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Sörsia Byalag
Ängebo IK samt Ängebo Livs
inbjuder till

SURSTRÖMMINGSFEST
på Moodtorpet
fredagen den 28 augusti kl. 19.00
Kostnad 80 kr för vuxna och 40 kr för barn under 15 år
Anmälan är bindande och tas emot t.o.m 23 augusti hos
Ängebo Livs, Nille 070-219 83 40 eller Mia 070-236 04 10

Underhållning med Tobias Larsson från Storulvsjön
Alternativ mat kommer att finnas
Kaffe och kaka

VARMT VÄLKOMNA

AUGUSTI månad
Sommaren, ja vart tog den vägen? Den som vi ska
leva på hela långa hösten och vintern, livets batterier
ska laddas av solen, hela kroppen och själen ska
piggna till.
Den blev ganska kall och regnig men ett vet jag och
det är att endast en torsdagskväll regnade det på
vallen men då desto mera. Det fullkomligt vräkte ner
men ändå kom nästan hundra personer för att njuta
av miljön, musiken, fikat och kôlbullarna som Knut
fixade till i något regnuppehåll.
Nu i augusti när skolan börjar och semestern är slut,
ja då kommer sommarvärmen.
Skogen lyses upp av blå och röda bär, svamparna
likaså, det är bara att ta för sig och fylla på förrådet.

Birgitta Nilsson

Välkommen
till
världen
Du lilla nya Svågadaling

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.
Sponsra gärna Bladet…!

Tack, grattis, mindre kåserier, dikter, berättelser
införs gratis i mån av plats
och vi bestämmer storleken.

Bg 810-0422

Välkommen
MANUSSTOPP
15:e varje månad

till

SVÅGADALEN

kl 12.00

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
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HANDARBETSCAFÉ
på
Ängebo IK:s klubbstuga
TISDAG 22 sept kl 18.30

EVENEMANGSKALENDER
Torsdag 20 o 27
Fredag 28 aug
Lördag 29 aug
Torsdag 3 sept
Onsdag 9 sept
Tisdag 15 sept
Lördag 19 sept
Tisdag 22 sept

Spelkväll Rôssåsen
Suring Moods
Lyskväll Havrasjön
Lyskväll Rôssåsen
Dialogkväll
Föreningsträff
Suring Brännås
Handarbetscafé

Info; ring Birgitta 0730 423077
Välkommen alla som vill delta!

H
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Varje måndag
Bingo Svågagården
mm....mm....

Välkommen till
Rôssåsens
fäbodvall
2015
SPELKVÄLL
torsdag
20 och 27 aug kl 18.30
LYSKVÄLL 3 sept kl 18.30 avslutar sommaren
Hela området lyses upp av marschaller
fotogenlyktor, ljus.
Ta gärna med ficklampa för att hitta till bilen,
du kan få parkera långt bort….
SERVERING av kôlbulle m lingonsylt
Fika med hembakat bröd
Tyvärr ingen kalvdans på hela säsongen,
har saknat tillgång till råmjölk.
Väg 305 till Hedvigsfors, sen skyltat 7 km
birgitta@rossasen.se
www.rossasen.se

Jaa, än har ingen kollat i sin
skrivbordslåda … väntar
fortfarande
Eleverna på skolan t.ex.
VEM
ska pennan riktas mot i nästa Svågadalsblad?
Sitter du ensam på kammaren och lägger dina
skriverier i byrålådan? Låt oss ta del av dom.
Har Du något bidrag som Du kan/vill maila in?

Då kan vi införa en skrivarsida här
¼ sida gratis för Svågadalsboende
men en femtilapp för alla utsocknes.
Välkommen med Ditt bidrag!

0730-423077
Birgitta Nilsson

Varmt välkommen
önskar
Birgitta Nilsson och Knut Bergqvist

TACK
för gåvorna
som kommit oss till handa
från Folke och Ann-Marie i Gröndal
Brännås/Brändbo byalag
VA och väg

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

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

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland

Björsarvs lyse- och intresseförening

Ordf. Marianne Persson 070-2223102

Ordf. Ola Lindqvist 070-6707716

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Stråsjö jaktklubb

EKOLOGISKT KÖTT

Stråsjö medeltida kapell

Leif o Yvonne Bergström 0653-30228

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

Ordf. Benny Leek 070-6053488

0730-415403

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Stråsjösjöns vänner

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Ordf. Wilbert Beyer 070-2375162

JMV El & Byggtjänst
Rotback 210 Bjuråker
070-3459928

Svågadalens skoterförening

Svågadalens jaktskytteklubb

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

Kassör Pelle Persson 070-1905126

0653-30250

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

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

Lägenhet i Brännås
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

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

med.fotvård, spabehandling, massage, vaxning
Karin Berglund 070-6618272
www.lillaspasalongen.n.nu

www.hudiksvall.se

Svågans beröring och massage

Reception
Förskola
Förskoleklass, Fritids
Skolan
Äldreomsorgen
Platschefen

0650-556660
0650-556661
0650-556662
0650-556663
0650-556665
0650-556666

Folkets Hus

0653-30157

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

LANTBREVBÄRARE
Vardagar, säljer frimärken

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN

VÄGPROBLEM
NCC Roads

070-6588608

SURSTRÖMMING
i Bygdegården(G-T)
Brännås
Lördag 19 september kl. 16.00
Pris 80 kr per person.
Underhållning
Anmäl dig senast 15 september
Till Maj 073-0661397
Birgith 0653-32001
Alla varmt välkomna!
Brännås/Brändbo byalag

Lyskväll vid Havrabadet
29/8 kl.20.00
Vi umgås och grillar korv, ta med egen grillkorv,
stol och några marschaller, så lyser vi upp kvällen
och tar emot hösten tillsammans
Välkomna önskar Havraborna/Ulrika Ädel
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LYSKVÄLL
på

RÔSSÅSENS FÄBODVALL
Torsdag 3 sept kl 18.30
Sång och musik
Kôlbullar
Hembakat
Upplev den mörka kvällen i marschallernas och
fotogenlampornas sken.
Lyssna till björnens visslingar.
Välkommen!
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DIALOGKVÄLL
9 SEPTEMBER Kl. 19.00
SVÅGAGÅRDEN

Vi kommer att diskutera förutsättningarna för fiber i
dalen, Svartsjövägen och annat som Ni vill ta upp.
Fiberstaden kommer att ha representant på plats.
Vi bjuder på fika.

Varmt välkomna till höstens första dialogkväll

Svågadalsnämnden

Hänt i dalen !
Nu är det ny
asfalt mellan
Ängebo och
Brännås.

Foto: Mia Rosvall

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

SVÅGADALSNÄMDEN INBJUDER TILL
Föreningsträff
Du som är ordförande eller för övrigt aktiv i din förening i Svågadalen, är
välkommen till en föreningsträff
tisdag 15 september kl. 19.00 på Svågagården.
På träffen diskuterar vi bl.a. föreningarnas möjligheter att verka, ekonomi,
utvecklingsmöjligheter, samverkan med kommunen (Svågadalsnämnden) eller
med andra föreningar, bidrag till verksamheter, m.m.
Vi kommer även att ta upp frågan om Svågadalsnämndens åtagande, att klippa
gräsytorna till de ideella föreningarna.
Vi bjuder på fika!
Hjärtligt Välkomna!!!!!
Svågadalsnämnden
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Sörsia Byalag vill tacka alla
som på olika sätt bidragit i samband med våren och sommarens aktiviteter
och ett speciellt tack till Knut Bergqvist för kôlbullarna, Norrbergssångarna
för vårmusiken, Hans och Eva Persson för godisregn och Ann-Marie och Olle
Backlund för musik och lekar vid midsommarfirandet. Stort tack till alla
andra goda krafter och alla som kommit på arrangemangen.
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Julmarknad
planeras
på Moodtorpet 12 december 14.00-17.00. Hantverkare och
utställare välkomnas.
Vill Du delta ring Yvonne telefon 073-8297365
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Händelser i Stråsjö.
Stråsjösjöns vänner ser till att fåren kan beta efter sjön och de
arbetar även för att hålla vassen borta så att en öppen vattenspegel
kan bevaras. Nya plank på bron till Fröjdvalsen har kommit på plats.

Vassklippning och vassupptagningen i
Stråsjösjön. Wilbert Beyer och Ove
Öberg sitter i klippbåten. Helmuth
Klingenberg håller i kameran.

Foto : Helmuth Klingenberg

Tony Lindqvist plockar upp vassen på
land med sin traktor.

Sture Olsson och Sven-Erik
Sydh tar en paus efter att
ha bytt alla plank på bron till
Fröjdvalsen. Sven-Erik höll
på att gå igenom en murken
planka, då var det bara att
byta fort.

MOODTORPET
Hyr Moodtorpet till enklare fester och dop mm.
För info. Ring Yvonne tel.0738 297365
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Säljes.
Vi har köpt ny soffa, därför säljer vi nu vår gamla välanvända soffgrupp.
En 3-sits och en 2-sits i grönt skinn. 1000 kr el. bud.
Har även en liten kamin. 500 kr el. bud.
Mona 0730-82 25 25 Lennart 070-336 35 22
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Barnens sommar med ÄIK
Denna sommar har bjudit på en del aktiviteter för våra barn
och ungdomar.

Utesäsongen med
friidrottsträning på Svågavallen pågick i juni
och med ett sommaruppehåll under juli månad
har vi nu börjat igen och kör augusti ut.
Tisdagen den 11 augusti hade vi en Knattiad,
där 8 deltagare kämpade i grenarna 60 meter,
längdhopp, kast med liten boll, samt 400/600
meter. Det var så roligt att se kämparglöden
hos alla. Kvällen avslutades med prisutdelning
i form av medalj, anteckningsbok och
nyckelring. Naturligtvis bjöds deltagare och
funktionärer även på saft och bullar. Det var
en, av alla, uppskattad kväll!

Under vecka 26, efter midsommarhelgen hade vi fotbollsskola igen, för barn i
åldrarna 5-10 år. Precis som i fjol delades barnen in i tre grupper efter
åldersordning. Det blev fem intensiva förmiddagar på Svågavallen, med
dribblingar, skott, passningar, andra bollekar och givetvis matcher.
Vi hade glädjen att även i år få ha med Nora Lindkvist och Alina Hedman som
ledare för en grupp. Tack för er entusiasm!
Sista dagen blev det utdelning av diplom, guldmedaljer och tröjor till alla
deltagare. Därefter hade vi picknick. Vi hade ordnat dit två grillar som användes
flitigt. Roligt att så många föräldrar var med sista dagen! Barnen fick också en
varsin glass innan de for hem.

MATSEDEL
Vecka/
salladsbord

MÅNDAG

Vecka 34/

Boston-falu
med
potatis

Panerad
fisk med
filsås &
potatis

Köttfärssås
& spagetti

Pyttipanna
med ägg

Stekt korv
med
stuvadede
makaroner

Stekt fisk
med
spenatsås &
potatis

Fiskgratäng
med
potatis

Köttbullar
med
Stuvade
makaroner

Tomater/
gurka,sallad
morötter,
vitkålssallad
mm
Vecka 35/
Se ovan

Vecka 36/
Se ovan

Vecka 37/
Se ovan

Vecka 38/
Se ovan

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

Hemtjänsten
Matlådor
Hämtas
vardagar

Hemtjänsten
Matlådor
Hämtas
vardagar

Fläskkarré
med sås
& potatis

Marinerade
revbensspjäll med
sås &
potatis

Biff á la
Lindström
med sås &
potatis

Ärtsoppa

Karré
sås &
potatis

Lunchkorv
med stuvad
potatis

Kycklingfilé
med
potatis &
Mangoraya
sås

Korv
stroganoff

KycklingPannkaka
klubba med med
ris & curry- grädde
sås

Kalops
med
potatis

Korvgryta
med
potatis

Fläskkarré
med sås
& potatis

Köttfärsbiff
med sås
& potatis

Panerad
fisk med
filsås &
potatis

Kycklingfilé
med sås &
ris

Ärtsoppa

Hamburgare
med
pommes

Grillkorv
med mos

Fläsk med
Löksås &
potatis

Fläskkorv
& potatismos

Fiskgratäng

Kycklinggryta &
potatis

Korv med
stuvade
makaroner

Dillkött &
potatis

Köttbullar
med sås &
potatis

Kalvsylta
med rödbetor &
potatis.

Alla dagar lätt-margarin, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten
Adress
Svågagården
820 62 Bjuråker

Telefon

Fax

0653-30157

0653-30286

E-Mail
svagagarden@svagadalen.com

SVÅGADALSBLADET
INGEN

AN
15:e kl 12.00 varje månad
Ansvarig utgivare är intresseföreningen
MANUSSTOPP
15:evarje
varje månad
Ordförande Dieter Hoffmann dieterhoff@gmail.com 070-2279631
15:e
Kassör Lisa Weihnacht, ansvar för annonsbetalning 070-9531052
klKl.12.00
12.00
Vi som gör Bladet är
Manus
mailas
Manus mailas eller
Birgitta Nilsson birgitta@rossasen.se
0653-30179 0730 423077
handskrivs
handskrivs
Mia Rosvall
mia.rosvall@svenskafrim.se 0653-30247 070 2360410
___________________________________________________________________________________________

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 och föreningar
¼ sida
50 kr
Företagare i dalen och utsocknes
Halv sida 100 kr
Hel sida 150 kr
Prenumeration (ej Svågadalsbor)
200 kr/år
Annons, prenumeration och sponsring betalas via

bankgiro 810-0422

