
Kostnadsfri transport till 

julgransplundringen för de äldre i 

dalen. Ring Wachenfeldts Buss, 

Birgitta 070-3920940 

fäüztwtÄáuÄtwxà 
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JULGRANSPLUNDRING 

SÖNDAGEN DEN 11 JANUARI 

KL.14.00 

SVÅGAGÅRDEN 

Lekar runt granen 

Tomten kommer med godis till barnen 

Kaffe/te/saft med dopp 

  Smyckesutdelning till nyfödda i dalen 

Välkomna önskar intresseföreningen och Folkets Hus 

 

  

 

 

Vill Du baka till julgransplundringen 

ring Dieter 070-2279631 



Årets sista månad 
Dags att förbereda för kommande helger, lucia,  jul, 
nyår, trettondag… 
Ja det finns mycket att fira, födelsedagar, högtider, 
bröllopsdagar.  
Men samtidigt skänker vi en tanke till alla nödställda 
som lider, som tvingats lämna hus och hem och står 
helt nollställda, de som inte har tak över huvudet. 
Tänk vilken lycka om de finge uppleva ett svenskt 
julbord tillsammans med oss, om de också kunde få 
en julklapp, en säng att sova i … 
 
Året är snart slut och jag vill önska er en  

God Jul och  
                         ett Gott Nytt År 
 
                                         /Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
 

              Välkommen  
                       till  
                  världen 
  Du lilla nya Svågadaling 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

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 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
 

                                                                                        God JulGod JulGod JulGod Jul    
Gott Nytt ÅrGott Nytt ÅrGott Nytt ÅrGott Nytt År    

till till till till     
Er allaEr allaEr allaEr alla    
önskarönskarönskarönskar    

Mia och BirgittaMia och BirgittaMia och BirgittaMia och Birgitta    
 
 
 

EFTERLYSNING 
Har någon sett våran katt 

GRÅTASS? 
Stor mörkgrå med randig mage 
10 år gammal, vä öra lite trasigt 

Har varit borta drygt 3 v nu 
Vet du något om  

GRÅTASS 
Hör gärna av dig till 
Marianne Persson 

070-2223102 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
ANNONSERING  

i SVÅGADALSBLADET 
 
För att alla ska kunna få ta del av vad som 
händer i dalen har intresseföreningen beslutat 
att under 2015 (gäller för Svågadalens boende)  
 
får föreningar o privata   ¼ sida    gratis 
                     ½ sida    50 kr 
                     hel sida  100 kr 
Vet du att du ska annonsera mer än 5 sidor så får du 
självklart betala 500 kr för hela året. 

 
Tack, grattis, mindre kåserier, berättelser 
                                          införs gratis i mån av plats 
 

 Bg 810-0422 

                                    
                                     MANUSSTOPP 

                                     15:e varje månad  
                                                kl  12.00                                 

 
 
 

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

 
 
           
              
 

 

 



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 

 
DJUR 
Djurskyddet norra Hälsingland 
Ordf. Marianne Persson    070-2223102 

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

 
EL 
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö 
Håkan Hjärtmyr    070-2664116 
 
JMV El & Byggtjänst 
Rotback 210  Bjuråker 
070-3459928 
 

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 
www.svagadalensbyar.se  
 
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 
 

Norrberg/Brännås VSF 
Ordf. Marianne Persson    070-2223102 

 
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 
 
HONUNG & BIPRODUKTER 
Svågadalens honung 
www.svagadalenshonung.se 
mail@svagadalenshonung.se 
070-5617181 

 
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 

 
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 
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 

 
Lägenhet i Brännås 
2 rum och kök    55 m2 
Antal bäddar  2+1 
Brännås byalag 
 

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 
www.svagadalen.com  
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Bakstugan vid Svågagården 
                        är nu uppfräschad med ny matta och ny plåt framför ugnen. 
  
                        Uthyres till alla baksugna till en kostnad av 60 kr som insättes på bg 810-0422 
                        Bokas i reception 0650-556660 

Nyckel finns där samt hos Elvira Persson 0653-30202 
 

 

 
 
 

Bakstugehistorik 
Bengt Joelsson var en drivande kraft för att få till stånd en bakstuga att användas 
av alla i dalen. 1994 anordnades en timringskurs med deltagare från dalen, kursledare 
var Mickelsson från Järvsö.  
Holmen skänkte virket, Bror Norberg i Brändbo körde dit det från skogen. Olle Sundell  
i Norrhavra murade ugnen och Sven-Erik ”Peten” Eriksson i Ängebo gjorde ugnsluckan. 
Bengt Skarp satte dit hängrännorna som Nôrsia byalag bekostade. Från början fanns ingen 
direkt ägare men senare försäkrade Folkets Hus stugan och nu är den i intresseföreningens 
ägo. 
 

/Elvira Persson/Elvira Persson/Elvira Persson/Elvira Persson 
 

     

 

                                                   

 



     

        Julkrönika 2014 

      Återigen är det dags att duka upp till julbord, leta granar och pynta med ljus. 

     Återigen är det dags att bara låta sig lindas in i allsköns julstämning. Jag hoppas att            

jultomten tar sig runt alla byarna här i Svågadalen och att alla får en trevlig jul. 

Jag hoppas också att det kommande året blir ett bra år för alla oss som lever eller verkar i Bjuråker. 

                                                                                                                    GOD JUL! 

                                                                                                                              önskar  

                                                                                                                                            Fredrik 

 

 

God Jul och Gott Nytt År  

 

 

       mormor och morfar  

    önskar Lina och Ivar 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÉw ]âÄ  ZÉàà açàà îÜ 

 

òÇá~tá tÄÄt yÜüÇ  

`|t É ]tÇ@î~x Ñü ZÜtätÇ 

God Jul och Gott Nytt År 

önskas alla besökare på vallen         Annandag Jul kl 11.00 

    Gudstjänst i Svågagårdens kyrksal 
    med Eva Edström och Sonja Kroon 
    Folkets Husföreningen bjuder på  
Nu vaktar tomtenissarna   kyrkkaffe 
Birgitta Nilsson o Knut Bergqvist        
                Svenska kyrkan i Bjuråker-Norrbo 
                                                                                                            Välkomna! 
    
    
    
    
    
    
            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Församlingen önskar alla i dalen en Fridfull Julhelg och 

ett Välsignat Nytt År! 

Julen på BetelJulen på BetelJulen på BetelJulen 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 Traditionsenligt sjunger vi in Traditionsenligt sjunger vi in Traditionsenligt sjunger vi in     

Julen på Betel.Julen på Betel.Julen på Betel.Julen på Betel.    

GästsolistGästsolistGästsolistGästsolist    detta år är detta år är detta år är detta år är     

AnnAnnAnnAnn----MarieMarieMarieMarie    Backlund.Backlund.Backlund.Backlund.    

Lokala musiker och sångare.Lokala musiker och sångare.Lokala musiker och sångare.Lokala musiker och sångare.    

Enkelt fika efteråtEnkelt fika efteråtEnkelt fika efteråtEnkelt fika efteråt    

Juldagen kl. 07.00Juldagen kl. 07.00Juldagen kl. 07.00Juldagen kl. 07.00    

JulottaJulottaJulottaJulotta    

Predikan Martin BPredikan Martin BPredikan Martin BPredikan Martin B    

Sångarna m.flSångarna m.flSångarna m.flSångarna m.fl    

ServeringServeringServeringServering    

 

Välkommen! 



”Midvinterstämning” 
 

Julmusik och klassiska sånger 

i Norrbo kyrka 
 

 
Ann-Marie Backlund  sopran 

Tove Nilsson  alt 

 Rune Broberg  piano 
 

NORRBO KYRKA 
 

Lördag 3 januari 2015 
 

Entré 100 kr   (under 15 år gratis) 
 

Varmt välkomna! 
  



  

Dags att baka! 

  

Ängebo Livs 

 

                  Jul i butiken! 
Vi har det du behöver till julen Inköpslista 

 ⇒ Julost 
⇒ Julskinka 
⇒ Julkorv 
⇒ Lutfisk 
⇒ Svartpeppar 
⇒ Kryddpeppar 
⇒ Sill 
⇒ Ättika 
⇒ Lök; gul & röd 
⇒ Morötter 
⇒ Ansjovis 
⇒ Rökt korv 
⇒ Ägg 
⇒ Svart & röd kaviar 
⇒ Grädde 
⇒ Mjölk 
⇒ Keso 
⇒ Crème fraiche 
⇒ Smör/margarin 
⇒ Julknäcke 
⇒ Vörtbröd 
⇒ Frukt 
⇒ Potatis 
⇒ Senap 
⇒ Leverpastej 
⇒ Rödbetor 
⇒ Gurka/tomat 
⇒ Mjöl 
⇒ Saffran 
⇒ Nötter, russin 
⇒ Glögg, mandel 
⇒ Must/läsk 
⇒ Grötris 
⇒ Socker 
⇒ Rödbetssallad 
⇒ Revbensspjäll 
⇒ Majonäs 
⇒ Köttbullar 
⇒ Prinskorv 
⇒ Kalv-/pressylta 
⇒ Pepparkakor 
⇒ Julblommor 
⇒ Grisfötter 
⇒ Chokladask, 

blockchoklad, 
cocosfett 

Sill i mängder! 

 Julgodis! 

    Massor av bröd! 

Julost—ett måste! 
(Vi har naturligtvis även 

många andra sorter) 

Rödbetssallad olika      

förpackningsstorlekar 

K 

O 

R 

V 

 Jul-öl 

  

Jul-

blommor! 

Dags att baka! 



 

  

AGENDA 

12/12 

Lucia på morgonen  8.30 

Sök och finn 9.30-13.30 med Hasse Persson 

Lunch 11-13.30: Fläskkarré m potatisgratäng   

Pris 69:- ink kaffe 

              Söndag 14 december  kl 16.00  Pris 40:- 

Julfest med underhållning 

Risgrynsgröt m skinkmacka, kaffe & kaka 

19/12 

Skolavslutning 

Sista kvällen för bastu.   Öppnar åter fre 9/1 

26/12 

Högmässa annandag jul kl 11.00 

Folkets Hus bjuder på kyrkkaffe 

 

Hyr lokal för dop, bröllop, 

begravning, sportaktiviteter, 

mässor, arrangemang och möten 

Ring för prisuppgift eller se 

www.svagadalen.com 

Använd gärna: 

•••• Bastu 
•••• Solarie 
•••• Massagestol 
•••• Trådlöst internet 

Välkommen! 
Fullst. rättigheter 
Ängebo  
www.svagadalen.com 
0653-30157  
Vaktmästeri: 
070-6469867 

 

 

 



 

Skolan inbjuder alla nyfikna att komma till entrén på 

Svågagården för att titta på skolbarnens arbeten kring 

fotosyntesen och vikingatiden. Hjärtligt välkomna! 

                         

All personal på Svågagården 

vill önska alla en riktigt 

God Jul och Gott Nytt År! 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

V. 51 Kör vi våra kvällsaktiviteter som vanligt. Sedan tar vi julledigt och startar 

igen torsdag 8 januari med gruppen 12 år yngre 17,45-18,45. Stationsträningen 

start 19,00. Tisdags träningen startar 13 januari. Vi kör den yngre barngruppen 

mellan 18-19,00. Sedan kör Martin bollspel för 12 år och äldre. Han påpekar att 

det inte finns någon övre åldersgräns. Kom och ha kul och få lite motion på 

köpet.Vi hoppas att snön kommer så vi kan erbjuda er fina skidspår att 

motionera i under julveckorna. Tyvärr ser det inte ut som vi lyckas få till bron 

över Svågan denna vinter heller så det blir troligen ett kortare alternativ på 

elljusspåret. Spåret Ängebo – Björsarv har nu ett fint underlag och kräver inte så 

mycket snö innan det går att dra bra spår. Vi erbjuder en mycket fin 

bansträckning. Välkommen ut i spåren. Tack till alla som hjälpt till med 

aktiviteterna under året och för allt det ideella arbete som lagts ner för att  

hålla anläggningen igång. 

                Medlemsavgiften 2014. 

Fortfarande fattas en del avgifter för 2014. Bra 

om man meddelar om man skall säga upp 

medlemskapet. De som deltar i våra aktiviteter 

eller utnyttjar våra anläggningar, barn som 

vuxna, skall betala in medlemsavgift. Övriga är vi 

väldigt tacksamma för ert stöd. 

 Vi kan inte söka bidrag från förbundet på de som 

ej är medlem i klubben, ex. aktivitetsstöd. 

Ingen annan påminnelse än denna skickas ut. 

100 kr. pers. 300 kr fam. per år. 

Vårt pg. nr. är 112597-0, kassören. 

angeboik.se  och facebook 

Upphittat. 

Silverring upphittad i 

idrottshallen. 

Återfås mot beskrivning. 

Finns i receptionen på 

Svågagården. 0650-556660 

 

 

 

En riktigt God jul och ett Gott Nytt En riktigt God jul och ett Gott Nytt En riktigt God jul och ett Gott Nytt En riktigt God jul och ett Gott Nytt ÅÅÅÅrrrr    

ttttillönskas alla våra vänner och illönskas alla våra vänner och illönskas alla våra vänner och illönskas alla våra vänner och mmmmedlemmar.edlemmar.edlemmar.edlemmar.    

Från Ängebo IK.Från Ängebo IK.Från Ängebo IK.Från Ängebo IK.    



Svågadalsnämden 

Plats och tid: 

Protokoll  Sammanträdesdatum 2014-11-24 
 
Svågagården den 24 november år 2014, kl. 09.00- 12.00 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenneth Kalén (Opol) (ej § 104) 
Marianne Tunhult (Opol) 
Helena Bergerståhl (Opol)  
(ej § 109) 
Helmuth Klingenberg (Opol) 
Eva Edström (Opol)  
Birgitta Hedberg (Opol)  
Kristina Bäckström (Opol) 
Mia Liljestrand-Wedin (Opol) 
(§ 104, § 109) 

Mia Liljestrand-Wedin (Opol) 
 (ej § 104, ej § 109) 
Lisa Weinacht (Opol) (ej § 103,  
ej § 104) 
Kerstin Holm (Opol) 
 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, Platschef 
 
Utses att justera:  Lisa Weinacht (Opol) (ej § 103), Helena Bergerståhl (Opol) (§ 103) 
 
Justeringens plats 
och tid: Svågagården 2014-12-04, kl. 12.00 

Underskrifter:  Paragrafer: 101 - 109 
 
 
 
Sekreterare: 

 
Fredrik Röjd, Platschef             

 
 
 
Ordförande: 

 
Kenneth Kalén (Opol) (Vice ordförande) (Ej § 104) 

Justerande: 

Marianne Tunhult (§ 104) 
 
Lisa Weinacht (Opol) (ej § 103, ej § 104), 
Helena Bergerståhl (Opol) (§ 103, § 104)  

 
Upprop: Kenneth Kalén, Marianne Tunhult, Helena Bergerståhl, Helmuth Klingenberg,  
Eva Edström, Birgitta Hedberg, Mia Liljestrand-Wedin, Lisa Weinacht samt Kerstin Holm (Samtliga 
Opol).  
 
Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 
Anslagstid från                                                            Anslagstid till 
 
2014-12-05                                                      2014-12-26 
Förvaringsplats för protokollet: 
Svågagården 
 
Underskrift 
Fredrik Röjd 
 
Nämndsekreterare 

_________________________________________________________ 



 
Svågadalsnämden protokoll 2014-11-24 forts. 
 
Vice ordförande Kenneth Kalén inleder med att hälsa ledamöter samt ersättare välkomna till 
denna nämnds sista ordinarie möte för innevarande mandatperiod. 
 
§ 101 Rapport från valet år 2014 
Platschefen redovisar den rapport rörande det genomförda Svågadalsvalet som Hudiksvalls 
kommuns kommunledningsförvaltning har utarbetat. 
Vice ordförande informerar nämnden om diskussioner som förts mellan de tre kandidater som 
fick flest röster i valet. 
Nämnden tackar för informationen. 
 

§ 102 Remiss rörande Hudiksvalls kommuns Energi och klimatstrategi år 
2014 
Birgitta Hedberg, Helmuth Klingenberg samt Lisa Weinacht (samtliga Opol) redovisar ett förslag 
till svar på den inkomna remissförfrågan. 
Nämnden diskuterar förslaget. 
Vice ordförander Kenneth Kalén föreslår att nämnden beslutar att anta det upprättade förslaget, 
samt att remissvaret skall undertecknas av honom själv samt av nämndens äldste ordinarie 
ledamot. 
En enig nämnd beslutar i enlighet med vice ordförandes förslag. 
Lisa Weinacht (Opol) anmäler jäv och lämnar lokalen. 
Helena Bergerståhl (Opol) inträder som justerare. 
 
§ 103 Ansökan från Svågadalens intresseförening 
Svågadalens intresseförening har inkommit med en ansökan om totalt 5.118 kr avseende inköp av 
en så kallad GPS-mottagare för utmärkning av leder. 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att överlämna denna ansökan till den 
landsbygdsutvecklingsfond som nämnden förvaltar i samarbete med Ängebo Folkets Hus-
förening. 
Helena Bergerståhl (Opol) föreslår att Svågadalsförvaltningen själva köper in en GPS-mottagare 
som sedan finns tillgänglig för utlåning till de ideella föreningar som arbetar med olika leder inom 
Svågadalen. 
En enig nämnd beslutar i enlighet med Helena Bergerståhls (Opol) förslag. 
Vice ordförande Kenneth Kalén (Opol) anmäler jäv och lämnar lokalen. 
Marianne Tunhult inträder som vice ordförande. 
Mia Liljestrand-Wedin inträder som beslutande. 
 
§ 104 Medborgarförslag angående skjuts av äldre 
Ett medborgarförslag angående kostnadsfri skjuts av äldre medborgare i Svågadalen som vill delta 
i den traditionsenliga julgransplundringen på Svågagården har inkommit till nämnden. 
Nämnden diskuterar frågan. 
Tjänsteförättande vice ordförande Marianne Tunhult (Opol) föreslår nämnden att bevilja denna 
ansökan. 
En enig nämnd beslutar i enlighet med Marianne Tunhults (Opol) förslag. 
Kenneth Kalén (Opol) samt Lisa Weinacht (Opol) återvänder till mötet. 
 
 
 



Svågadalsnämden protokoll 2014-11-24 forts. 
 
§ 105 Ekonomisk rapport 
Platschefen föredrar kring aktuell ekonomisk situation för nämnden. 
Nämnden tackar för informationen. 
 

§ 106 Personalläge inom förvaltningen samt rapport från verksamheterna 
Platschefen föredrar. 
Nämnden tackar för informationen. 
Svågadalsnämden protokoll 2014-11-24 forts. 
 
§ 107 Redovisning av verkställda beslut 
Platschefen rapporterar att han verkställt de åtgärder inför valet som nämnden samt 
arbetsutskottet önskade skulle genomföras. 
Helmuth Klingenberg (Opol) rapporterar att han upprättat en ny skrivelse till Trafikverket. Den 
tillskrivna myndigheten har även anmält att de avser att svara på denna senaste skrivelse. 
Nämnden tackar för informationen. 

 
§ 108 Fråga om avslutning för nämnden 
Arbetsutskottet har föreslagit att den avgående nämnden skall ha en avslutnings-tillställning i 
december. 
Vice ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår nämnden att besluta om detta, samt att han i 
samverkan med Svågadalsförvaltningen skall arrangera detta. 
Nämnden diskuterar frågan. 
Nämnden beslutar i enlighet med vice ordförandes förslag. 
Helena Bergerståhl (Opol) lämnar mötet. 
Mia Liljestrand-Wedin (Opol) inträder som beslutande. 
 
§ 109 Fråga om broar över Svågan 
En fråga rörande befintliga broar över Svåga älv har inkommit till nämnden.  
Bland annat rör det skyltningen vid de träbroar som finns, och som nämnden genom åren har 
rustat. 
Förslaget är att nya skyltar om motortrafikförbud bortsett från snöskotertrafik skall sättas upp vid 
dessa broar. 
Nämnden diskuterar frågan. 
Vice ordförande Kenneth Kalén föreslår att nämnden skall uppdra till förvaltningen att sätta upp 
sådana skyltar. 
Nämnden beslutar i enlighet med vice ordförandes förslag. 
 
Mötet avslutas. 
 

 

 

 

 



 
Styrelsemöte för Svågadalens Intresseförening onsdagen 3-12-2014 hemma hos Dieter 
Hoffman. 
 
Närvarande : Dieter Hoffman   Marianne Hansen   Birgitta Nilsson   Evy Stenmark – Kjell    
Mia Rosvall (för info om Bladet)   Thomas Kjell   Lisa Weinacht 
Svågadalsbladet: 
Dessa företag/ föreningar har faktureras för annonser i Svågadalsbladet under 2015 : 
Hjärtmyrs Elservice, Madeleine Lindh fotograf, Bjuråkers hembygdsförening, BMV Kent 
Söder-lund, Folkets Hus Ängebo, Ängebo Livs, I0GT,   Juls Fastighet: Jonas Lindkvist 
Under 2015 har Intresseföreningen bestämt att dalens olika föreningar får sätta in annonser 
gratis, allt för att alla ska få ta del av allt som händer i dalen, det gäller formatet ¼ sida vill 
man ha en halv sida kostar det 50 kr hel sida 100 kr Om man vet att man kommer att 
annonsera mer än 5 sidor så får man självklart betala som förr 500 kr för hela året. 
Tack , gratulationer och mindre kåserier får också införas gratis under året med förbehåll att 
det förs in i mån av plats. 
En nyfödd finns i dalen, Marianne Hansen ska ringa till föräldrarna och fråga om de vill sätta 
in ett fotografi på barnet i bladet. 
Ansökan om en GPS Har lämnats in till Svågadalsnämnden och blivit beviljad, den ska 
förvaras på Svågagården. Thomas Kjell kommer senare att göra en ”lathund” för användning 
av GPS 
Kartorna över lederna har ordföranden hittat, han kommer att göra kopior på dem, det var 13 
leder med text till. 
Marianne H. Berättade att det är bra med stolpar och färg och att det är viktigt att vara tydlig 
med markeringarna efter lederna. Hon ska ta reda på vad stolparna som markerar 
pilgrimsleden kostar och senare göra en ansökan till Dellenbygdens Framtid om 
pilgrimsledens sträckning från Josef Källa till Sandvik. Senare vill vi bjuda in flera  som är 
intresserade till framtida arbeten med lederna. Till nästa möte vill vi gärna ha Bengt Skarp och 
Maj-Lis Wikström med, då de känner till mycket om lederna. Ordföranden fick i uppdrag att 
ringa dem. 
Frågan om vilka som använder lederna togs upp, vandring, ridning, skoter, 4-hjulning, MTB, 
skidor. 
En turist broschyr skulle vara bra om det finns till sommaren med aktuella evenemang, något 
att fundera på. 
Dieter och Thomas kommer att göra en skrivelse till Svågadalsnämnden med frågan om leder 
och broarna, även flotthöljan och kanotlederna . 
Bakstugan är nu klar med nytt tak och matta inlagd och en plåt har skruvats fast framför 
ugnen,  en annons kommer i Bladet med foto och text om bakstugans historia. 
 
Mia Rosvall ska ta kontakt med Skogsstyrelsen och fråga vad som gäller vid skogsavverkning 
och vandringsleder, markeringar vilket ansvar har de? 
Annons till Julgransplundringen kommer Birgitta Nilsson och Mia Rosvall att göra med 
upplysning om att de som är äldre och behöver skjuts till julgransplundringen och bor i dalen 
får det kostnadsfritt då Svågadalsnämnden  har beviljat ett medborgarförslag med kravet att de 
äldre ska få komma till julgransplundringen. Frågan om man vill bidra med att baka till festen 
ska också ingå i annonsen med Dieter som kontaktman och med hans telefonr. 
Lisa köper kaffe och saft. 
 
Nästa möte  Klubbstugan ÄIK   Söndagen 11-01-2015 kl. 1800. 

 



 

 

 

 

    Ängebo Livs 
Utkörning tisdagar och fredagar 

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

Mejl: angebo.livs@gmail.com 

OBS! Under julveckan är det bara utkörning tisdagen den 23 

december! 

Använd gärna denna kostnadsfria tjänst! 

Systemvaror till Nyårsafton: 

Systemvaror till Trettonhelgen: 

Systemvaror till Jul: 

Öppettider  

Vi håller ordinarie öppettider med följande avvikelser: 

Söndag 21/12: kl. 11.00-13.00 

Julafton: kl. 09.30-13.00 

Juldagen: STÄNGT 

Annandag jul: STÄNGT 

Lördag 27/12: kl. 09.30-13.00 

Nyårsafton: kl. 09.30-13.00 

Nyårsdagen: STÄNGT     

Trettondagsafton: kl. 09.30-15.00 

Trettondagen: Stängt 

 Eva med personal på 
Ängebo Livs önskar 

alla en riktigt god jul! 

  

 Köp kvalitetsoljor till mycket 

förmånliga priser hos oss! 

 Köp lotter till nära och kära   

hos oss! 

 Vi har Svenska Spels lotter 

samt Bingo-lotter! 

Köp dina Apoteksvaror hos 

oss! 



SVÅGADALSBLADET 
 
 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

         

 MA 

                           15:e januari kl 12.00                            mån       

Ansvarig utgivare är intresseföreningen                            MANUSSTOPP 
Ordförande Dieter Hoffmann  dieterhoff@gmail.com  070-2279631                         15:e varje månad 
Kassör Lisa Weihnacht ansvar för annonsbetalning  0653-31052   073-8022325  kl. 12.00 
Vi som gör Bladet är                                                       Manus via mail                       
Birgitta Nilsson      birgitta@rossasen.se  0653-30179                          eller handskrivet 
Mia Rosvall mia.rosvall@svenskafrim.se  0653-30247 
___________________________________________________________________________________________  

    
Kostnad för annonsering och införande i bladet under 2015 
Tack, grattis, kåserier i dalen    gratis i mån av plats        
Föreningar och privata i dalen ¼ sida  gratis  
  ½ sida  50 kr           

hel sida 100 kr    
mer än 5 sidor/år 500 kr 
Annons  utsocknes; företagare, förening 50 kr/gång         
Prenumeration  (ej Svågadalsbor)                         200 kr/år    
  
Annons, prenumeration och sponsring  betalas via  

                      bankgiro  810-0422 


