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Ta med dina vänner
kom och fira Sörsia Byalags 20-årsjubileum på
Moodtorpet
Söndagen den 5 juni
Aktiviteter 15.00 – 17.30
*Ansiktsmålning *Pyssel med Moa Wallin *Godisregn *Fiskdamm
*Glassgubbe *Popcorn & sockervadd *Spelemän välkomnas (buskspel)
Kom gärna klädd i 50-60-tals stil, åk i din gamla fina bil
eller kom med din gamla traktor eller hoj visa upp dig och ha skoj!
Sörsia bjuder på kaffe och bakelse
Grillmästaren från Hassela, Hasse Björk grillar kl.16.00-21.00
Dans till Rocka Billybandet Boom Chica Bohm kl. 21.00-01.00
Inträde 100 kr från kl. 20.30
Alla hjärtligt välkomna
Sörsia Byalag

MAJ månad
Sommaren närmar sig med stormsteg, det går
fortare för varje år av någon anledning och det kan
väl inte ha med åldern att göra. Nej, jag tänkte väl
det…

Buföring
Fredag 13 maj inbjöd Folkets Hus till kams och fläsk
med klappkräm till dessert. Sen visades filmen
Fallmoran – om buföring till vallen, en film av Erik
Eriksson. Många passade på tillfället att förena nytta
(mat) med nöje (film) denna dag.
I slutet av maj buförde förr fäbodjäntan till vallen
med korna och mestadels var det lång väg att gå. Det
gällde då att ha allt med sig, framför allt den stora
nyckeln till vallstugan.
Om vallar och livet där beskrivs i boken
Bjuråkersvallar som finns att köpa på Bjuråkers
forngård.
Själv buför jag till Rôssåsens fäbodvall i maj med allt
som ska vara till öppningen torsdag 2 juni. Golven
ska såpskuras, rena trasmattor, vallsängen ska
bäddas och …jaa hä ä mysche nu…
Boken Dialekter från Bjuråkers norra delar finns att
köpa på vallen. Det kan vara bra att ha den så kan du
lättare förstå vad alla vi Bjuråkersbor säger.

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.
Birgitta som gärna informerar om dalen
0730 423077

Sommarens evenemang i Dellenbygden
Sommar i Dellenbygden innebär enormt många
intressanta evenemang.
Svågadalens evenemang presenteras varje månad i
Bladet men inför sommaren vore det fantastiskt bra
om fler i bygden ville delge vad som finns.
Manus mottages senast 15 juni kl 12.00
OBS inget BLAD i juli…

SKOLAVSLUTNING
på Svågagården
fredag 10 juni kl 9.00
Välkommen!

Matkalendern från tidningen LAND
delger dig varje månad vad som gäller för dessa
matdagar så att du bättre kan planera inköpslistan.
MAJ
22 Picknickens dag

PRO-Bjuråker
Välkomna till medlemsmöte

27 Muffinsdagen
på Vesslamon torsdag 26/5 kl. 13.00.
29

Mors Dag

Grillning av hamburgare.
Välkomna!

JUNI
1 Mjölkens dag
6 Fruktens dag
Färskpotatisens dag
Sillens dag

SVERIGES NATIONALDAG

Styrelsen

ANNONSERING
i SVÅGADALSBLADET
För att alla ska kunna få ta del av vad som
händer i dalen beslutade intresseföreningen
2015 följande priser
(gäller för Svågadalens boende)
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
Utsocknes boende, se baksidan för priser

Bg 810-0422

MANUSSTOPP
15:e varje månad
kl 12.00

Välkommen till
Rôssåsens
Fäbodvall
Fäbodvall
2016

SPELKVÄLL
varje torsdag
2 juni – 8 sept
kl 18.30
Ta med spelet och anslut till de andra…
Spelmännen bjuds på kôlbulle
SERVERING av kôlbulle med lingonsylt
finns glutenfri kôlbulle..
Fika med hembakat bröd, finns glutenfritt
Äkta kalvdans (när jag har råmjölk)
Bjuråkers forngård äger vallstugan som jag
arrenderar sedan 2005.

SPELKVÄLL 18.30 varje torsdag
GUDSTJÄNST 24 juli 18.00 med kyrkan
BERÄTTELSER VID BRASAN varje söndag i aug.
18.30

LYRIK o MUSIK 7 aug 17.00 med Skrivare
Hälsingland

LYSKVÄLL 8 sept 18.30 avslutar
Sätt in pengarna på bankgiro!
Vi, Mia och Birgitta,
Birgitta förbehåller oss rätten att
ändra stavfel och storlek på inlämnat manus.
Säg till oss om Du absolut inte vill ha det ändrat!

sommaren

Boka gärna en egen dag
dop, födelsedag, personalfest mm
Från Friggesund Väg 305 till Hedvigsfors,
sen skyltat 6 km
Från Hassela Väg 305 till Ländsjökorsning,
sen skyltat 5 km
Du behöver inte vända när du ska hem,
du åker ut åt motsatt håll.

FURUBERGS LOPPIS
helgen 28 – 29 maj
torsdag 2 juni och torsdag 9 juni
kl 11 - 15
Servering av
VÅFFLA med dryck 25 kr
Kerstin Hamberg

070-6738751

Välkommen!

Vallstugan ca 20 sittplatser
Logen ca 35 sittplatser
Fårhuset ca 20 sittplatser
Utomhus i stort sett obegränsat
(du kan ta med egen stol)
www.rossasen.se

0730-423077

Varmt välkommen!
Birgitta Nilsson o Knut Bergqvist

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

FÖRENINGAR I SVÅGADALEN
Svågadalens Intresseförening
där alla boende i dalen är medlemmar
ansvarar för Svågadalsbladet som utdelas till alla
hushåll varje månad.
Ordf. Birgitta Nilsson tel. 0730 423077
www.svagadalensbyar.se

Brännås/Brändbo byalag o Bygdegårdsförening
Ordf. Thomas Kjell
Ord.led. Robin v Wachenfeldt

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Nina Labbart

BUSS & TAXI
Wachenfeldts Buss&Taxi AB
ansvarar för skolskjutsarna i Svågadalen.
Kan anlitas av sällskap för resor.
070-3201991 el 92

070-3203133

073-6402789

Björsarvs lyse- och intresseförening
Ordf. Ola Lindqvist 070-6707716

Stråsjö jaktklubb
Ordf. Benny Leek 070-6053488

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland
070-2129414

Stråsjö medeltida kapell
Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

0730-415403

Stråsjösjöns vänner
Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Svågadalens skoterklubb

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Ordf. Tomas Sandin

JMV El & Byggtjänst
Rotback 210 Bjuråker
070-3459928

Svågadalens jaktskytteklubb
Ordf. Joakim Brink 070-2972872

Sörsia byalag

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

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

Stråsjö kapell, uthyres för dop, bröllop

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

Marianne Hansen 073-0415403
www.strasjokapell.se

HEMSLÖJD
Stickning, Sonja Eriksson 070-5298470

Ängebo Folkets Hus (Svågagården)

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

Matsal, litet kök, samlingssal, gymn.hall, kyrksal,
bastu, solarium, bibliotek
0653-30157
www.svagadalen.com

LÄGENHET UTHYRES
Lägenhet i Brännås uthyres
2 rum och kök 68 m2 Handikappvänligt
070-5170305

SNICKERI och HANTVERK
Åsbergsstolens Snickeri
Eva Löfgren 070-3407616
eva@asbergsstolen.se

STÄDNING
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

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

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås
Samlingslokal m kök
Astrid Johansson 076-8032003

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN

VÄGPROBLEM
Svevia jourtel
Trafikverket

070-2498090
072-2321249

ÅTERINVIGNING AV SVÅGALEDEN OCH VALLEDEN I HUDIKSVALLS KOMMUN
Samling vid Svågavallen
Lördag 28 maj kl 9.00
Två alternativ på vandring :
Alt. 1 Vandring från Brännås vägskäl förbi fångstgropar och längs den vackra
Svågan med många bäverhyddor, matkontroll vid Bäver Camping, här följer en
strapatsrik sträcka med hisnande vyer, därefter går leden över Kvarnbron, den
har fått namnet för här har det funnis en kvarn, nu finns inga spår kvar.
Leden fortsätter genom skogen och det är väldigt lättgått på mjuk barrstig med
mängder av vitsippor längst leden.
En tavla är uppsatt vid en mosse, läs sägnen om myren.
Hela sträckan är ca. 12 km. lång.
Alt. 2 Vandring från norr om de tre fäbovallarna, Skäftesvallen genom
Lomtjärns naturreservat, förbi Trossnarvsvallen där det är matkontroll, vid
Norrsjön går man förbi en jättestor bäverhydda, nästa vall är Stavervallen, leden
går omväxlande genom storskog, hyggen och skogsvägar och nerförsbacken
förbi en gruva, här letades det efter koppar. Leden går över Svågan, Jubbabron,
en lång uppförsbacke, så avslutas leden med en mjuk och behaglig stig och du är
tillbaka vid Brännås vägskäl.
Hela stäckan är ca. 16 km. lång.
Vandringen börjar vid Svågavallen, Ängebo de som har valt Alt. 1 parkerar sin
bil här och åker med buss till Brännås vägskäl, de som valt Alt. 2 samåker med
så fulla bilar som är möjligt och följer efter bussen och parkerar vid Brännås
vägskäl och vid den gamla vattendrivna sågen, och kliver på bussen för vidare
transport till norr om fäbodvallarna.
Pris 150 kr. i priset ingår buss och förtäring. Anmälan är giltig när pengarna är
insatta på bankgiro 810 – 0422, de ska vara insatta senast 23 maj.
Begränsat antal deltagare.
Anmälan sker på telefon 070 9531052
Namn, telefonummer, vilken tur 1 eller 2, vegetariskt,
glutenfritt.
Det är fyra kontroller
1.vatten
2. hamburgare eller korv dryck, kaffe och kaka
3. frukt
4. kaffe och bulle.
Tag gärna med egen kåsa. Deltagande sker på egen risk.
Välkommen att uppleva den vackra Svågadalen.

HISTORISKA PLATSER
DELLENRIKET
www.dellenriket.se

Dellenriket erbjuder dig en äventyrsresa där du färdas i egen takt vid ett eller flera tillfällen
som passar dig och dina medresenärer. Färdvägen i Dellenriket med alla besökspunkter visas
på en karta med angivande av koordinater och enklast är det om du följer de fyra resvägar
som satts samman i en följd, men inget hindrar att du själv väljer vilka resmål du vill besöka.
Färdvägarna med besöksplatserna visas på en karta och som du kan hålla dig till den för att
inte tappa orienteringen. Du kan också själv bestämma vilka platser du vill besöka genom att
själv komponera din resa genom att gratis ladda ned podcasterna som finns på hemsidan. På
resorna skildras människornas liv, deras kultur, miljöer och landskapet vi rör oss i. Det visar
autentiska miljöer och de är tillgängliga dygnet runt och nästan året om.
En ny 10 mil lång resväg genom 25 byar och med över 40 besöksplatser har nyproducerats.
Den resvägen passerar till allra största delen genom Svågadalen.
Det är Bjuråkers Hembygdsförening som är huvudman för Dellenriket och föreningar,
sammanslutningar och byalag svarar för besökspunkterna inom sina respektive lokalområden.
Deras medlemmar har olika kompetenser vilket borgar för att miljöerna och kulturen värnas
och utvecklas efter hand som tiden går. De utgör sakkunskapen.
Vi hoppas att vi med Dellenriket ger turism en form som erbjuder upplevelser, insikter och
intressanta aspekter på samhällsutvecklingen i en genuin Hälsingebygd. Självklart hoppas vi
också på att vi som bor här ser och tar möjligheterna att använda Dellenrikets tjänster.
RESA I DELLENRIKET; CD SKIVOR & POSTCASTS
Du kan också skaffa dig en dubbel CD som du spelar för varje besökspunkt i takt med
förflyttningen. Det finns också ytterligare en CD skiva som tar dig till andra besöksplatser
inom den östra delen av landskapet i närheten av staden Hudiksvall. CD skivorna finns att
köpa på de ställen som anges på hemsidan. Om du kör alla fyra resvägarna och besöker alla
besöksmålen blir det sammanlagt över 30 mil och vill du besöka alla besöksmålen är det nog
lämpligt att dela upp på flera dagar.
KONTAKT
E-postadress till kontaktpersoner:
j.borje.karlsson@gmail.com
petra@pg-ekonomi.se
Tel Börje Karlsson: 070-456 53 14

Inbjudan till
Den vackraste av vandringar

Gröntjärnsleden 2016
För 26 året arrangerar vi denna populära kvällsvandring på 12 km. Man kan även välja 6 eller 3
km. Lätt terräng och en underbart vacker natur.
Tid. Fredag 1 juli. Bussar avgår från Bratthé 18.00 och 19.00.
Anmälan senast måndag 27 juni till Karin 0653-30021, 070-2963637 eller till Maj-Lis
070-5253096. Man kan även maila in anmälan till majlis.wikstrom@spray.se. Då får man en
kvittens om det finns plats på vald buss eller ej.
Vid anmälan uppger man namn och tel.nr. på en ansvarig person om man är en grupp, hur
många man är och vilken buss man vill åka.
Anmälan blir giltig när betalningen inkommit på pg. 112597-0. och senast 29 juni. Avgiften är
150 kr. Barn 12 år och yngre 75 kr. Är man medlem i Ängebo IK eller anställd i Hudiksvalls
eller i Ljusdals kommuner betalar man halva avgiften.
Viktigt att ange arbetsplats och kommun i anmälan. Maila helst.
Förutom buss till Sandvik ingår även detta i avgiften. En stärkande och härlig vandring. Vätska
och banan efter leden. Vid Gröntjärn får man goda bullar å kaffe som kokats över öppen eld.
Vid återkomsten till Bratthé blir man serverad en god soppa och hembakat bröd. Å så en
kaffetår till förstås.
OBS! Glöm inte att ta med en egen kåsa att dricka i efter leden. Miljötänk.
På grund av att bussarna även är skolbussar och det finns risk för allergi, kan vi tyvärr
inte ta hundar med på dessa. Hoppas detta inte möter något hinder för att delta.
Deltagande sker på egen risk.

Välkommen till en trevlig vandring där inlandsisen lämnat sina spår.
Mer info karta, mm. på angeboik.se

Företagare! Varför inte bjuda era anställda på en naturskön upplevelse. Ett roligt
friskvårds alternativ. Välkommen till oss så tar vi hand om er.

Ängebo IK

Det blev hela 25 st morgonpigga
glada vandrare som var med på
Gökottan. Så härlig och fin
morgon en lagom promenad och fika vid gröntjärn. Göken.. hördes i bakgrunden och
Mosippan bugade å hälsade välkommen. Vi har det bra gôtt vi här i Svågadalen.
Torsdag 26 maj. Vandring till Hornbergets topp. Samling korsningen vid Betel 17.45. Vi
åker gemensamt upp till start vid Hornbergets fot. Brant stigning, ta gärna med stavar.
Egen förtäring.
16 Juni bergsvandring, troligen Gravmyrberget efter önskemål. Vi har rekat lite och
det var inte så attraktivt dit vi tänkte eller så har det blivit för kort att gå. Samling
vid Ängebo affären 18.00 Egen förtäring.

Håll dig informerad vad
som händer i klubben
genom facebook eller vår
hemsida angeboik.se

Bron ligger nu på plats över Svågan. Det återstår ytterligare lite underarbete innan vi kan
börja lägga på plankorna. Fortfarande finns chansen att anmäla att man kan hjälpa till. Då kan
vi snabbt höra av oss när det är dags att skruva, såga å spika.
Vi behöver kontrollanthjälp på Drive in bingon som startar 23 maj. I skrivande läge har fortfarande
ingen hört av sig. Det är så enkelt och tre timmar en måndag kväll blir inte så betungande om man
delar på många. Sommaren är ju kort. Anmäl på mail till majlis.wikstrom@spray.se vilken kväll du
kan ställa upp. Gå in på angeboik.se och kolla arbetslista på bingosidan så ser du vilka datum som är
ledig. Jag lägger in i listan eftersom ni anmäler er. Stort tack på förhand.

Varmt välkommen till Holmbergs Öppna Skoldag den 9 juli kl 13-16.00
Det blir loppis, musik, hembakat, rundvandring i skolan samt litet annat smått och gott.
Skriv redan nu in denna sommar eftermiddag i almanackan!
Mera information kommer i juninumret av Svågabladet!
Varm hälsning
Rita Borenstein
www.helandeskolhuset.se

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Vi får spännande besök och bjuder in till en utekväll runt elden.
Barnbarnets pappa Marlon, med ursprung i Ecuador, och hans mexicanska fru
Lorenia har gått i lära hos både nord- och sydamerikanska shamaner.
Margitta Wigren från Söderhamn med kloka gummor i sin blodslinje berättar
om "Häxan - Nordens shaman"
Tillsammans gör vi en ceremoni för Moder Jord.
Välkomna att delta tisdagen den 31 maj klockan 18.00
Stråsjö, "Söromsjön"
Helmuth och Viveka Klingenberg

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Stråsjö Jaktklubb
bjuder alla medlemmar in till årsmöte på
jaktstugan söndagen den 22 maj kl 15

MORSDAGSBUFFÉ
Söndag 29 maj kl 12
på Svågagården

Föreningen Stråsjösjöns vänner har fortsatt att röja
den västra sidan av Åbackarna.
Det är tänkt att det skall komma får även i år för att hålla
backen öppen.

I det fina majvädret smakade kaffet framför
Fröjdvalsen Foto: Helmuth Klingenberg

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Elvakaffe

på Betel, Norrberg

Välkomna de två sista fredagarna 20/5 och 27/5 innan vi gör ett
sommaruppehåll. Den 27 maj blir det också ett sång-/musikprogram till kaffet,
av ”Systrarna Svensson” och Olle Backlund på dragspel. Vi bjuder på
”avslutningsfika”.
Tack alla ni som kommit, alla som delat med sig av berättelser, om er och vår
gemensamma historia och alla som bidragit med allmän trivsel!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Vi eftersöker:
•
•
•

Fungerande gräsklippare
Cyklar 26 samt 28 tum
Besiktigad och godkänd bil

Har du något av detta?
Ring eller messa Lotti: 076-019 48 48
Mejl: lotti.json@gmail.com

Stort tack till Norrbergssångarna, musikanter och alla besökare som
kom till kasen sista april på Moodtorpet
Sörsia byalag

EVENEMANGSKALENDER

MAJ
22 Årsmöte Stråsjö jaktklubb
25 Frukostmöte företagare
26 Vandring Hornberget
26 PRO-möte Friggesund
28 Återinvigning leder Svågadalen
29 Mors Dagsbuffé Svågagården
28-29 Hälsingegårdsdagar forngården
31 Utekväll Söromsjön
JUNI
2 Spelkväll Rôssåsen
5 20-årsjubileum Sörsia byalag, Moods
6 Sockendag forngården
10 Skolavslutning Svågagården
13 Uppföljning Bjuråker.nu
16 Vandring ÄIK
18 Litterär salong Stråsjö
JULI
1 Gröntjärnsvandring
5 Spelkväll Bratthé
9 Öppen skoldag i Holmberg
Varje måndag Bingo Svågagården
Varje torsdag
Spelkväll Rôssåsen
Varje fredag
Elvakaffe Betelkapellet

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

Vandring med ledgruppen
Lördagen den 14 maj premiär gicks den röjda leden
mellan Skäftesvallen och Trossnarvsvallen. Vindfällena
efter de senaste årens två stormar har i vinter tagits
bort så att det går att gå fritt på leden Ett trevligt
gäng på 16 personer utrustade med sekatörer och
småsågar röjde en del sly. Vädret var skiftande liksom
naturen. Två myrar blev en rejäl utmaning att ta sig
över. Där kommer fler spångar att läggas ut vilket inte
kunnat göras tidigare pga snö. Den medhavda matsäcken
smakade extra bra då vi kom fram till Trossnarven och
kunde avnjuta den i solsken.
(Foto: Mia Rosvall)
Nya skyltar har gjorts och satts upp

Fläckvis har många vindfällen legat
över leden. De har kapats upp så det
är framkomligt.

Gänget vid en av stugorna på Trossnarven

ÄNGEBO LIVS
Nu har vi laddat för GRILLSÄSONGEN
Svenskt kött från Sohlbergs
Fläskytterfilé och skivad karré, kryddad
Godingar

19.90 kr

Ost och bacongrillare

21.90 kr

Potatisgratäng Peka 800 g 27.90 kr
Grillkol & Briketter

Tändvätska

Engångstallrikar & bestick

Ombud för :
Fiskekort
Apotek
Svenska spel Tips & Lotter
Frimärken
Systembolaget: Du kan göra dina

Vi kör ut dina varor
utan kostnad för dig!
tisdag och fredag
Obs! Varuhemsändning gäller alla i
dalen , även sommarboende.
Välkommen att ringa!
Tel. 0653-301 00 (ring helst dagen
innan leverans).
Mejl: angebo.livs@gmail.com

dryckesbeställningar på
http://www.systembolaget.se
Tjänsten är tillgänglig dygnet runt och
du får ett sms eller mejl när din
beställning finns att hämta hos oss.

Öppettider:
OBS! From nu ingen lunchstägning
Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30
Lördagar kl. 09.30-13.00
Söndagar stängt

Välkommen hälsar

Eva & CarlCarl-Erik
Birgitta & SvenSven-Erik

FÔNDERINGeR FRÅN PAPPEL.ÅSEN

FUNDERINGAR FRÅN PAPPELÅSEN

Jô sett hän å fônderer å glåmer boscht i berga´
löva´ har ramla´ å träna´ har tappa´ färga´
hä ä shl.ut på sômmarn å hä börjer bl.i kashl.t
å hän sett jô å tännsche på ashl.t
sôm ha va´re å va´ jô ha gjorscht
jô hinnen´t mä, hä går ju sa´ forscht

Jag sitter här och funderar och tittar bort i bergen
löven har fallit och träden har tappat färgen
det är slut på sommaren och det börjar bli kallt
och här sitter jag och tänker på allt
som har varit och vad jag har gjort
jag hinner inte med, det går ju så fort

Ôm en titter på berga´ dan bocht´i
sa sén e litta´ gl.ipa mitt i
men jô ha gl.ömt vannåcht hä ä
å inga männicha kan hjäl.pa tä
jô kôm hôg jô når jô geck te skol.en
jô hadde vel.a hôshl.t morsan i kjol.en

Om man tittar på bergen där borti
så ser man en liten glipa mitt i
men jag har glömt var någonstans det är
och ingen människa kan hjälpa till här
jag kommer ihåg jag när jag gick till skolan
jag hade velat hålla mamma i kjolen

Ve feck gå a´nva´r dag, sän var´e ba´re å knega
mä kraka, hästa´n å fåra´ i stega
å al.drig var vi sjuk, vi åt ashl.t sôm fanns
at sômmarn cykla´ vi te vallen på dans
för da´r fanns´e fine jänter sôm en ville ha
å ena bl.ev me ho, hä va en vinterda

Vi fick gå varannan dag, sen var det bara att
knega
med korna, hästarna och fåren i stega (fårhuset)
och aldrig var vi sjuka, vi åt allt som fanns
på sommaren cyklade vi till vallen på dans
för där fanns det fina flickor som man ville ha
och en blev min, det var en vinterdag

Å nu ä ho bochte, ho geck sta´ å dog ho nåre år
sä´n
ho bl.ev liggann´e å sa´ dog´a, jaa sa vare, män..
Nää nu ha jô sôtte sa´ jô ha bl.evve alldeles
skreen
å hemma ha jô inga brevvé me
tänk va´ en kôm hôg långt tebaks, tankan går
fast jô minns´ent va´ jô åt igår

Och nu är hon borta, hon dog för några år sen
Hon blev liggande och sen dog hon, jaa så var det,
men
Nä nu har jag suttit så jag har blivit alldeles stel
och hemma har jag ingen bredvid mig
tänk vad man kommer ihåg långt tillbaka,
tankarna går
fast jag minns inte vad jag åt igår

Hä ä en gamla´n ka´r sôm grônner på hur hä var
fôr tebaks. Han sett på en stôbbe på Pappel.åsen
mä utsekt övver flere byer. Han har
va´mma´chböxer å e shl.arviga skjorchta´ på´sse,
gammel.stövvlen hán täjje ida.
Pappel.åsen lígg ôppafôr Furbärg.

Det är en gammal man som funderar på hur det
var förr i tiden. Han sitter på en stubbe på
Pappelåsen med utsikt över flera byar.
Han har vadmalsbyxor och en trasig skjorta på sig,
de gamla stövlarna har han tagit idag.
Pappelåsen ligger ovanför Furuberg.

/Birgitta Nilsson

Denna text återfinns i dialektboken ”Men va säg
dû männicha?
Utgiven i juli 2012.
Dialekt från de norra delarna av
Bjuråkerssocknen.

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagården den 25 april 2016, kl. 08.00-11.56

Förtroendevalda:

Beslutande:
Ej beslutande:
Kenneth Kalén (Opol) (ej § 54) Thomas Kjell (Opol) (ej § 54)
Helmuth Klingenberg (Opol) Kerstin Holm (Opol) (ej § 54)
Eva Edström (Opol)
Kent Söderlund (Opol)
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Birgitta Söderberg (Opol)
Birgitta Hedberg (Opol)
Björn Eriksson (Opol)
Peter Jons (Opol)
Kerstin Holm (Opol) ( § 54)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Eva Edström (Opol)

Justeringens plats
och tid:

2016-05-09, kl. 07:45

Underskrifter:

Sekreterare:

Paragrafer:

46 -

Fredrik Röjd

Ordförande:

Kenneth Kalén (Opol)
Justerande:

Eva Edström (Opol)
Upprop: Kenneth Kalén, Helmuth Klingenberg, Eva Edström, Ann-Marie Rosvall, Birgitta Hedberg,
Björn Eriksson, Peter Jons, Thomas Kjell, Kerstin Holm,
Kent Söderlund , Birgitta Söderström (samtliga Opol)

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Anslagstid från
Anslagstid till

2016-05-11
2016-06-01
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare

§ 46 Fråga om en eventuell byvärd i Svågadalen
Kenneth Kalén (Opol) föredrar kring arbetsutskottets förslag som är att nämnden i nuläget inte skall
anställa en byvärd, på grund av att de ekonomiska förutsättningarna inte finns.
Björn Eriksson (Opol) ställer sig frågande till arbetsutskottets förslag.
Helmuth Klingenberg (Opol) informerar om en kontakt han tagit med Åre kommun i syfte att få mer
information kring vad byvärden gör i Åre kommun.
Ann-Marie Rosvall (Opol) undrar om vi inte kan lösa byvärdsuppgifterna med den ordinarie
personalen.
Peter Jons (Opol) tycker att det är ett intressant förslag.
Björn Eriksson (Opol) säger att det inte går att lösa då viljan inte finns.
Ann-Marie Rosvall (Opol) protesterar mot detta och säger att viljan finns, men inte de praktiska och
ekonomiska förutsättningarna.
Thomas Kjell (Opol) menar att en byvärd inte skulle kunna utföra så mycket arbete då en sådan inte
skulle kunna utföra så mycket arbete själv.
Eva Edström (Opol) säger att Svågadalskonceptet från början byggde på ideella krafter på
gräsrotsnivå, och att det är bra om det även fortsättningsvis blir så.
Kenneth Kalén (Opol) menar att det redan idag pågår mycket i Svågadalen, och han informerar bland
annat om det kommande fiskeprojektet.
Kent Söderlund (Opol) menar att organisationen Dellenbygdens Framtid är en organisation som
skulle kunna stödja med att leda projekt med mera.
Kent Söderlund (Opol) föreslår att Svågadalsnämnden skall boka ett möte med representanter från
Arbetsförmedlingen i syfte att få en bild av på vilket sätt de skulle kunna stödja Svågadalsnämnden i
sitt arbete.
Björn Eriksson (Opol) frågar varför folk ska komma utifrån.
Thomas Kjell (Opol) undrar vem som har sagt att arbetskraften skall komma utifrån.
Ann-Marie Rosvall (Opol) menar att vi i Svågadalen måste ta eget ansvar när det gäller olika projekt
med mera.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) ställer arbetsutskottets förslag mot Björn Erikssons (Opol) förslag
som innebär att vi skall anställa en byvärd.
1. Arbetsutskottets förslag att avslå förslaget till att anställa en byvärd.
2. Björn Erikssons förslag att anställa en byvärd.
Kenneth Kalén, Helmuth Klingenberg, Eva Edström, Ann-Marie Rosvall samt Birgitta Hedberg röstar
på förslag 1.
Björn Eriksson samt Peter Jons röstar på förslag 2.
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag samt Kent Söderlunds (Opol)
förslag att bjuda in arbetsförmedlingen till en levande dialog kring bemanningsfrågor.

§ 47 Rapport kring verkställda beslut
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om att en jordborr är inköpt samt att han säkerställt att
kommunens försäkring även gäller Havra-badet.
Vice ordförande Helmuth Klingenberg (Opol) informerar om att han kontaktat en före detta
nämndspolitiker som hjälpt till med att skriva historiken kring Svågadals-nämnden.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 48 Rapport från verksamheterna samt personalläge
Platschefen föredrar. Läget är lugnt inom förvaltningen, och förvaltningens sjukskrivningstal är bland
de lägsta i hela Hudiksvalls kommun.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 49 Rapport från ledprojektet
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) meddelar att de aktuella lederna i huvudsak är färdiga nu.
Förevisning av färdigställt skyltmaterial med mera.
Det kommer att bli en återinvigning den 28 maj, med en gemensam vandring.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 50 Redovisning av kvartalsrapport för kvartal 1 år 2016
Platschefen föredrar. Som det ser ut nu kommer nämndens budget att vara i balans när året
är slut.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 51 Fråga om lekinventarier
Platschefen föredrar.
Det har inkommit önskemål från både elever och personal om att lekparken vid Svågagården
måste utvecklas då flera lekattraktioner tagits bort under årens lopp.
Beslut: Nämnden positiv till detta, och ger platschefen i uppdrag att inkomma med ett
förslag i denna fråga.

§ 52 Kommande möten/rapport från möten
Ordförande Kenneth Kalén redogör för den kommande dialogkvällen som inte kommer att ha
något särskilt tema.
Ordförande och platschef är kallade till åtagandeberedning i Hudiksvall tisdagen 26/4.
Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om ett möte hon varit på tillsammans med Utveckling
Hälsingebygden, som handlägger leader-stöd.
Beslut: En enig nämnd tackar för informationen.

§ 53 Information om varuförsörjning
Platschefen föredrar kring dessa frågor.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) och Thomas Kjell (Opol) lämnar mötet pga jäv.
Kerstin Holm (Opol) inträder som beslutande.

§ 54 Ansökan från intresseföreningen
Svågadalens intresseförening har inkommit med en bidragsansökan om totalt 5 333 kronor som
skall täcka uppkomna kostnader i samband med ledprojektet.
Arbetsutskottet föreslår nämnden att bevilja denna ansökan.
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att bevilja
Svågadalens intresseförening ett bidrag om totalt 5 333 kronor.

§ 55 Fråga om uppröjning av Åbackarna
Vice ordförande Helmuth Klingenberg (Opol) informerar om en tänkt röjardag den 7 maj där
Stråsjösjöns vänner med flera skall genomföra.
Han informerar vidare om möjligheten till att söka så kallade lokala natutvårdspengar från
länsstyrelsen.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: Nämnden beslutar att uppdra till Helmuth Klingenberg (Opol) att inleda en
ansökningsprocess rörande lokala naturvårdspengar.

§ 56 Fråga om välkomnande av nya Svågadalsbor
Ann-Marie Rosvall (Opol) föredrar.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 57 Fråga om Jubba-bron
Thomas Kjell (Opol) informerar.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 58 Rapport från Dellenbygdens Framtid
Kent Söderlund (Opol) informerar om det senaste mötet med Dellenbygdens Framtid, han frågar
också om han får förtroende från nämnden att representera nämnden även under det
innevarande verksamhetsåret för föreningen ifråga.
Beslut: En enig nämnd beslutar att ge Kent Söderlund (Opol) i uppdrag att representera
nämnden inom organisationen Dellenbygdens Framtid.
Mötet avslutas.

Verksamhetsberättse för Svågadalens Intresseförening år 2015
Julgransplundring söndagen 11 januari
Ledgruppsmöte 17 januari
Styrelsemöte 12 februari
Sökt annonspengar till öppet möte 11 mars från den gemensamma glesbygdsatsningen
Öppet möte leder 11 mars
Årsmöte 12 mars
Skänkt pengar, Dellenbadet till Anette Svenssons minne (var föreningens revisor )
Sökt pengar för Åbacka arbetsdagen från den gemensamma glesbygdsatsningen
Sökt pengar från Sundbladska fonden för kostnader till arbetet med leder
Ledgruppsmöte 15 april
Arbetsdag Åbackarna 18 april
Inventering av Svågaleden sträcka 1, 2 maj
Ledgruppsmöte 6 maj
Inventering av Svågaleden sträcka 2, 9 maj
Inventering av Svågaleden sträcka 3 och 4, 17 maj
Utgivning av Svågadalsbladet med 11 nummer
Arrenderat ut Dala Campingen till Olle Svensson och Anette Åhs
Uppdatering av hemsidan Svågadalens byar.se
Stråsjö Medeltida Kapell har tidigare varit en sektion under Intresseföreningen men är nu
fristående.
Ansvarat för Bagarstugan.

Svågadalens Intresseförenings årsmöte 20160413
Plats; Svågagården kl 19.00
Närvarande; Börje Karlsson, Birgitta Nilsson, Lisa Weinacht, Kenneth Kalén,
Marianne Hansen, Mona Svedlund, Mia Rosvall.
§ 1 Mötets öppnande:
Lisa Weinacht hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§ 2 Fråga om mötet är utlyst i stadgeenlig tid:
Mötet finner så
§ 3 Val av ordförande för mötet:
Till ordförande väljs Börje Karlsson
Val av sekreterare för mötet: Till sekreterare väljs Birgitta Nilsson
Val av två justerare:
Till justerare väljs Marianne Hansen
Lisa Weinacht
§ 4 Årsberättelse för 2015
Årsberättelsen genomläses av var och en.
Pengar sökta från Sundbladska fonden men inte fått några.
Arrende på Dalacampingen 3 år från 2016
§ 5 Bokslut och kassarapport för 2015:
Uppläses av kassören Lisa
§ 6 Revisionsberättelse för 2015:
Uppläses av Lisa
§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
§ 8 Val av a) styrelseordförande: Birgitta Nilsson
b) ord. Ledamöter:

Hans Schröder 2 år omval
Mona Svedlund 1 år nyval
Ninnie Brink 2 år nyval
Karin VåhlenAndersson 2 år nyval
Lisa Weinacht 1 år kvar
Anette Åhs 1 år kvar
c) suppleanter:
Birgitta Holmberg 2 år omval
Sture Joelsson 2 år omval
d) revisor:
Helmuth Klingenberg 1 år omval
e) revisorssuppleant: Monica Norberg 1 år omval
f) valberedning:
överlåtes till styrelsen
§ 9 Eventuella arvoden och avgifter: finns inga
§ 10 Övriga frågor
Stadgeändring
Genomgång av nya förslaget med ändring
i nya § 9 tas första meningen bort och ersätts
av, första meningen i gamla § 9
Förslag om namnändring av Svågadalens intresseförening,
Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan
Kenneth informerade om ledprojektet
§ 11 Mötet avslutas
Börje tackar för förtroendet och för visat intresse.
Birgitta Nilsson
Sekreterare
Justerare
Justerare
Marianne Hansen
Lisa Weinacht

SVÅGADALSBLADET

AN

15:e juni kl 12.00

OBS Inget Blad i juli!

Ansvarig utgivare är intresseföreningen
MANUSSTOPP
Ordförande Birgitta Nilsson birgitta@rossasen.se 0730 423077
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 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
prenumeration och sponsring betalas via

bankgiro 810-0422

Annons,

