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Svågadalsvalet!  
Söndagen den 16 november 2014 

Tid: mellan 09.00 - 18.00 

Plats: A-salen på Svågagården, Ängebo 

Kom och rösta!  

 



26 oktober 
sätter du undan trädgårdsmöblerna 
och ställer tillbaka klockan en timme 
           SOMMAREN ÄR SLUT 
              VINTERN BÖRJAR 
 
 
 

Vad gör vi nu? 
Vissa dagar känns det långt till våren medan 
andra dagar njuter jag av naturens olika 
skiftningar. För visst är det härligt med alla 
färger på hösten och så kommer första snön 
och lyser upp tillvaron. 
Reflexerna har du väl nära till hands och 
bilens lyktor fungerar.  
 

Lite sysselsättning framöver 
Handarbetscafé i Ängebo 
Musikcafé i Friggesund 
Höstmarknad på forngården 
Val till Svågadalsnämnden 
sen finns det ju mera…. 
 

Alla Helgons Dag 
tänder vi ljus för dem som gått före oss och 
minns gemenskapen vi hade. 
 

Höstmarknad 
på forngården med rekordmånga utställare, 
kålsoppa, ostkaka och fika. 
 

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 som sätter ut 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 
 

               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 Bergqvist 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

 

HANDARBETSCAFÉ 
ÄNGEBO IK:s KLUBBSTUGA 

 
Startar tisdag 21 oktober kl 18.30 

 
Sticka – virka – brodera 
eller kom och umgås… 

                                Ingen kostnad 
Kaffepaus, ta med eget fikabröd. 

                          
Funderingar? Ja då ringer du mig 

0730-423077   Birgitta Nilsson 

Välkommen! 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

http://www.svagadalensbyar.se/


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 

 

mailto:Jonne.eriksson@telia.com
http://www.strasjokapell.se/


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 
 

 

http://www.lillaspasalongen.n.nu/
http://www.strasjokapell.se/
http://www.dellenstad.se/
mailto:dellenstad@hotmail.com
http://www.svagadalensbyar.se/
mailto:hans.schroder@hudiksvall.se
http://www.hudiksvall.se/


 

 

  



  



  



 

Matchens Förening. Ängebo IK har blivit inbjudna av Hudik Hockey att bli ”Matchens 

förening.” Detta innebär att vi får komma och se en hemma match i Hudiksvall. Morgan Persson 

erbjöd även att fixa en buss så vi kunde ta med lite hockey- intresserade Svågadalare. Bussen tar 

50 personer och i första hand är det medlemmar som åker med sen fyller vi på med övriga om det 

finns plats. Kul om så många ungdomar som möjligt följer med också. Vi har bestämt att åka på 

matchen mot Väsby, söndag 23 november kl. 16.00.  Bussen avgår 

från Svågagården 13.30 och kan ta upp folk som bor efter vägen mot Holmberg, 

Friggesund. Morgan kommer själv att åka med bussen och informera om deras verksamhet och 

framtidsplaner. 

Vi kommer att få en egen plats på läktaren och det är bra om de som har kan ha vår klubbs overall 

jacka på sig. Äik kommer att presenteras under matchen. Anmälningar vill jag (Maj-Lis) ha på mail, 

majlis.wikstrom@spray.se eller sms på 0705253096 eller muntligt när vi träffas. Jag tar emot 

anmälningar tills bussen är fullsatt och ni.. det kostar inget. Hudik Hockey och Morgan Persson 

bjuder oss på detta. Ni förstår att det är först till kvarn så dröj inte med anmälan. 

 

 

 

 

 

Behöver du motion? Eller likt mig har stela leder…. 

Varje tisdag kl. 19.00-20.00 kör vi basket eller innebandy 

(majoriteten bestämmer) i gympahallen på Svågagården. 

                                     Ålder 12 år och uppåt. 

Vi startar 21 oktober. 

Mer info, ring Martin B 0730-619 557 

                    Välkommen så blir vi ett gäng  

Ängebo IK 

Kul i hallen 

Tis. 18-19 minstingarna, lek och 

övningar med massor med spring 

Tor. 17,45-18,45 12 år och yngre. Lek, 

spel och träning. 

Tor. 19-20,15 Styrke-cirkelträning.För 

alla från 12 år – 100.  

Motionskorten är insamlade och tor.23 

okt. efter styrkan ca. 20,30 blir det fika 

och utlottning av presentkort från Team 

Sportia i Ljusdal. 

Efter denna omgång skall vi utvärdera 

och se hur vi fortsätter aktiviteten. 

mailto:majlis.wikstrom@spray.se


Traditionell Julmarknad 

Brännås Bygdegård (GT-lokalen) 

Lördagen den 6 december 

Klockan 12.oo-16.oo   

Alla är välkomna att boka bord 

gratis. 

Astrid Tel.32003 

 

 

Bygg & Måleri arbeten 
Utnyttja rotavdrag 

  

LÄGENHET UTHYRES 
i Brännås          
2 rum/kök/bad/förråd  67 m2    
Handikappvänligt  
Tel  070 5170305

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://illustratorcentrum.se/images/1024xx480/2525/6.jpg/634956148458570000&imgrefurl=http://illustratorcentrum.se/medlem/frida-bergkvist&h=330&w=337&tbnid=cchuHjOdluS7rM:&zoom=1&docid=1VAAoGYlDnm8rM&ei=hmY-VLGaNoShyAPQs4DIDg&tbm=isch&ved=0CG4QMygyMDI&iact=rc&uact=3&dur=309&page=3&start=48&ndsp=35


  

1.                     Dialogkväll  

  

Svågadalsnämnden inbjuder allmänheten till en  

dialogkväll med tema VALET 2014! 

   

Särskilt välkomna är de som valt att ställa upp som 

kandidater i Svågadalsvalet den 16 november 2014. 

  

(Du som själv är kandidat erbjuds här att berätta om  

hur du ser på vad vi ska göra i Svågadalen de  

kommande 4 åren). 

   

Vi ser fram emot en kväll av diskussioner och  

framtidstro! 

 Tid: onsdagen den 12 november 

Klockan 19.00 

 Plats: Svågagården 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.officialpsds.com/Dialog-Bubbles-PSD37399.html&ei=gH09VM-jNIbnygOu-YLYBA&bvm=bv.77412846,d.bGQ&psig=AFQjCNFmeMIaVPGXOMX07lqMcus0AnvHJw&ust=1413402350641449


 

Så var det dags igen då!       

Ja, precis som rubriken antyder så är det dags igen då, och då syftar jag 

inte på den intensiva älgjakt som pågår runt om i Hälsingland samtidigt 

som jag skriver detta. Jag syftar inte heller på det ofrånkomliga 

höstmörkret som för närvarande sveper in över nejderna - vänder jag mig om och 

tittar ut genom fönstret i skrivandets stund så är det kolsvart ute.  

Nej, jag tänker naturligtvis på det kommande Svågadalsvalet; en i många avseenden 

unik tillställning – så unik att människor långt utanför Bjuråkers gränser intresserar 

sig för vad som händer. Detta bevisas av de samtal jag får från nyfikna runt om i 

Sverige, och det medieutrymme som nämnden faktiskt får. (Inför det kommande 

valet har jag blivit kontaktad av såväl SVT, lokala tidningar samt en rikstäckande 

tidsskrift). 

Detta ska vi värna om! 

Nu är kandidaterna klara, och valförberedelserna har kommit en bra bit på väg; i 

detta Svågadalsblad hittar ni en hel del viktig information inför valet.  

Nu gäller det bara att så många som möjligt av er som är röstberättigade verkligen 

utnyttjar er rätt till att rösta! Jag tänker inte hålla något brandtal över vikten av att 

rösta, och hur människor i andra länder kämpar för att få delta i demokratiska val. 

Detta vet alla redan och är ingenting som jag behöver upprepa.  

Däremot kan jag informera om att valdeltagandet i Svågadalsvalet granskas betydligt 

hårdare än valresultatet i andra val. 

 

 

Därför vill jag be er om följande: gå och rösta! Just din röst kan vara 

avgörande för hela bygdens framtid!  

Med vänliga hälsningar 

Fredrik på Svågagården 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnadsfri busstransport på valdagen!  

För att alla röstberättigade ska kunna ta sig till vallokalen under Svågadalsvalet  
den 16 november bjuder Svågadalsnämnden på kostnadsfri busstransport. 
 Vi ser även detta som ett sätt att minska negativ påverkan på vår miljö då 

antaletbilresor därmed blir färre.   
Wachenfeldts Buss kommer att utföra transporterna.  

Vill du åka med? 
Boka då transport genom att ringa till    Birgitta på telefon 070-392 09 40 

  



 

Vecka/sallads

-bord 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

Matlådor 

Hämtas 

fredag 

Söndag 
Matlådor 

Hämtas fredag 

     

 

Vecka 44 
 

Korv potatis 

ägg 

Fisk sås 

potatis 

Köttfärspaj sallad Pannkaka 

sylt grädde 

Fläskkarre 

Bourguign

on potatis 

Persilje-

järpar sås 

och 

potatis 

 

Pytt i panna  

Ägg  

 

     

Skolan ledig Skolan ledig Skolan ledig Skolan 

ledig 

Skolan 

ledig 

       

 

Vecka 45 
 

 

Fisk i 

hummersås 

Svamp potatis 

Köttfärs i ugn 

med 

ris/potatis 

Kyckling iugn med 

mangochutney 

ris/potatis 

Creps Tacobuffe Stekt 

korv 

potatis 

Porterstek sås 

potatis 

     

 

Vecka 46 
 

Italiensk 

korvgratäng 

Tortillarullar 

med köttfärs 

och ostsås 

Dragonkryddad fisk 

med potatis 

Kålpudding 

sås potatis 

Köttgryta 

med potatis 

Sill 

potatis 

och 

skysås 

Fläskgryta 

 potatis 

     

 

Vecka 47 Stuvade 

makaroner 

korv  

Köttfärsfrestel

se 

Nikkaloukta-soppa 

mjukt bröd pålägg 

Spagetti 

skinksås 

Köttfärslim

pa sås 

potatis 

Stekt fisk 

sås 

potatis 

Kyckling sås 

 potatis 

 

                           MATSEDEL 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
Alla dar lätt-margarn/smör, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten  

Adress  Telefon Fax E-Mail 
Svågagården 820 62  Bjuråker0653-30157 0653-30286 svagagarden@svagadalen.com 

 
  Julbord 

Svågagården  

 

I år lördagen den 6 

december. Boka gärna  

redan nu. 

Välkommen 
 

 

Fullst. Rättigheter 

 Ängebo 

www.svagadalen.com 

0653-30157  

 

mailto:svagagarden@svagadalen.com
http://www.svagadalen.com/


  

 

  

                          

Vi kör ut dina varor  

- utan kostnad för dig! 

  

Utkörning tisdagar och fredagar 

  

Tel. 0653-301 00 (ring helst dagen innan leverans). 

Mejl: angebo.livs@gmail.com 

  

  

Köp refill till din mobiltelefon hos oss 

Vi är också ombud för Svenska Spel  

Testa Svenska spels nya turspel - Eurojackpot, eller prova att ta 

hem drömvinsten på Lotto + Joker, eller något annat av alla våra 

spel och lotter 

  

Kom ihåg att vi även är ombud för Apoteket! 

  

Beställ dina varor från systembolaget hos oss! 

  

Öppettider: 

  

  Ängebo Livs 

Ängebo Livs  

                            Vi kör ut dina varor  

- utan kostnad för dig! 

Utkörning tisdagar och fredagar 

 

Tel. 0653-301 00 (ring helst dagen innan leverans). 

Mejl: angebo.livs@gmail.com 

Köp refill till din mobiltelefon hos oss 

Vi är också ombud för Svenska Spel  

Testa Svenska spels nya turspel - Eurojackpot, eller prova att ta 

hem drömvinsten på Lotto + Joker, eller något annat av alla våra 

spel och lotter 

 Kom ihåg att vi även är ombud för Apoteket! 

 Beställ dina varor från systembolaget hos oss! 

 Öppettider: 

Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30 (lunchstängt 12.30-14.00) 

Lördagar kl. 09.30-13.00   Söndagar stängt 

 Välkomna hälsar Eva & Carl-Erik med personal 



 

a 

 
 
 
 
 
 

  

  

Vi har bunkrat upp med 

sköna hemstickade sockor! 

Köp hem  foder och godsaker till de små 

vännerna i trädgården! 

Vi har ett brett sortiment av 

kycklingprodukter! 

Köp hem  lite höst-mys till någon du 

bryr dig om! 

  

Vi har nu 

extra låga 

priser på vårt 

garnsor-

timent! 

  

Vad är bättre 

än stickning i 

höstmörkret? 

 

 

Foto: Fredrik 

Röjd 
 

Söker du inspiration? Vi har  

den! 



SVÅGADALSB
LADET 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                

         MANUS 

 

 

                           15:e  varje månad       

 
 
 
 
 
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 

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://web.tjosan.se/skogenskonung/images/moose.gif&imgrefurl=http://web.tjosan.se/skogenskonung/&h=292&w=250&tbnid=snNoF_9LJd8B8M:&zoom=1&docid=bzdzj2Z7oMrbCM&ei=KUo-VK_KG-HMyAOO9IHwBA&tbm=isch&ved=0CFcQMygYMBg&iact=rc&uact=3&dur=3085&page=2&start=20&ndsp=32
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://jinge.se/a2/2jakt.jpg&imgrefurl=http://jinge.se/allmant/varning-skjutgalna-jagare-i-farten.htm&h=300&w=320&tbnid=lbBk7brCDFRGyM:&zoom=1&docid=D2DkY79h5PCxkM&ei=4Eo-VLO7M8WgyAOW_oII&tbm=isch&ved=0CFUQMygrMCs&iact=rc&uact=3&dur=1047&page=2&start=27&ndsp=28
mailto:dieterhoff@gmail.com
mailto:birgitta@rossasen.se
mailto:mia.rosvall@svenskafrim.se


  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 


