
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖTE INFÖR UPPRUSTNINGMÖTE INFÖR UPPRUSTNINGMÖTE INFÖR UPPRUSTNINGMÖTE INFÖR UPPRUSTNING 

AVAVAVAV 

SVÅGALEDEN OCH STRÅSJÖLEDENSVÅGALEDEN OCH STRÅSJÖLEDENSVÅGALEDEN OCH STRÅSJÖLEDENSVÅGALEDEN OCH STRÅSJÖLEDEN 
 

Onsdagen 11 mars kl.19.00 
 

Svågagården i Ängebo 
Vi bjuder på kaffe med dopp. 

VÄLKOMNA! 
önskar 

Ledgruppen i Svågadalens Intresseförening 
Mer information finns inne i bladet 
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Februari månad är snart till ända 
Vi kommer allt närmare våren, dagarna förlängs 
undan för undan. Men oj så mycket snö vi fått… 
 
         Fettisdagen 
                                                    17 febr 
 
Det minner mig om när jag var liten, pappa 
jobbade i skogen, vi tog sparken lastad med 
semlor och kaffe och sparkade iväg för att bjuda 
på dessa läckerheter.  
Ett annat härligt minne är när jag kopplade 
hunden framför sparken, han drog mig från 
Frisbo till Ländsjö och så åkte vi andra vägen hem. 

                    
Har DU  
några dikter liggande i din byrålåda? 
Vill DU 
låta Bladets läsare få ta del av dem? 
Ring mig så kan jag skriva av dem om du inte kan 
maila dem.  
Gratis införande för dig som bor i dalen. 
Har DU 
någon berättelse, något kåseri, ja nästan vad som 
helst?  
Vill DU 
visa detta för oss andra? 
Gratis införande även detta om du bor i dalen. 
Hör av dig! 
                                                      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 

 

EVENEMANGSKALENDER 
 

21/2 10-15 Skoterträff Moodtorpet 
22/2 18.00 Årsmöte Ängebo IK 
klubbstugan 
22/2 18.00 Musikcafé Friggesund 
7/3   11.30-13.00   Ängebo IK skiddag 
11/3 19.00 Ledmöte Svågagården 
12/3 19.00 Årsmöte Intresseföreningen 
13/3 18.30 Musikcafé Hassela 
15/3 12.00 Manusstopp Svågadalsbladet 
 
Varje måndag 19.00  Bingo Svågagården 
Varje tisdag  18.30    Handarbetscafé 
klubbstugan 
Ojämn v, onsdag 18.00 Spelkväll 
Hemvärnsgården 
 
 
 

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, företag     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, dikter, berättelser 
                                          införs gratis i mån av plats 
och vi bestämmer storleken. 
 
 

 Bg 810-0422 

                                    
                                     MANUSSTOPP 

                                     15:e varje månad  
                                                kl  12.00                                 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

MUSIKCAFÉ 
i Friggesunds klubbstuga 

 

Söndag 22 febr  kl 18.00 
 

Cafégänget med gäster 
 

För 80 kr får du hela kvällen  
inkl. fika med läckert hembakat. 

Varmt välkommen! 
 

Birgitta Nilsson & Knut Bergqvist 
 

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

 

                MUSIKCAFÉ 

 
 
 
 

              
 Hassela 
       hembygdsgård 
 

Fredagen den 13:e mars  kl 18.30 
 

Fyrklövern med Anna på bas 
samt Hasselasonen Karl-Erik på dragspel  
 
 
 
Servering                                  Lotteri     
                           Inträde 

Hembygdsföreningen välkomnar! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅRSMÖTE  
med  

SVÅGADALENS  
INTRESSEFÖRENING 

 

Torsdag 12 mars kl 19.00 
 

(Föreningen där alla boende i dalen är 
medlemmar) 

 

Föreningen bjuder på fika och  
hälsar alla varmt välkomna! 

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

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BYGGNADSVÅRD 
Renovering fönster och dörrar 
Utför timmerlagningar och  
takomläggning samt målningsarbeten mm 
För mera info se:   vidasnickeri.se 
Vanja Jonsson      070 9925203 

                                                                   



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 
www.bjuraker-norrbo-fvo.se 
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 
 
 

VÄGPROBLEM 
NCC Roads      070-6588608 

 



Er hemort på Nätet – www.Dellenportalen.se  

Läs om Skolorna – Långmorskvarn - Råka - Ståläng och Ängebo (färdigt under 
våren)  
HJÄLP OSS !  
Vi har gjort grundarbete, men rätta oss när något blivit fel och hjälp oss med 
uppgifter som behöver läggas till - det färdiga resultatet gör vi 
tillsammans.   
Tack för att du vill hjälpa oss – tillsammans kan vi glädja andre 
Ring när du vill 0653-600 62 Åke Nätterö 

 

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

HUS I VÄSTERSTRÅSJÖ TILL SALU 
Nu har vi kommit långt med färdigställandet av  
 "Söromsjön" som vi köpte 2007 när vi hittade Svågadalen.  
Vi tycker det är dags att ta steget att bli bofasta där. 
Två hus är för mycket jobb och därför säljer vi nu huset 
 i Västerstråsjö. 2 rum och kök, byggt 1964 och i gott skick. 
För mer information, ring eller maila så berättar vi gärna. 
 
Helmuth och Viveka Klingenberg 
Tel 30 330 eller 070 695 82 88 
vivekaklingenberg@live.se 

 
 



 
 

MÖTE INFÖR UPPRUSTNING 

                                           AV 

SVÅGALEDEN och STRÅSJÖLEDEN 
Från Ängebo till Brännås               St: Josefs källa till Sandvik 

 

Onsdagen 11-03-2015 kl. 19 00  
 

Svågagården i Ängebo 
Vi bjuder på kaffe med dopp. 

 

Alla intresserade är varmt välkomna till ett möte med tema om alla leder 
som går genom eller korsar Svågadalen. 

 

Maj-Lis Wikström visar och berättar om vandringsleder som blev ett 
resultat av en turistsatsning år 1993/94 då många eldsjälar hjälptes åt med 
inventering av gamla vallar stigar, körvägar m.m. 
 

Rolf Krohn var en av de drivande i projektet, han kommer på mötet. 
 

Ulf Krantz och Mats Jäderberg från Pilgrimstid kommer och informerar 
om Stråsjöleden. 
 

Kenneth Kalén ordförande för Svågadalsnämnden kommer och berättar 
hur nämnden kan hjälpa till med upprustningen av lederna. 
 

Viktigt att så många som möjligt kommer så man kan se från olika vinklar 
på lederna. 
Fiskare, vandrare, skoterförare, hästägare, skidåkare m.m. vad är viktigt 
för dig? Vad kan din förening bidra med, vad är du villig att ställa upp på? 
 

VÄLKOMNA! 
önskar 
Ledgruppen i Svågadalens Intresseförening 
 
  



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

STORT TACK  FÖR ER SPONSRING AV SVÅGADALENS INTRESSEFÖRENING 
 

LINNEA NORDIN 
TAGE BRINK 
GUN JÖNSSON 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KASSÖREN      

    



    

Ängebo IKÄngebo IKÄngebo IKÄngebo IK    

Nu är skidspåren kanonfina igen. Det har varit lite upp och ner denna 

vinter endera kallt eller massor med snö på en gång eller riktigt töväder 

och blåst. Bengt har haft fullt upp med att preparera spåren så de ska 

vara så bra som möjligt. Men nu är det hårt och bra och så fint att det är 

en njutning att vara ute. Vi är så glada att vi kan erbjuda denna service 

till alla glada motionärer, en av de bästa motionsformerna för hela 

kroppen.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Lördag  7 mars blir det en skiddag för hela familjen. 

Skidåkning efter spåret mellan Ängebo och Björsarv. Mellan 

11,30 och 13,00 finns det korv att grilla vid skidvilan. Kaffe, 

saft och bullar. Man kan ställa bilen vid starten, hos Maj-Lis 

eller vid sopsorteringen vid pensionärslängan. Det går även att 

stiga på vid vändningen mellan Långmor- Björsarv. Vi hoppas på 

en härlig skiddag med mycket folk stora som små i spåret. 

Välkommen!  ( Det är ca 2 km till skidvilan från Ängebo). 

Medlemskap i Ängebo IK. Kostar 100 kr. person och år. 300 kr för familj där 

alla under 18 år ingår.  Som medlem kan du utnyttja våra skidspår, 

friidrottsarena och fotbollsplan. Man kan delta i våra friskvårdsaktiviteter 

och barn och ungdomar deltar gratis i våra aktiviteter. Du har lägre 

gymavgift och lägre pris på vissa arrangemang ex. Gröntjärnsleden.  

Självklart kan man bara stödja föreningen också som hjälp att hålla hela 

anläggningen igång för en levande glesbygd.  Avgiften sätter man in på pg. 

112597-0 uppger hela födelsenumret på alla medlemmar, (för de som inte 

redan gjort detta). Jag kommer att skicka ut inbet.kort i slutet på februari 

men man får gärna sätta in avgiften i förväg så blir det lite mindre 

administration för mig. Tack på förhand och välkommen till föreningen. 

Information om Ängebo IK finns på vår hemsida www.angeboik.se.  Där hittar man det mesta om 

föreningen, aktiviteter, handlingar bilder mm. Man kan även gilla oss på facebook där vi snabbt 

skickar ut händelser och nyheter. Annars går det bra att läsa detta blad som är en rik och bra 

informationskälla för dalen. 

Påminner om 

Årsmötet 22 feb. 

18.00 Klubbstugan. 

Handlingar på 

hemsidan och 

Svågagården. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  JMV El & Byggtjänst 
Jag utför El installationer och  
mindre bygg/ fastighets uppdrag. 
Det går även att beställa prisvärt el material av mig. 
Ring gärna om ni undrar över något. 
Jarmo Vilen Rotbäck (Dragsved) Bjuråker 0703459928 



 

Detta händer på Moodtorpet!  

21/2 Skotermässa i samarbete med skoterklubben. OBS TID 10.00-15.00 
 
26/4 Årsmöte.  
 
30/4 Valborg.  
 
16/5 Vårmarknad och loppis.  
 
19/6 Midsommar.  

Alla hjärtligt välkomna Sörsia Byalag 

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

  

 
Vid vägproblem 

Kontakta NCC Roads 
Hudiksvalls driftsområde 

070-6588608 



 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stort varmt  

TACK 
 till Sörsia byalag, Betel, Folkets Hus o Ängebo IK 

för stora penninggåvan,till förmån för HTLI 
december –14  

Dagcentret TABITA 
för barn och ungdom i REGHIN, Rumänien, 

dit gåvan förmedlades genom HTLI  
blev till välbehövlig hjälp och stor glädje för alla. 

 
Med vänlig hälsning       

Allan Widarsson  / Ordf. Hjälp Till Liv International 
 
 
 
 
 
 

  

Grus finns att hämta 

i Ängebo                                                

och i  Brännås 



                                         Hej! 

Jag heter Rita Borenstein och är nyinflyttad i det gamla skolhuset i Holmberg 32! Mitt yrke är 

Osteopat D.O. och Hypnoterapeut, med leg. Sjuksköterka som gammal fjäder i hatten. Jag 

har även verksamhet i Stôckhôlm. 

 

Nu bjuder jag in Dig som bor i Svågadalen med  

omnejd till min verksamhet i skolhuset. Hoppas  

att vi kan lära känna varandra framöver! 

 

 

 

 

Lördagen den 7 mars kl.14-16.00 

Välkommen du som vill komma och berätta eller lyssna 

 på något om skolhuset och dess historia. Jag visar dokument 

 och ting som finns sedan den gamla tiden. Vet du inget 

 om skolan, men har lust att träffas, varmt välkommen! 

 Kostnadsfritt. Bjuder på fika. Föranmälan enligt nedan. 

 

 

 

Söndagen den 8 mars 10.00-16.00 Heldag med introduktion till drömtolkning. 

Kostnad: 500kr inkluderat sopplunch och två fika. 

Föranmälan ett måste på lbl@ritaborenstein.se eller 08-226060 

Jag tar även emot dig som har krämpor eller vill lösa viktiga livsproblem för individuell 

konsultation efter tidsbokning. Mitt liv har jag ägnat åt läkning och jag är född med helande 

händer. 

Läs mera om min verksamhet på:  www.helandeskolhuset.se 

 

 



 

 

 

SVÅGAGÅRDENS RECEPTION  

ÖPPETTIDER 

                         MÅN, TORS    11.30 – 14.00 

                         TIS               10.00 – 14.00 

                         ONS, FRE        10.00 – 13.00 

 

                          Reception      0650-556660   eller   0650-556666 

                          Folkets Hus   0653-30157 

Om receptionen är obemannad - ring något av ovanstående nummer 

 

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

Bokbussen kommer följande måndagar 

  
     

 

    Hållplatser och tider 
    Ängebo, affären 12.50-13.30 

    Björsarv 13.40-14.00  

    Brännås 115.00-15.30 

    Brännås 215.35-15.50 

    Brändbo15.55-16.10  

    Långmor16.25-16.40  

    Ängebo, Svågagården17.00-18.00 

 

9  

 

      Våren  2015 
      12 januari 

      9   februari 

9    9   mars 

4    4   maj 

1    1   juni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



SVÅGAMACKENSVÅGAMACKENSVÅGAMACKENSVÅGAMACKEN    
 

 

 
 

Minns DU... 
 

Lördagen den 28 juli 2012 

invigdes Svågadalens nya bensinmack 

 

Den ligger i direkt anslutning till Ängebo Livs i Svågadalen och har möjliggjorts genom ett 
väl fungerande samarbete mellan Svågadalens Intresseförening, Svågadalsnämnden, 
Hudiksvalls kommunstyrelse samt Länsstyrelsen Gävleborg som stått för 
slutfinansieringen. 

Projektet har drivits och genomförts av ideella krafter inom Svågadalens intresseförening 
och det är Dalvik Oil som har levererat bensinstationen. Bensin 95 oktan samt diesel 
erbjuds  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



SVÅGADALSBLADET 
 
 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

         MANUS 

 

               15:e mars  kl 12.00                 varje mån    

Ansvarig utgivare är intresseföreningen     

                                  MANUSSTOPP 
Ordförande Dieter Hoffmann  dieterhoff@gmail.com  070-2279631  15:e varje månad 
Kassör Lisa Weihnacht, ansvar för annonsbetalning      070-9531052           kl  12.00 
Vi som gör Bladet är                                 
Manus mailas eller 
Birgitta Nilsson      birgitta@rossasen.se   0653-30179          handskrivs 
Mia Rosvall mia.rosvall@svenskafrim.se   0653-30247 
____________________________________________________________________________________________________  

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

hel sida 100 kr    
mer än 5 sidor/år  500 kr 
_____________________________________________ 
Annons  utsocknes alla privata, ¼ sida        50 kr 
föreningar och företag  ½ sida     100 kr 
samt företagare i dalen  hel sida               150 kr       
Prenumeration  (ej Svågadalsbor)         200 kr/år      
Annons, prenumeration och sponsring  betalas via  

                      bankgiro  810-0422 


