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JULMARKNADJULMARKNADJULMARKNADJULMARKNAD    
    

GTGTGTGT----lokalen, Brännåslokalen, Brännåslokalen, Brännåslokalen, Brännås    
Lördag  6 dec kl 12.00 Lördag  6 dec kl 12.00 Lördag  6 dec kl 12.00 Lördag  6 dec kl 12.00 ––––    16.0016.0016.0016.00    

    
Försäljning av genuint hantverk,Försäljning av genuint hantverk,Försäljning av genuint hantverk,Försäljning av genuint hantverk,    

hembakat brödhembakat brödhembakat brödhembakat bröd    
lotterier mm…lotterier mm…lotterier mm…lotterier mm…    

Bakstugan öppenBakstugan öppenBakstugan öppenBakstugan öppen    
Serveringen erbjuder;Serveringen erbjuder;Serveringen erbjuder;Serveringen erbjuder;    

Soppa, kaffe o smörgåsarSoppa, kaffe o smörgåsarSoppa, kaffe o smörgåsarSoppa, kaffe o smörgåsar    
Alla varmt välkomna!Alla varmt välkomna!Alla varmt välkomna!Alla varmt välkomna!    

Brännås/Brändbo byalagBrännås/Brändbo byalagBrännås/Brändbo byalagBrännås/Brändbo byalag    
    

Glömt anmäla dig ?Glömt anmäla dig ?Glömt anmäla dig ?Glömt anmäla dig ?    
    ring Birgit 32065 ring Birgit 32065 ring Birgit 32065 ring Birgit 32065 ----        Jonne 32008Jonne 32008Jonne 32008Jonne 32008    

 
 

  



Vad gör vi nu? 
Handarbetscafé i Ängebo fortsätter 
Musikcafé i Friggesund sista söndagen i november 
Städa lite inför advent, ta fram stjärnor och 
ljusstakar. För mig är det vackraste helgen när jag 
tänder första ljuset. 
Tillverkar adventskalender för de minsta, 
spännande att öppna ett litet paket varje morgon, 
gärna med  
pengar och kanske penna mm. 

 
Manusstopp till Svågadalsbladet i december 
sätts till      SÖNDAG 7:e  kl 12.00 
Detta för att hinna få med allt som händer andra 
delen av månaden. 
Om du mot förmodan skulle vara klar tidigare så 
gör det inget… 
Då sammanställer vi Bladet på söndag, mailas så till 
kommunen för tryck, någon av oss hämtar dem där 
och sen får du det. 
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..! 

 
VERKLIGT ERBJUDANDE !!!    sista dagen 7 dec 
Vi  erbjuder GRATIS annonsering i 
decembernumret 
                GRATTIS – TACK – SMÅ INLÄGG 
 
                                              /Birgitta Nilsson 
 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
JULMARKNADERJULMARKNADERJULMARKNADERJULMARKNADER    

    
JULERBJUDANDENJULERBJUDANDENJULERBJUDANDENJULERBJUDANDEN    
    
                JULBORD  JULBORD  JULBORD  JULBORD  ----    MATMATMATMAT    

 
    

Men Du Men Du Men Du Men Du ––––        
                        glöm inte att vila…glöm inte att vila…glöm inte att vila…glöm inte att vila…    

 
 
 

ÅRETS SISTA MUSIKCAFÉ 
 

i  BJURÅKERS GIF:s KLUBBSTUGA 

FRIGGESUND 
 

SÖNDAG  30 NOV. 
Kl  18.00 

           
Underhållning av cafégänget 

Ingvar Bergqvist – Bengt Nord 
Urban Stensson – Stefan Ström 

samt kvällens gäster från Ytterhogdal 
                      Fika med hembakat   

                                Knäck…. 
Kostnad  80 kr inkl. fika 

Välkommen!  
    

Birgitta Nilsson   Knut BergqvistBirgitta Nilsson   Knut BergqvistBirgitta Nilsson   Knut BergqvistBirgitta Nilsson   Knut Bergqvist    

    

    

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

              Välkommen  
                       till  
                  världen 
Alla nyfödda i dalen under året får ett smycke 
av intresseföreningen på julgransplundringen i 

januari. 
Maila gärna in ett foto på tjejen/killen som vi 

kan publicera här. 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
Välkommen 

 till  
dalen 

Du som ska bli Svågadalsboende 
Du som ska få/har fått en ny granne 

Hör av dig till intresseföreningens ordf. Dieter 
som gärna informerar om dalen 

070-2279631 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Svågadalsvalet klart 
För mera information 

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 

 
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 

 

 

 



Så var det över då – för denna gång! 

När jag skriver dessa rader är klockan 20:48 på söndag kväll, och jag avrundar en                                  

osedvanligt intensiv vecka. Det har liksom varit ”i ett” för mig under den senaste tiden, 

men samtidigt känns det väldigt roligt att skriva just dessa rader 

Jag måste säga att jag är mycket glad och tacksam för att så många av er har besökt Svågagården 

idag; dels är jag glad över det särdeles höga valdeltagandet (hela 65,8% av de exakt 400 

röstberättigade valde att komma och rösta) men jag är också glad över det folkvimmel som varit på 

Svågagården idag. 

Jag har sett en fullsatt matsal där ung som äldre ätit, fikat och umgåtts, men jag har också sett en 

nära nog fullsatt kyrkosal – alltså precis som det ska vara här på Svågagården. 

Återigen – jag är glad, stolt och nöjd över det engagemang som ni alla har uppvisat! 

Med vänliga hälsningar 

Fredrik på Svågagården 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AGENDA 
Svågagården  

 
6 december lördag 12.00 – 19.00 

Julbord Pris 345:- 
Barn 12:- per år 
Underhållning 

 
14 december Söndag  

Öppnar 16.00 Pris 40:- 
Julfest med underhållning 

Risgrynsgröt m skinkmacka 
 

Arrangeras i samarbete med 
Betel, Sörsia byalag, Ängebo IK 

och Ängebo Folkets Hus  
Alla hälsas välkomna 

 Välkommen! 

Fullst. rättigheter 

Ängebo  
www.svagadalen.com 
0653-30157  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndag den 23 kl. 11.00Söndag den 23 kl. 11.00Söndag den 23 kl. 11.00Söndag den 23 kl. 11.00    

Ekumenisk familjegudstjänstfamiljegudstjänstfamiljegudstjänstfamiljegudstjänst i Norrbo Kyrka 
med bibelutdelningbibelutdelningbibelutdelningbibelutdelning till bygdens 6666----åringaråringaråringaråringar. 

Det blir drama, sång och musik. 

2:a Advent kl. 18.002:a Advent kl. 18.002:a Advent kl. 18.002:a Advent kl. 18.00    

Ekumenisk gudstjänst i  

GT-lokalen BrännåsBrännåsBrännåsBrännås. 

Sång och musik,  

Martin B predikar och 
Norrbergssångarna. 

Kaffe och fika efteråt. 

3:e 3:e 3:e 3:e Advent kl 16.00.Advent kl 16.00.Advent kl 16.00.Advent kl 16.00.    

Missa inte hela Svågadalenshela Svågadalenshela Svågadalenshela Svågadalens  gemensamma JulfestJulfestJulfestJulfest på 
SvågagårdenSvågagårdenSvågagårdenSvågagården. 

Se stora annonsen i bladet för mer info. 

ArrangörerArrangörerArrangörerArrangörer: ÄIK, Sörsia byalag, Folkets Hus och 
Betel. 

Julen på Betel 
Tisdag 23 december kl. 20.00Tisdag 23 december kl. 20.00Tisdag 23 december kl. 20.00Tisdag 23 december kl. 20.00    

Traditionsenligt sjunger vi in Julen på Betel. 

GästsolistGästsolistGästsolistGästsolist detta år är  

AnnAnnAnnAnn----Marie Backlund.Marie Backlund.Marie Backlund.Marie Backlund.    

Lokala musiker och sångare. 
Juldagen kl. 07.00Juldagen kl. 07.00Juldagen kl. 07.00Juldagen kl. 07.00    

JulottaJulottaJulottaJulotta    

Predikan Martin B 

Sångarna m.fl 

Servering 



Hela Svågadalens 

Stämningsfulla Grötkväll 

Söndag 14 december kl.16.00 på Svågagården 

 

Gröt och skinkmackaGröt och skinkmackaGröt och skinkmackaGröt och skinkmacka, kaffe å kaka   4, kaffe å kaka   4, kaffe å kaka   4, kaffe å kaka   40 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

BBBBarn 13arn 13arn 13arn 13    år och år och år och år och     yngyngyngyngre gratisre gratisre gratisre gratis    

Musik och Musik och Musik och Musik och underhållning från underhållning från underhållning från underhållning från 

scenenscenenscenenscenen    

Lotterier där all behållning går till Lotterier där all behållning går till Lotterier där all behållning går till Lotterier där all behållning går till 

HTLI   HTLI   HTLI   HTLI   Hjälp Till Liv International.Hjälp Till Liv International.Hjälp Till Liv International.Hjälp Till Liv International.    

                                        Tomten kommer Tomten kommer Tomten kommer Tomten kommer förståsförståsförståsförstås        

BBBBindande anmälanindande anmälanindande anmälanindande anmälan    till Nille 070till Nille 070till Nille 070till Nille 070----2198340 /30090 2198340 /30090 2198340 /30090 2198340 /30090     Kerstin H Kerstin H Kerstin H Kerstin H 

070070070070----8361836183618361311 /30247 eller Monica B 070311 /30247 eller Monica B 070311 /30247 eller Monica B 070311 /30247 eller Monica B 070----6387951/30245 6387951/30245 6387951/30245 6387951/30245 

Senast 7 december.Senast 7 december.Senast 7 december.Senast 7 december.    

OBS! OBS! OBS! OBS! Vill du vara med på festen men har Vill du vara med på festen men har Vill du vara med på festen men har Vill du vara med på festen men har iiiingen att åka med, då fixar vi detta ngen att åka med, då fixar vi detta ngen att åka med, då fixar vi detta ngen att åka med, då fixar vi detta 

om du säger till vid anmälan.om du säger till vid anmälan.om du säger till vid anmälan.om du säger till vid anmälan.        

Ett samarrangemang av Betel, Sörsia byalag, Ängebo IK och Ett samarrangemang av Betel, Sörsia byalag, Ängebo IK och Ett samarrangemang av Betel, Sörsia byalag, Ängebo IK och Ett samarrangemang av Betel, Sörsia byalag, Ängebo IK och 

FFFFolkets hus.olkets hus.olkets hus.olkets hus.Välkommen till en stunds avkoppling i julstöket!Välkommen till en stunds avkoppling i julstöket!Välkommen till en stunds avkoppling i julstöket!Välkommen till en stunds avkoppling i julstöket!    



Omställningstankar i Norrhavra  november 2014 

 Så lätt man glömmer bort hur sårbart det är att ha en affär i dalen.   

Man bara tror att den alltid ska finnas, som av ett mirakel, att alla andra handlar där och… 

Jag hittade en undersökning på nätet om landsbygdsaffärer som varit tvungna att stänga.   

Konsekvensen till de boende blev höjda matkostnader.  

Det högre pris man fått betala för maten på orten, även om man samtidigt handlade i andra affärer 

när man ändå var ute o åkte var procentuellt lägre innan stängningen. 

Dessutom blev det ett stort hål och en tomhet i det sociala livet för de boende när en så central 

punkt slutade att finnas till.  

Så lätt man glömmer bort hur sårbart det är att ha en affär i dalen.  

Jag glömmer detta och jag ber Svågadalingar påminna mig om detta. 

          ”Handla i affären så länge vi har den, Mari-Ann”  

Skulle Svågadalsbladet kunna ha en ruta vid varje nummer som en påminnelse? 

Det är mörkt ute nu. Moppen står i lidret.  

Det är för kallt att åka med den mer. 

 Jag ringer till Ängebo Livs och Birgitta svarar.  

Så tacksam jag är att jag bara kan lyfta luren och få maten hemkörd i morgon.  

                Tack   Ni    ALLA    I     ÄNGEBO     LIVS.  

Jag ska bli en bättre mänska, bättre på att handla hos er. Ska göra listor, ringa. 

Det är ju så enkelt, egentligen och samtidigt så stort och så viktigt . 

                Ett enkelt och ett konkret steg för ett hållbart samhälle.   

Med vänlig hälsning Mari-Ann  

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

Dags att fira Lucia   

tillsammans med eleverna på Svågadalens skola. 

Lussefika efteråt. 

Tid: 12 december  kl. 08.30 

Välkomna!  

 

 



 

 

Matsedel 

 

 

 

 

Alla dar lättmargarin, hårt & mjukt bröd, lättmjölk & vatten  

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

Vecka/sallads
bord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag 
 

Fredag 
 

Lördag 
Matlådor 
Hämtas 

vardagar  

Söndag 
Matlådor 
Hämtas 

vardagar  
 
 

Vecka 47 
Pizzasallad, 
rårivna 
morötter, 
gurka tomat, 
vitkåls-
sallad. frukt 

Ajavarkorv m 
potatis 

Fisk under 
frasigt täcke 

Köttfärslimpa m 
sås, lingonssylt 
& potatis  

Kycklingfilé m 
mangorayasås 
& pot 

  

Fläskkarré 
med sås & 
potatis 

Stekt falukorv. 
Morotstuvning & 
potatis 

Griljerade 
revbensspjäll m 
sås & potatis 

 Griljerade 
revbensspjäll 
m sås & 
potatis 

Griljerade 
revbensspjäll m 
sås & potatis 

Griljerade 
revbensspjäll 
m sås & 
potatis 

 

Vecka 48 
Rårivna 
morötter, 
gurka, 
tomat, 
vitkålssallad, 
frukt 

Julkorv m 
potatismos 

Kökets val Stekt fisk med 
kall sås & kokt 
potatis 

Potatisbullar/ 
Blodpudding, 
lingonsylt 

Pölsa potatis 
rödbetor 

Spagetti 
köttfärssås  

Vecka 49 
Blomkål, 
Alfa-
alfagroddar, 
gurka, 
tomat, Maj, 
ärtor, frukt, 
vitkålssallad 

Skolans lilla 
julbuffé 

 

Köttbullar m 
sås, potatis & 
lingonsylt 

Pasta med 
skinksås 

 

Fisk sås 
potatis 

Pyttipanna 
rödbetor 

 

Julmatlåda 

Janssons frestelse 

 
Vecka 50 
Pastasallad, 
äpple, majs, 

kålrot, 
kikärtor 
broccoli, 
paprika. 

Skolans 
Julbord 

 

Kökets val Kökets val Pannkaka sylt 
grädde 

Ärtsoppa 

Luciafika  

på morgonen         Korvstroganoff 

 

Köttbullar sås 
potatis 

Stekt karré 

 med 

potatisgratäng 

 
 
Risgrynsgröt, 
 mjukt bröd,  
skinka & ost. 
Underhållning 
Öppnar 16.00 
Pris 40:- 

 Lördag 
6/12 2014 

Julbord 
12.00-
18.00 



 

 
Ängebo Livs 

 

Kunddag lördag 29 nov   
kl  9.30 – 13.00 

 

                    Vi bjuder på kaffe och saffransbröd  
 
 
 

               Dragning på vårt stora                           
             lotteri                      
 
 
 
 

Dagens överraskning – extrapriser 
 
 

Välkommen!  
 

Eva och Carl-Erik m personal 
 
 

 

 

 

 

            



 

  

                          

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! 

  

  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 



  



 

SVÅGADALSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE 2014-10-27 

 

Månadens sammanträde var ett öppet möte till vilket ett tiotal åhörare hade kommit och 

nämnden tackar för visat intresse. 

Platschefen började med att ge åhörarna en allmän information om hur nämnden arbetar. 

När det gäller frågan om en knutpunkt i Ängebo samt i Ljusdal för Flextrafiken så har det inte hänt 

så mycket från X-trafiks sida men Eva Edström fortsätter att hålla kontakt med dem. 

En arbetsgrupp bestående av Birgitta Hedberg, Helmuth Klingenberg och Lisa Weihnacht utsågs att 

besvara en remissförfrågan angående Hudiksvalls kommuns energi och klimatstrategi där 

nämnden är remissinstans. 

I följetongen om Svartsjövägen har det fortfarande inte kommit fram några svar från Trafikverket 

när det gäller avtalet med entreprenören. 

Mia Liljestrand Wedin fortsätter att stöta på hos Trafikverket. 

Nämnden jobbar för att få till någon form av paketutlämning på affären och ger Kerstin Holm i 

uppdrag att undersöka möjligheten till detta. 

En ansökan om att nämnden ska upplåta lokalerna på Svågagården för en julfest för 

svågadalsborna hade kommit från Ängebo IK, Sörsia byalag och Bjuråkers baptistförsamling. 

Nämnden ställer sig bakom evenemanget men saknar mandat för att upplåta lokalerna och ska 

därför ta kontakt med Folkets hus. 

Platschefens genomgång av det ekonomiska läget visar på ett underskott beroende på ett högt 

vårdbehov inom hemtjänsten vilket är något som vi inte kan påverka. 

Kenneth Kalén kom med förslag om att äska mera pengar till nästa år för att kunna satsa mer på 

våra vandrings och skoterleder i linje med kommunens vilja att satsa mer på glesbygdsutveckling. 

 

Hans Schröder                                                                                             Birgitta Hedberg 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 



SVÅGADALSBLADET 
 
 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

         MANUS 

 

SÖNDAG  7 dec  kl 12.00 

                           15:e  varje m   

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 DECEMBER  
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 

SÖNDAG  7 dec     Annons företagare och byalag                              500 kr/år 
        kl  12.00  Prenumeration  (ej Svågadalsbor)                         200 kr/år  
  Annons, prenumeration och sponsring  betalas via  

                                                          bankgiro  810-0422 
 

 

 


