
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Så mycket på gång i Svågadalen 
 För info se utförligare annons inne i bladet 
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Julgröt Svågagården  

28 nov kl. 16.00 

Julgröt Bygdegården Brännås  

4 dec. Kl.18.00 

Julbord Svågagården  

5 dec kl.15.00-21.00 

Luciafirande Svågagården 

11 dec kl. 8.30 

Gammeldags julmarknad Moodtorpet 

12 dec  kl 14-18 

 
Dialogkväll Svågagården 

2 dec kl. 19.00 

Adventskaffe Adventskaffe Ängebo Livs 

27 nov. 

Adventsgudstjänst Brännås 

6 dec kl. 18.00 

 

 

samt ännu mera inuti 

Bladet... 



 

 
 
NOVEMBER  månad 
15:e okt vid 18-tiden kunde jag beskåda sex ståtliga 
älgar på täkten, åkern, nedanför huset här. De var 
väl medvetna om att älgjägarna gjort kväll för dagen.   
 
                                                     
 
Tyvärr så glömde jag att påminna om vintertiden 
som inträffade 25:e okt, du som inte ändrat din 
klocka än ska snarast göra det för att inte avvika från 
oss övriga. Jag förstår fortfarande inte varför vi går 
med på detta när vi protesterar mot så mycket 
annat.  
 
Söndag  15:e november kom så första snön och lade 
sig som en vacker vit matta på marken. Nu gäller det 
framöver att ansa mattan så den håller sig fräsch 
ända till fram i april nån gång. 
 
Visst har väl DU reflex på dig när du går efter  vägen, 
DU kanske även lyser upp tillvaron  
med en ficklampa.  
Som DU väl vet så syns DU mycket dåligt utan  
dessa hjälpmedel. 
 
Nu finns tillfälle för alla pensionärer att äta lunch för 
50 kr mellan 12.30 – 13.30 i Svågagårdens 
restaurang.  Och du, du slipper disken!!!  
Fantastiskt erbjudande! 
 
Manusstopp i december 
Onsdag  9:e  kl 12.00  för att hinna få med allt inför 
jul och nyår.  
Lämna gärna in jul- och nyårshälsningar, det är gratis 
för Dig som bor i Svågadalen… Tänk på att Bladet 
finns på nätet nu och läses av många utsocknes folk. 
                                                                                                                                                                                                                

    Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 
 

 
 

      Välkommen  
                till 
           världen 
  Du lilla nya Svågadaling 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                               Välkommen 
 till  

SVÅGADALEN 
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 
 
 
      Varje måndag          Bingo Svågagården 
      Varje tisdag              Handarbetscafé 
      Varje fredag             Elvakaffe Betel 
      Tisdag o torsdag     Träning ÄIK 
 
  
 

 
 
 
 
 

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                                      MANUSSTOPP 

                                               Onsdag  9 dec  kl  12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sätt in pengarna på bankgiro! 
Vi, Mia och Birgitta, förbehåller oss rätten att 

ändra stavfel och storlek på inlämnat manus. 
Säg till oss om Du absolut inte vill ha det ändrat! 

    

MUSIKCAFÉMUSIKCAFÉMUSIKCAFÉMUSIKCAFÉ    
i  Friggesunds klubbstuga 

 
Söndag 29 november  kl  18.00 

 
                                   Första helgen i advent 
 
Husbandet      (Ingvar, Urban,                                              
Stefan, Karl-Erik   samt kvällens gäst/-er  
            80 kr inkl fika            Njut av 

 
SÅNG och MUSIK,  TREVLIGT SÄLLSKAP  

ADVENTSFIKA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
i en mysig miljö, trångt och trivsamt 
 
Varmt välkomna!              Birgitta & KnutBirgitta & KnutBirgitta & KnutBirgitta & Knut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 
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             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. Sven-Erik Sydh   070-2742318 

 
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   073-0363148 

 
Lägenhet i Brännås 
2 rum och kök, möblerad    55 m2 
Antal bäddar  2+1 
Astrid Johansson    073-0363148 
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 
Svevia                     Jourtel  070-2498090 

 

  



GAMMELDAGS JULMARKNAD 

på 

Moodtorpet, Norrberg, Svågadalen. 

 

Lördag 12/12 kl. 14-18 

 

Hantverkare och utställare. 

 

Tomten kommer med paket till barnen. 

Servering 

Kôlbullar, korv, kaffe mé dopp, glögg 

 och pepparkakor.  

 

VÄLKOMNA!  

Info 073-829 73 65 

Arr. Sörsia byalag, Svågadalen  

 

  



Aktuellt på Betel 
 

 

 

Elvakaffe 
”Elvakaffe” på Betel, Norrberg fortsätter..... 

fredagar kl 11.00-12.30  

Öppet hus och träffpunkt för alla åldrar. Enkelt 

kaffe och en liten stunds gemenskap, varje 

fredag till och med den 4 december. Sen gör 

“Elvakaffe” uppehåll över jul- och 

nyårshelgerna. 

 Övrigt på Betel: 23/12 kl 20 “Vi sjunger in 

Julen” och 25/12 kl 07.00 Julotta. 

Välkommen!  

 

 

 

Söndag 6 December kl 18.00 

 

ADVENTSGUDSTJÄNST I BRÄNNÅS 
 

medv. från Betel, Norrberg och Svenska Kyrkan Bjuråker-Norrbo. 

 

Välkomna! 

 

 



Läscafé 

Eftersom det var Barnboksveckan vecka 46 och Nationella läsdagen torsdagen 

den veckan uppmärksammade vi på skolan och förskolan böcker och läsning lite 

extra. Skolans elever fick ta med sina favoritböcker, som ställdes upp som en 

utställning i foajén. Där hängdes också bilder upp som åk. 

 2-3 målat med inspiration från sina böcker.  

 

  

 

 

På tisdagen anordnades ett läscafé i foajén på Svågagården. Förskoleklassen 

hade bakat och alla som kom dit bjöds på kaka och saft, kaffe eller te. 

  Tanken med caféet var att man skulle träffas och läsa med och för varandra. 

Äldre skolelever läste för yngre förskolebarn och elever. Elever läste för vuxna 

och vuxna för barn. Det kom en del människor ”utifrån” som också involverades.  

  Vi hoppas att detta kan bli ett återkommande inslag på skolan och förskolan, då 

läsning är något man kan ha glädje av i alla åldrar. Både att läsa själv, men också 

det ljuvliga att få lyssna när någon annan läser. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Text och foto:  Helena Bergerståhl 



Lucia 
Luciafirande på Svågagården  

fredag 11 december klockan 8.30. 

Folkets hus säljer fika efteråt. 
 

Välkommen!  

 

 

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

 

 

 

 

 Vi vill tacka Björn Lundén och BL info samt VD Ulf Svensson för penninggåvor  

                         2014 och 2015 till Björsarvs lyse-och intresseförening. 

Tacksamt till en liten by. 

För de som inte vet, började Björn Lundén sin verksamhet i ett härbre i Björsarv 

i början av 1970-talet. Idag har företaget närmare 100 anställda företrädesvis i 

Näsviken.  

genom Lilian Hansen 

                                             



Brännås Brändbo Byalag 
bjuder in  

Fredagen den 4 dec kl.18.00 

till en trevlig kväll på Bygdegården i Brännås.  

Det serveras Julgröt och skinksmörgås 

Kaffe och tårta              Kostnad 80 kr. 

Filmvisning av H. Persson 

Anmälan till Astrid 073-0363148 

eller Birgit 0653-32065 

Senast 30 november 

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

  



Ordinarie pris: 69:-  

Pensionärspris 50:- 

 

AGENDA 
Svågagården  

 
28/11 

Lördag. Pris 60:- 
Julfest med underhållning 

Risgrynsgröt m skinkmacka 
Kaffe & kaka 

 
5/12 

Julbord  25 års jubileum 
Öppet lördag 15.00-21-00 

dragning skoterklubbens lotteri 19.00 
 

18/12 
Skolavslutning 

Sista kväll för bastu  fre 18/12 
 

NYHET! 
pensionär äter dagens rätt i 

restaurangen mellan  
12.30-13.30 

Ordinarie pris: 69:-  
Pensionärspris 50:- 

 

Fullst. rättigheter 
Ängebo  
www.svagadalen.com 
0653-30157  
 



Hela SvågadalensHela SvågadalensHela SvågadalensHela Svågadalens    

Stämningsfulla GrötkvällStämningsfulla GrötkvällStämningsfulla GrötkvällStämningsfulla Grötkväll    

LLLLördag 28 november kl. 16.00 på ördag 28 november kl. 16.00 på ördag 28 november kl. 16.00 på ördag 28 november kl. 16.00 på SSSSvågagården.vågagården.vågagården.vågagården.    

RRRRepris av fjolårets succéepris av fjolårets succéepris av fjolårets succéepris av fjolårets succé    

Gröt och skinkmackaGröt och skinkmackaGröt och skinkmackaGröt och skinkmacka    

Kaffe och Kaffe och Kaffe och Kaffe och Kaka 60 kr.Kaka 60 kr.Kaka 60 kr.Kaka 60 kr.    

Gratis för barn 13 år och yngre. Gratis för barn 13 år och yngre. Gratis för barn 13 år och yngre. Gratis för barn 13 år och yngre.     

 

 Musik och Musik och Musik och Musik och trevlig trevlig trevlig trevlig underhållning från scenen.underhållning från scenen.underhållning från scenen.underhållning från scenen.    

    Lotterier där behållningen går tillLotterier där behållningen går tillLotterier där behållningen går tillLotterier där behållningen går till    

    Välgörande ändamål.Välgörande ändamål.Välgörande ändamål.Välgörande ändamål.    

    

    

    

    Självklart kommer tomtenSjälvklart kommer tomtenSjälvklart kommer tomtenSjälvklart kommer tomten        

 

 Bindande anmälan till Nille 070Bindande anmälan till Nille 070Bindande anmälan till Nille 070Bindande anmälan till Nille 070----2198340  eller  2198340  eller  2198340  eller  2198340  eller      

Monica 070Monica 070Monica 070Monica 070----6387951 / 30245 6387951 / 30245 6387951 / 30245 6387951 / 30245                     ssssenast 25 nov.enast 25 nov.enast 25 nov.enast 25 nov.    

                        Ett samarrangemang av BEtt samarrangemang av BEtt samarrangemang av BEtt samarrangemang av Betel, Sörsia byalag, Ängebo IK och Folkets hus.etel, Sörsia byalag, Ängebo IK och Folkets hus.etel, Sörsia byalag, Ängebo IK och Folkets hus.etel, Sörsia byalag, Ängebo IK och Folkets hus.    

    

Välkommen till en fin myskväll med goda vänner.Välkommen till en fin myskväll med goda vänner.Välkommen till en fin myskväll med goda vänner.Välkommen till en fin myskväll med goda vänner.     

 



På  Femettan i Tå    (Bjuråker)  

13 december mellan kl. 12-16 

anordnar jag en liten ”sista chansen före jul” marknad. 
Vi har trasmattor, mösterstickade vantar, luffarslöjd och om du vill 

ha fina kort på ex.vis dina barn eller husdjur har vi ett 

kanonerbjudande! 

Kaffe och tilltugg finns att köpa. 

Välkomna 

Anne-Lena ZeiderWoxberg 
 

 

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

Svågadalsnämden inbjuder till 

Dialogkväll  

2 december kl. 19.00 

Svågagården 

Vi kommer att göra en uppföljning av frågor som 

nämnden arbetat med under året så som  

         fiber   *   flyktingmottagning   *   leder  

Vad har hänt och var står vi idag. 

Varmt välkomna  

Nämnden bjuder på fika även denna gång. 



Vecka/sallad

sbord 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag 

 

Fredag 

 

Lördag 
Matlådor 

Hämtas 

vardagar 

vardagar 

Söndag 
Matlådor 

Hämtas 

vardagar 

vardagar 

V. 48 
Pizzasallad, 

rårivna 

morötter, 

gurka 

tomat, 

vitkåls-

sallad. frukt 

Ajavarkorv m 

potatis 

Fisk under 

frasigt täcke 

Köttfärslimpa m 

sås, lingonssylt & 

potatis  

Kyckling 

chutney 

ris/potatsis 

  

Fläskkare med 

sås & potatis 

Stekt falukorv. 

Morotstuvning 

& potatis.  

Medlemmar i 

Betel, Sôrsia 

byalag, Ängebo 

IK och Ängebo 

Folkets Hus. 

Risgrynsgröt, 

 mjukt bröd,  

skinka & ost. 

Underhållning 

Öppnar 16.00 

Pris 60 kr 

Potatisbullar 

blodpudding 

     

V. 49 
Rårivna 

morötter, 

gurka, 

tomat, 

vitkålssalla 

Kökets val 

Skolans lovdag 

Pyttipanna m 

rödbetor 

Stekt fisk med 

kall sås & kokt 

potatis 

Spagetti 

köttfärssås 

Julkorv m 

potatismos 

Julmatlåda 

Julbord och 

dragning 

skoterklubb

en 

Öppet 

15.00-21-00 

Janzons 

frestelse 

V. 50 

Blomkål, 

Alfa-

alfagroddar

, gurka, 

tomat, Maj, 

ärtor, frukt, 

vitkålssalla 

Skolans lilla 

julbuffe 

 

Köttbullar m 

sås, potatis & 

lingonsylt 

Blandade rätter Fisk sås potatis Skolans Lucia 

och lussefika 

på morgon   

Kebabgryta ris 

vitlöks 

dressing 

Pölsa potatis 

rödbetor 
Grilljerade 

revbensspjäll 

m sås & 

potatis 

V.51 
Pastasallad

äpple,  

majs,kålrot, 

kkikärtor 

broccoli, 

paprika. 

Pasta med 

skinksås 

 

  Sussis 

köttfärsgryta 

 

Stuvade 

makaroner  

Korv 

Stekt karré 

 Med 

potatisgratäng 

Risgrynsgröt 

Med 

 skinksmörgås 

  Korvstroganoff 

Köttbullar sås 

potatis 

 

 
 

MATSEDEL

Alla dar lätt-margarin, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten 

 Adress        Telefon          Fax                            E-Mail 
Svågagården  

820 62 Bjuråker 0653-30157 0653-30286 svagagarden@svagadalen.com 



 

  

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 



Några ord om fiber! 

 

Jag blev riktigt glad när jag fick besked från det kommunala bolaget Fiberstaden att man 

önskar dra in så kallad ”Fiber” till ett antal byar i här runt om i Svågadalen. 

Att ni, återigen, får detta erbjudande beror på Svågadalsnämnden har arbetat aktivt med den 

här frågan under en längre tid. 

Många tänker på datorer och internet när man pratar om fiber, men en fiberanslutning innebär 

så mycket mer. Bland annat blir det mycket billigare att ringa med den fasta telefonen och att 

titta på tv. Aldrig mer några problem med TV-antennen!  

Kom också ihåg att fiberanslutning för telefonen är mycket säkrare än trådlösa mobila 

lösningar. Själv oroar jag mig ofta för våra äldre som bor i byar utan fast telefoni (alltså 

telefon via kopparnätet) för om mobiltelefonmasten inte fungerar så kan de äldre inte larma på 

hemtjänsten via sina ”larm” eller trygghetstelefon som det egentligen heter. 

Jag har skrivit det tidigare men gör det igen: Att få fiber ”till byn” är en större händelse än när 

telefonen en gång i tiden kom. 

Fiberstaden har en mycket förmånlig avbetalningsplan för fiberanslutning, vilket gör fibern 

till en god investering på många sätt. 

För exakt ett år sedan drog jag in fiber till mitt eget hus, och har därför här nedan tagit med 

ett exempel på vilka prisskillnader det är för mig med fiber: 

I exemplet ovan kan ni se att besparingen för mig i detta fall blir över 4 000 kr per år! 
Till detta skall också läggas att just ditt hus blir mycket mer attraktivt med en fungerande 

fiberanslutning om det nu är så att du någon gång i framtiden avser att sälja din bostad. 

Jag hoppas att ni alla väljer att anmäla ert intresse för fiber! Minst 85% av 

hushållen måste anmäla sig för att det här ska bli verklighet! 

Jag hoppas att ni väljer att beställa fiber när ni nu har chansen. Jag är 

övertygad om att ni inte kommer att bli besvikna.                                                                  

 

 Utan fiber Med fiber i villa 

Internet 329 kr - Telia ADSL 8 Mbit/s 275 kr - Ljusnet Fiber 10 Mbit/s 

Digital-TV 209 kr - Boxer Flex 8 148 kr - Basutbud + Sappa Alltid** 

Telefoni 321 kr - Telia Bas Kväll & helg 75 kr - Affinity IP ZERO (exempel) 

  859 kr per månad 498 kr per månad 

  10 308 kr per år 5 976 kr per år 

Med vänliga hälsningar                                                    

Fredrik Röjd                                           

Platschef  



 

Den här fina bron har Pelle och Benke byggt nedanför 

Brännåsskolan där en kombinerad sommar- och vinterled 

går. 



Ängebo Livs 
Adventstider = baktider 

Saffran 14.90 

Vetemjöl Brakes 12.90 

Ägg 12 p 21.90 

Pepparkakshjärtan 

Clementiner 16.90 kg 

Familjeost mild 59.90 kg 

 

Julmust 1,5 l 2 för 22:- + pant Nygårda 

 

Varmt och skönt till lågt pris:  

Järbogarn i massor av härliga färger. 

 

Småfåglarna behöver oss:  

Solrosfrön, talgbollar, jordnötter 

Köp en trisskalender så kan du  bli rik varje dag fram till jul 

eller 10 veckors tips så glömmer du inte att tippa i julstressen. 

Tack till alla för ert tålamod och överseende vid vårt ”mackkrångel”. 

Ansök om Dalvikskort så är du säkrare på att det fungerar 

Vi bjuder på Adventskaffe fredagen den 27/11.  

Välkommen önskar Eva med personal 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SVÅGADALSBLADET 
 

 

                                    INGE 

 

 

 

  

 

 

 

AN 

Onsdag 9:e december   kl 12.00   

Ansvarig utgivare är intresseföreningen     

     MANUSSTOPP 

Ordförande Dieter Hoffmann  dieterhoff@gmail.com  070-2279631      9:e december 
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      0730 423077  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 

 


