BergqvistBirgitta Nilsson   Knut BergqvistBirgitta Nilsson   Knut Bergqvist    
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AKTUELLT  I SVÅGADALEN 
 
AFFÄR 
Ängebo Livs har öppet vardagar 9.30-17.30  
lunch 12.30-14.00     Lördag 9.30-13.00  
Ombud för apotek, systembolag och Svenska 
spel.  
Säljer fiskekort-frimärken-refill till mobil 
0653-30100 

 
BAD 
Havrabadet  naturbad 
Brännås  tempererad bassäng 
 
BUSS & TAXI 
Wachenfeldts Buss&Taxi AB  
ansvarar för skolskjutsarna i Svågadalen.  
Kan anlitas av sällskap för resor. 
070-3201991 el 92 

 
DRIVMEDEL 
Svågamacken, vid affären, endast kort 
 
EKOLOGISKT KÖTT 
Leif o Yvonne Bergström  0653-30228 

 
EL 
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö 
Håkan Hjärtmyr    070-2664116 

 
Linjemontör-Håpe Kraft AB 
Hasse Persson    072-2366555 
 

ENTREPRENAD 
Vatten- och avloppsanläggning samt 
grundarbeten 
Leverans av grusmaterial 
Björn Eriksson     070-2449413 
 

FISKE 
Bjuråker-Norrbo FVO 
Ordf. Börje Karlsson 
070-4565314 

 
FOLKETS HUS 
Ordf. Bernt Jons     0653-30250 

 
 

 
 
 
FRIKYRKOR 
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg  
Ordf. Stig Bergerståhl     0653-30245 
 
FÖRENINGAR I SVÅGADALEN 
Svågadalens Intresseförening  
där alla boende i dalen är medlemmar 
ansvarar för Svågadalsbladet som utdelas till 
alla hushåll varje månad. 
Ordf. Dieter Hoffmann     070-2279631 
 
Brännås/Brändbo byalag o 
Bygdegårdsförening 
Ordf. Jonne Eriksson   0653-32008   
070-6249141 
Jonne.eriksson@telia.com 
Ord.led.  Robin v Wachenfeldt     070-3203133 

 
Brännås/Brändbo Vägförening 
Ordf. Åke Lindberg    070-3721729 

 
Björsarvs lyse- och intresseförening 
Ordf. Ola Lindqvist    070-6707716 

 
Stråsjö jaktklubb 
Ordf. Benny Leek    070-6053488 

 
Stråsjö medeltida kapell 
Ordf. Marianne Hansen     0730-415403 
www.strasjokapell.se 

 
Stråsjösjöns vänner 
Ordf. Wilbert Beyer    070-2375162 

 
Svågadalens skoterförening 
Kassör  Pelle Persson    070-1905126 

 
Svågadalens jaktskytteklubb 
Ordf. Joakim Brink    070-2972872 

 
Sörsia byalag 
Ordf. Nils-Erik Lönn   0653-30090   
                                       070-2198340 
Sekr. Mona Svedlund     0730-822525 
Kassör  Yvonne Bergström     0653-30228                                                        

073-8297365 



Ängebo IK 
Ordf. Tommy Ädel    070-3290887 
Kassör  Maj-Lis Wikström    070-5253096 

 

 
HANTVERKSMONTER 
finns på Svågagården 
kontakta reception    0650-556660 
 

HEMSLÖJD 
Stickning, Sonja Eriksson   070-5298470 
 
HÄLSOCENTRAL 
Rådgivning  1177   Ambulans  112 
Delsbo/Friggesunds HC         0653-714000 
Distriktssköt.  Tel.tid 8.15-9.00  0653-714006 
 

IOGT-NTO-FÖRENINGEN  Olof Bergströms 
minne 
Friggesund, verksam över hela Bjuråker 
Ordf. Marianne Ekblom    0653-20021 

 
KATTER 
Katthomeopat och beteenderådgivning 
Kattpensionatet Hemma Hos 
Eva Persson   070-6664449 

Kattuppfödning-Håpes 
Eva o Hasse Persson   070-6664449 

 
KOMMUNIKATION 
Skolbussen går varje skoldag från 
Brännås  7.00 södra vägen 
Ängebo  7.15 södra vägen 
Återresa från Delsbo skola 
må-ons-fre  14.30 
ti-tors  15.40 

Flextrafik  finns 
 
KONTORIST OCH ENKLARE BOKFÖRING 
Håpe Kraft AB, Eva Persson    070-6664449 
 
KROPPSVÅRD 
KB Kroppsvård 
med.fotvård, spabehandling, massage, 
vaxning 
Karin Berglund    070-6618272 
www.lillaspasalongen.n.nu 

 

 
Svågans beröring och massage 
Taktil stimulering och klassisk massage 
Marianne Joelsson   0653-30175  073-0612188 

 
LANTBREVBÄRARE 
Vardagar,  säljer frimärken 

 
LOKALER FÖR UTHYRNING 
Bygdegården (GT) Brännås 
Samlingslokal m kök 
Astrid Johansson   0653-32003  073-0363148 
 

Stråsjö kapell, uthyres för dop, bröllop 
Marianne Hansen     073-0415403  
www.strasjokapell.se 

 
Ängebo Folkets Hus (Svågagården) 
Matsal, litet kök, samlingssal, gymn.hall, 
kyrksal, bastu, solarium, bibliotek 
0653-30157 
 

STÄDNING 
Dellenstäd,  städfirma med hushållsnära 
tjänster    073-8468881    www.dellenstad.se 
dellenstad@hotmail.com 

 
SVÅGADALENS HEMSIDA 
www.svagadalensbyar.se 
Svågadalsbladet  finns inlagt på hemsidan. 
Hemsidesansvarig  Hans Schröder 
hans.schroder@hudiksvall.se 
 

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL 
www.hudiksvall.se 
 

TELEFONNUMMER TILL 
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN 
Reception                0650-556660 
Förskola  0650-556661 
Förskoleklass, Fritids 0650-556662 
Skolan  0650-556663 
Äldreomsorgen 0650-556665 
Platschefen  0650-556666 
 
Folkets Hus  0653-30157 
 
 

 



KÖP och SÄLJ HÄLJ 

”Höstloppis”på Moddtorpet 

Norrberg 

4 – 5 oktober kl. 12 – 17 

Begränsat antal platser. Ring snarast! 

100 kr/bord/plats 

Anmäl till Nille tel. 070-219 83 40  

eller Yvonne tel. 073-829 73 65 

Servering  

Välkomna! 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

MOUNTAINBIKELOPP  

söndag 5 oktober 

Med start kl.10.00 vid Svågagården. 

Cyklisterna tar vägen över Gröntjärn- Sandvik- Brassberg  Brännås- Dragsved 

och tillbaka till målet. Heja på riktigt bra om du ser dem efter vägen. 

Arrangör är Ljusdals cykelklubb och vi hjälper till med det vi kan i Ängebo IK.          



 

 



 



 

”Kul på vallen”  har det varit några tisdagar under sensommaren. Kul att det är på 

gång lite yngre förmågor igen. En kväll körde vi  ”Knattiaden”  med fyra grenar i 

programmet. Några ville gärna mäta och ta tid men det gick lika bra utan också. Det 

   viktiga var att ha kul och att få prova på.  

Sen blev det medaljer å lite godis som belöning  

för de fina prestationerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sept. 

Ängebo IK. Aktiviteter Augusti-Sept. 

Friskvårdsaktiviteterna har fortsatt med ytterligare 2 vandringar. Den 

första gick till Stavervallen. Det var lite problem att hitta leden på vissa 

delar där det blåst ner skog. Det var dock en fantastisk kväll i naturen. 

Alldeles tyst å stilla var det i skogen och ljummet i luften så vi kunde gå i 

kortärmat trots att det var sent. På den andra turen tog Astrid med oss på 

en vandring från Brännås mot Älpa. ( ligger mot Svågan i nivå med 

Brändbo) Även det var en riktigt fin kväll och det blev faktiskt lite skumt 

innan vi var tillbaka. Intressant med alla dessa gamla vägar vi har. Fler 

bilder kommer på hemsidan. Finns också på vår facebook sida. 



Torsdag 25 september drar vi igång cirkel- styrketräningen igen. Dags att stärka kroppen igen 

efter sommaren. Som vanligt så är det öppet för alla 12 år och uppåt, både damer å herrar, 

tjejer å killar. Vi kör hela kroppen med och utan redskap. Det finns något för alla och man kör 

sitt eget tempo efter kapacitet. Bra rehabilitering också eftersom det är roligare att träna med 

andra än att träna själv. Då är det alltid lätt att smita undan. Vi startar 19.00 som vanligt. 

Avgiften är medlemskap i klubben. 

Torsdagar från 25 september 17.45 - 18.45 Provar vi att köra träning för de lite äldre 

barnen  upp till 12 år. Styrka, kondition, spänst, teknikgrenar, lek och spel. Hoppas det 

kommer lite flera så det går att köra lite laglekar också. Som det är nu är det bara 3-4 st 

som deltar men det borde finnas fler som vill röra på sig hoppas jag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Ängebo IK påminner om att lämna in motionskorten direkt efter september månad. 

Dragningen kommer att ske vid fika efter ett torsdagspass i oktober. 

 

 

 

 

 

  

 

Ängebo IK, kommande aktiviteter. 

Tisdagar med start 30 september. 18 – 19.00. ” Kul i gympahallen” Lekar 

och övningar för barn mellan 4 – 8 år ca. Eftersom vi inte är så många så blir 

det en bred åldersgrupp i stället. Man får vara med i den grupp man tycker är 

lämplig och man är mogen för.Vi kommer att vara ett ledarteam som hjälps åt 

dessa kvällar å det funkar om det finns lekglada föräldrar också som kan vara 

ombytt och vill vara med i leken 

Tisdag 23 sept. 18.00 är föräldrar och äldre ungdomar som är intresserade att 

hjälpa till med ledarskapet för barngrupperna, hjärtligt välkommen hem till mig, 

Maj-Lis. Ska vi fortsätta att ha aktiviteter för barnen så måste vi alla hjälpas åt. Ju fler vi 

är ju lättare blir det och ingen behöver känna att man sitter fast varje vecka. Så har jag 

haft det mycket de 35 år jag hållit på med aktiviteterna och så skall det inte behöva vara. 

Så möt upp så lägger vi upp en plan för den närmaste framtiden till att börja med.  

Påminner här att betala in årsavgiften för 2014. 112597-0. 100 kr. pers. 300 kr. familj. Även nya 

medlemmar är välkommen. Se vår hemsida angeboik.se 

MOUNTAINBIKELOPP söndag 5 oktober.  Med start kl.10.00 vid 

Svågagården.  

Cyklisterna tar vägen över Gröntjärn- Sandvik- Brassberg- 

Brännås- Dragsved och tillbaka till målet.  

Heja på riktigt bra om du ser dem efter vägen. 

Arrangör är Ljusdals cykelklubb och vi hjälper till det vi kan i 

Ängebo IK.               



 



 
  





 

 

 

Söndag den 5 oktober kl. 11.30 börjar vi vandringen mot 

Stråsjö kapell vid Betel Norrberg. 

Vi stannar till vid Stråsjögrillen ca 12.00  

Andakt med Martin Bergerståhl i kapellet kl. 13.00 

Vi bjuder på fika efter andakten. 

Varmt välkommen gammal som ung! 

 

                                                  Betel Norrberg,  Stråsjö kapell,  Sensus. 

                                 073- 061 95 57   073- 041 54 03 

 

              

Tack Svågadalsnämnden och personalen ! 

 

Vi har under två sommarsäsonger fått hjälp med 

gräsklippning vid Stråsjö kapell. Det är av stort värde för 

oss att ni beviljat ansökan och hjälper oss med detta. 

          Styrelsen 

 

Vi vandrar för 

gemenskap 



MATSEDEL 

 

 

 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

  

Vecka 39 
Pastasallad, 
äpple, majs, 

kålrot, kikärtor 
broccoli, 
paprika. 

Korvstroganoff 
m ris/pot 

Fiskgratäng Spagetti m 
köttfärsås 

Blodpudding m 
sylt 

Kyckling 
klubba 

ris/potatis 

  

   Pot. bullar    

Vecka 40 
Amerikansk 

grönsaksblan

dning 

rårivna 
morötter, 

gurka, tomat, 
vitkålssallad, 

frukt 

Köttbullar, sås 
& potatis 

Broccoli & 
blomkåls 
gratäng 

Fläskkorv 
potatismos 

Fläskpannkaka Pannbiff, 
löl, sås & 

pot. 

  

       

 
Vecka 41 & 42 på www.svagadalen.com/fh 

 

     



Gå över ån efter vatten. 

 
I förra veckan var jag tvungen att åka ner till centralorten. Skulle köpa garn på Delsbo 
Forngård. 
När jag iallafall var där så gick jag in på ICA för att köpa köttfärs.  
Sen for jag över till macken på andra sidan för att köpa olja till bilen, det är alltid bra att ha en 
liter i reserv. jag gick runt där och tittade men såg inte den sort jag skulle ha. Till slut frågade 
jag om de hade min sort. Men icke sa Nicke. 
 
På hemvägen började jag fundera på hur jag skulle laga till köttfärsen jag köpt. 
Carl-Erik hade levererat fredagens varor men det fattades ingredienser för att laga en riktigt 
smarrig köttfärssås. Jag behövde både det ena och det andra. Tittade på klockan. Om jag inte 
körde alltför snabbt skulle jag komma till affären precis när de skulle öppna efter 
lunchstängningen. 
Jag anlände precis när de hade öppnat, och jag klev ur bilen för att gå in och införskaffa det 
som jag saknade, klev in genom dörren till Ängebo Livs, vår lokala handlare. 
 
Döm om min förvåning för när jag kommer innanför dörren vad får jag se!  
Exakt den olja som jag gått runt på macken i Delsbo och sökt. 
  
Sens moral: Fråga på "Boa" innan du söker på ett annat ställe. Dom kanske har det du söker. 
 
Birgitta Söderström 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

         MANUS 

 

 

                           15:e  varje månad       

 
 

                                                                                    Kl  12.00 
 
 
Ansvarig utgivare är intresseföreningen 
Ordförande Dieter Hoffmann  dieterhoff@gmail.com  070-2279631 
Kassör Lisa Weihnacht ansvar för annonsbetalning  0653-31052   073-8022325 
Vi som gör Bladet är 
Birgitta Nilsson      birgitta@rossasen.se  0653-30179 
Mia Rosvall mia.rosvall@svenskafrim.se  0653-30247 
_________________________________________________________________________________  
   Manusstopp  2014  
Manus kan mailas eller  Kostnad för annonsering och införande i bladet 
  vara handskrivet och Blänkare, privat annons och dagens ros/tack 30 kr/gång 
      inlämnat senast Annons  utsocknes, företagare, förening 50 kr/gång 

    15:e kl  12.00 Annons företagare och byalag                              500 kr/år 
        varje månad     Prenumeration  (ej Svågadalsbor)                         200 kr/år  
   Annons, prenumeration och sponsring  betalas via  

                                                                                      bankgiro  810-0422 

SVÅGADALSBLADET 


