
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE HIT !!  ÅRETS HÄNDELSE !!  TA CHANSEN TILL EN TREVLIG UTFLYKT !!! 

SÖNDAG 26 JUNI  kl 11 – 16 
besöker Du  

TRE TREVLIGA TJEJER 
på 

BRATTHÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  SÅNG OCH MUSIK 

STRÅLANDE SOL HELA DAN 
GLADA OCH NÖJDA BESÖKARE  

KOM OCH FYNDA! 
 
 

 
Åk Svartsjövägen där det finns två skyltade avfarter… 

Stor parkering bland tallarna! 
Varmt Välkomna!  

Birgitta    Ilona    KerstinBirgitta    Ilona    KerstinBirgitta    Ilona    KerstinBirgitta    Ilona    Kerstin    

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ I ]âÇ| ECDI 

Sommarens enda 

UTOMHUSLOPPIS 
med utsikt över de 
blånande bergen 

bakom trädtopparna 

Massor med Tupperware 
porslin – glas – kläder 

stickat mm… 
kanske en skruvmejsel.. 

nytt och gammalt 

LÄCKERHETER 
rullrån – tosca  

drömtårta 
 

SERVERING av 
VARM KORV, BRÖD o SAFT 

KAFFE och KAKA 



JUNI och JULI   månad 
 
Maj, den vackra vårmånaden, regnade och blåste bort 
med några soliga undantag. 
 
Juni och juli, våra enda sommarmånader som vi 
värnar så mycket om.  
Antingen jobbar vi, tar semester eller bara slappar 
kanske i hängmattan. 
Eftersom jag själv är tidsmiljonär så har jag fullt upp 
med alla evenemang, fixar kôlbullestationen på 
stämman, sköter uteserveringen på allsången, bakning 
varje vecka, om jag har råmjölk så gör jag kalvdans 
varje onsdag som serveras på Rôssåsen, en riktig 
läckerhet, se receptet! 
 

Evenemang i sommar 
Kolla in Bjuråkers sidorna, så otroligt många 
evenemang det finns. 
Samtidigt kräver det många ideella insatser, känner du 
att du har tid och intresse så hör av dig till ex.vis 
forngården som behöver hjälp vid stämman. 
En härlig sommar väntar bara på att vi ska ta för oss. 
 

Matkalendern från tidningen LAND  
delger dig varje månad vad som gäller för dessa 
matdagar så att du bättre kan planera inköpslistan.  
 
JUNI 
18   Internationella              picknick dagen 
 
24   Midsommarafton  
 

30   Pilsnerkorvens dag 
JULI 
11   Internationella råkostens dag 
13   Paltdagen 
23   Varmkorvens dag 
29   Lasagnens dag 
         
AUGUSTI   

3   Vattenmelonens dag          
8   Kräftpremiär 

9   Rulltårtans dag  

            

INTRESSEFÖRENINGEN 
inbjuder alla Svågadalsbor till  

ÖPPET MÖTE 
i 

månadsskiftet 
aug/sept 

Annons kommer i augustinumret 
Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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                            

 
 
 
 

Sätt in pengarna på bankgiro! 

 

RIDNING I VACKRA SVÅGADALEN 

Fina ridturer i vacker natur för unga som 

gamla, ridvana och nybörjare på våra 

mysiga hästar. Du kan rida från 1 timme 

och uppåt. Populära halvdagsturer.                                                                     

Priser från 300,-/timme. Godkänd 

hästgård.www.skumpa.x.se                     

VÄLKOMNA! 

Göran tel: 070-6387475, 0653-31018, 

 070-5351018 Skumpa Hästranch Björsarv 22 

 820 62 Bjuråker   

 

Kom och Fynda! 
Loppis, även märkeskläder. Ring för 

öppettider! Av försäljningen går det bidrag 

till Greenpeace. 

Ingrid tel 073-18 14 623, Skumpa 

Hästranch, 



 

Vi, Mia och BirgittaMia och BirgittaMia och BirgittaMia och Birgitta, förbehåller oss rätten att 

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

    
KALVDANS 

             

      äkta råmjölk   
häll i ugnsfast form

  175 gr 
                                         strö över kanel o socker 
                                              grädda ca 60 min eller tills  

                                              mjölken ”stannat” 
 

Servera med hjortronsylt, annan sylt eller saftsås. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Välkommen tillVälkommen tillVälkommen tillVälkommen till    

Rôssåsens Rôssåsens Rôssåsens Rôssåsens     

FäbodvaFäbodvaFäbodvaFäbodvallllllll    
                2016201620162016    
 

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 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. 
 
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 Birgitta Birgitta Birgitta Nilsson o Knut BergqvistNilsson o Knut BergqvistNilsson o Knut BergqvistNilsson o Knut Bergqvist    
 
 

 

FURUBERGS LOPPIS 
 

Lördag 2 juli   
Lördag 9  o  Söndag 10 juli 
Lördag 23  o  Söndag 24 juli 
Lördag 6  o  Söndag 7 aug 
 
Kl  12 – 16  alla dagar 
 

Servering  
    

Kerstin HambergKerstin HambergKerstin HambergKerstin Hamberg      070-6738751 

Välkommen! 

 

DRIVMEDEL FINNS I ÄNGEBO 



AKTUELLT  I SVÅGADALEN 

AFFÄR 
Ängebo Livs har öppet vardagar 9.30-17.30  
Lördag 9.30-13.00  
Ombud för apotek, systembolag, Svenska spel 
Säljer fiskekort-frimärken-refill till mobil 
0653-30100 

 
BAD 
Havrabadet  naturbad 
Brännåsbassängen stängd 
 
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 
070-2129414 

 
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. Birgitta Nilsson   0730 423077 
www.svagadalensbyar.se  
 
Brännås/Brändbo byalag o 
Bygdegårdsförening 
Ordf. Thomas Kjell 
Ord.led.  Robin v Wachenfeldt     070-3203133 

 
Brännås/Brändbo Vägförening 
Ordf. Nina Labbart     073-6402789 

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 skoterklubb 
Ordf. Tomas Sandin 

 
Svågadalens jaktskytteklubb 
Ordf. Joakim Brink    070-2972872 

 
Sörsia byalag 
Ordf. Nils-Erik Lönn       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 

 
KERAMIK 
Himmel och Jord, Norrdala 
Stina Neander         076-8378203 
 
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   076-8032003 

 

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  

 
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 
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 
Trafikverket  072-2321249 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                     
            

Varmt välkommen till Stråsjö Medeltida Kapell 
              Lördag 9 juli 2016 för en sommarvandring i Stråsjö                                            
 
              Klockan 13.00  Vandring med start vid Stråsjö kapell. 
                                                  Under vandringen serveras soppa för 50:-. 
                                                 Återkomst till Stråsjö kapell omkring 
              Klockan 18.00 Stråsjö Medeltida Kapell    
                                   Andaktsstund. 
                                                  Kapellgruppen bjuder på kaffe och morotskaka. 

VID FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR HÖR GÄRNA AV DIG! 
                                                      

       Styrelsen              Tel. 0730415403 



 



  

En dag i juni 

Så sitter jag då här igen på Svågagården en solig dag i juni. Det är nästan så att jag 

känner mig övergiven då det en dag som denna är få besökare på gården, samtidigt 

som skoleleverna har gått på ett välförtjänt lov. När det här Svågadalsbladet kommer ut kommer det 

att vara ännu lugnare här, för då har även stora delar av personalen i huset gått på ledighet. Fast det 

är väl precis så det ska vara – när man räknar årsringarna hos ett träd ska man ju räkna ihop 

sommarperiod och vinterperiod till en årsring. I mitt eget fall har jag nu kommit upp till snart fem 

hela årsringar här i Svågadalen, så snabbt har tiden gått. Så snabbt att jag själv knappt tänkt på hur 

fort åren har gått.  

Samtidigt vill jag betona att jag tycker att det är lika roligt att arbeta i Svågadalen idag som när jag 

började här. En dag som platschef i Svågadalen är något utöver det vanliga – man får vara beredd på 

det mesta, men även detta är naturligt då mitt arbete omfattar så vitt skilda delar.  

Hur som helst, en del av arbetet som det inte talas så mycket om är de frågor som rör 

landsbygdsutveckling. Här har det under vårsidan hänt en hel del, och där kan jag först konstatera att 

vandringsleden Svågaleden nu står klar efter en hel del om-och-men, men nu är den klar och 

invigningen blev lyckad. Desto värre kunde jag inte delta vid den själv då staten kallat in mig till 

övning just den vecka då invigningen gick av stapeln. En annan nyhet för i år är att badet vid Havra-

sjön nu i mitten av juni kommer att utrustas med helt nybyggda badbryggor. Som ni säkert känner till 

har det saknats bryggor i Havrasjön i ett antal år. (Ja, under min tid här har det inte funnits några 

bryggor där.) 

Än finns dock mycket att göra, och där ligger en fortsatt satsning på skoter- och vandringsleder, och 

det här verkar vi kunna lösa ut redan under hösten då vi som det ser ut nu kommer att kunna få hjälp 

utifrån med röjning och märkning. Förhoppningsvis kommer ryktet om Svågadalen som ett 

naturskönt resmål sprida sig runt om i landet.  

Ja, då vill jag avslutningsvis önska er alla en mycket trevlig sommar, och jag hoppas att ni alla får 

möjlighet till att sträcka ut er i hängmattan, för alla har vi batterier som behöver laddas upp inför 

kommande höst och vinter. Ta hand om er!                                                                                                                      

Med vänliga hälsningar 

Fredrik Röjd 



 

 

 

 

 

 

Varmt välkommen till ett loppis på skolgården i 

Holmberg Skola 

Lördagen den 9 juli kl. 13.00-16.00. 

Min svägerska Elisabet och min bror Ariel samt mina kära grannar Birgitta och 

Knut, Eva och Hasse samt Maj och Rodney är med och säljer egna prylar. 

Kom och fynda, mumsa hembakat, beskåda höns och eventuellt tre katter(de 

kanske gömmer sig) och möjlighet att titta in i skolhuset och vandra runt i 

trädgården. 

Varmt välkommen önskar 

Rita 

 

  



 

 

Betel Norrberg bjuder in till "Musikkryss på Dellenbaden" tisdag 19 juli kl 19. 

Varmt välkomna att lyssna, gissa och kryssa tillsammans med oss i en variant av 

Melodikrysset. En "glassig" vinst utlovas till den som får flest rätt i krysset. 

 
Öppettider för Kanalcaféet: alla dagar kl 12-21 (fred och lörd till kl 22) t.o.m. 14 augusti. 

Ur programmet: Ylva Timan Olovsson & Mikael Olovsson, HANSAM, ”Malmskillnadsgatans 

ängel” Elise Lindkvist, Hanna & Alexandra, Erik Brodén & Per Engman, Lena Funge m.fl.  

Programmet i sin helhet finns på anslagstavlorna vid Betel och vid Ängebo Livs, på hemsidan 

www.dellenbaden.se och i HT fredagar  

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS 

Inget 

midsommarfirande på 

Moods i Norrberg i år. 

Sörsia ByalagSörsia ByalagSörsia ByalagSörsia Byalag     

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsloppis i Ängebo 
mitt emot Svågagården 

(PET Lisas ) 
Tors-söndag 

7 /7 - 10/7  kl 11-18 
Välkommen! 

Johanna o Andreas 
Tel: 0706628897 

 

 

 
 

Stort tack sponsorer, 

ideella krafter och alla 

övriga   

som bidrog  till en trevlig 

dag och kväll  

då Sörsia Byalag firade 

sitt 20 årsjubileum på 

Moodtorpet. 

 

Sörsia byalag 

Sommarinformation: 
Sista tvättstuga och bastu den 
17/6 öppnar åter den 28/8 
 
Bastun kan användas mot 
sällskap även på sommaren: 
pris 150:- per gång 
 
Beställningar på 30157. 
 
Cafeterian 11-14 dagligen utom 
V 28 t.om 31 då kökets stängs.  
Måndagar  öppet kvällar under 
sommaren i samband med 
bingo.  
 
Dagens lunch 11-13 utom  
V28  t.om 31 då köket är stängt. 
 
Hyr lokal för dop, bröllop, 
begravning , sportaktiviteter, 
mässor, arrangemang och 
möten m.m.  
Priser på 
www.svagadalen.com/fh 
 

24/9 
Barnteater.  

15.00 
Sagan om det prickiga 

Snabeldjuret. 
 

Trevlig sommar! 
 

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

Sökes   Gasolkylskåp 

110 liter max 5 år 

Inget reparationsbehov 

Max 2000 kr 

Ring Mia 0702360410 



Vecka/sallads
-bord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 
Hemtjänsten 

Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 24 
Sallads buffé Korvstroganoff 

ris/potatis 
Fiskgratäng Pastagratäng med 

köttfärs 
Pannkaka sylt 
grädde 

Rostbiff med 
potatis sallad 

Fläsklägg 
potatismos 

Kycklingfilé 
potatis mangoraja 
sås 

Vecka 25 
Sallads buffé Ugnskorv med 

ajvar potatis 
Fisk potatis sås Revben/ karre 

potatisgratäng 
Fläskgryta kotlett med 

potatisgratäng 
Fiskbifar 
potatis sås 

Pölsa rödbetor 
potatis 

        

Vecka 26 

Sallads buffé 
Currykorv Pasta skinksås Fiskgratäng 

potatis 
Köttfärsfrestelse Karre sås 

potatis 
Lunchkorv 

stuvad potatis 
Sill ägg potatis 

 
       

Vecka 27 
Sallads buffé Köttbullar stuvade 

makaroner 
Lasagne Kycklingklubba 

currysås 
Pytt i panna ägg 
rödbetor 

Gulasch gryta 
potatis 

Korvgryta 
potatis 

Karre med sås 
potatis 

 
     

 

 

Vecka 28 
Sallads buffé Fläskgryta potatis Persiljejärpar 

sås potatis 
Stekt korv sås 
potatis 

Stekt fisk sås 
potatis 

Kalops potatis 

Kycklingfile  
med currysås 
potatis 

Karre med sambal 
olek potatis 

Endast för 
hemtjänst Endast för 

hemtjänsten 
Endast för 
hemtjänsten 

Endast för 
hemtjänsten 

Endast för 
hemtjänsten 

Endast för 
hemtjänsten 

Endast för 
hemtjänsten 

Endast för 
hemtjänsten 

Vecka 29 

Sallads buffé 

Fläskkorv Potatis  Fiskgratäng Köttbullar 
brunsås potatis 

Stuvade 
makaroner fläsk 

Dillkött potatis Biff a la 
lindström sås 

potatis 

Kalvsylta rödbetor 
potatis 

Endast för 
hemtjänst Endast för 

hemtjänsten 
Endast för 
hemtjänsten 

Endast för 
hemtjänsten 

Endast för 
hemtjänsten 

Endast för 
hemtjänsten 

Endast för 
hemtjänsten 

Endast för 
hemtjänsten 

Vecka 30 
Sallads 
buffé 

Ugnstekt korv 
potatis sås 

Köttfärslimpa 
sås potatis 

Stekt fisk sås 
potatis 

Kycklinggryta  
potatis 

Pytt i panna ägg 
rödbetor Schnitzel sås 

potatis 
Fläskfile bea 
potatis 

Endast för 
hemtjänst Endast för 

hemtjänsten 
Endast för 
hemtjänsten 

Endast för 
hemtjänsten 

Endast för 
hemtjänsten 

Endast för 
hemtjänsten 

Endast för 
hemtjänsten 

Endast för 
hemtjänsten 

Vecka 31 
Sallads 
buffé 

Spagetti 
köttfärssås 

Stekt fisk 
citronsås 
potatis 

Currykorv potatis 

Karre sås potatis 

Kassler 
svampsås 
potatis 

Pannkaka  Köttgryta potatis 

  

Endast för 
hemtjänst Endast för 

hemtjänsten 
Endast för 
hemtjänsten 

Endast för 
hemtjänsten 

Endast för 
hemtjänsten 

Endast för 
hemtjänsten 

Endast för 
hemtjänsten 

Endast för 
hemtjänsten 

Vecka 32 
Sallads 
buffé 

Stuvade 
makaroner korv 

Fiskgratäng 
potatis 

Bräckt skinka ägg 
stekt potatis 

Kycklingklubba 
currysås 

Färsbiff sås 
potatis Kotlett sås 

potatis 
Viltskavsgryta 

Vecka 33 
Sallads 
buffé 

Kycklingsallad 
med tillbehör 

Stekt fisk 
potatis 

Köttbullar sås 
potatis 

Lunchkorv 
senapssås potatis 

Karre sås 
potatis Makaronilåda 

med skinka 
purjo 

Persiljebiffar sås 
potatis 

Alla dar lätt-margarin, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten 
Adress              Telefon           Fax                        E-MailSvågagården 820 62 

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

MATSEDEL 



 
 

 
 

NY ÄGARE 
 

I sommar blir det ny ägare på affären i Ängebo när Eva lämnar över 
stafettpinnen till mig, Magnus Brink. 
Som boende i Svågadalen är det viktigt för mig att affären drivs vidare och jag 
har många idéer för hur man kan utveckla verksamheten. Detta kommer att 
innebära vissa förändringar i butiken.  Jag ber om överinseende med att det 
ibland är lite oordning. 
Min vision är att butiken ska bli en mötesplats för alla i Svågadalen.  Jag 
hälsar gamla och nya kunder välkomna.  
 

 
 

SERVICEPUNKT 
 

Butiken har blivit godkänd som servicepunkt vilket innebär  
att vi nu erbjuder följande service på uppdrag av  
Hudiksvalls kommun; 
 

• Dator med internet samt Wi-Fi 
• Hemkörning av varor 
• Caféhörna 
• Turistinformation och viss kommunal information 
• Genomförande av kundaktiviteter 

 
 

 

 

 

 

 

 

ÄNGEBO LIVS 



                

 

    

 

Närproducerat från; 
 
Delsbo Chark 
Svågadalens Honung 
Nybergs hällbröd och kubb 
Norrbolax 
Högs potatis 
Hälsingesåpa 
 
Sohlbergs Chark har alltid svenska råvaror. 
 
Vårt ekologiska sortiment ökar med efterfrågan. 
 

 
 
Ost sommarblå  och Jättegouda       49.90 kg 
 
Risingsbo 2.8%  1x6 p                19.90 + pant 
Potatisgratäng  peka 400 g      29.90 
GB Gräddglass   ½ l                    2 för 25 kr 
 
MästarMatjes  Abba                 2 för 30 kr 
Isbergssallad                               12.90 kg 
 
Rökt och gravad lax i skivor    100 g    29.90 
 
Trevlig Midsommar! 

 
Eva o CarlEva o CarlEva o CarlEva o Carl----Eric    Eric    Eric    Eric                                Birgitta o SvenBirgitta o SvenBirgitta o SvenBirgitta o Sven----ErikErikErikErik    

                                                                                        MagnusMagnusMagnusMagnus 
 

ÄNGEBO LIVS 
Svågadalens Servicepunkt 

Öppettider: 

OBS! From nu ingen lunchstängning 

Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30  

Lördagar kl. 09.30-13.00 

Söndagar stängt 
 

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 

Ombud för : 

Fiskekort 

Apotek 

Svenska spel Tips & Lotter 

Frimärken 

Systembolaget: Du kan göra dina           

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. 

 

OLJOR 
till olika 
maskiner 
finner Du 
här 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
 



Historien bakom Svågadalsnämnden. 

I år blir det tjugo år sedan Svågadalsnämnden bildades, och här kommer lite historik om 
hur det hela började. 

Svågadalen ligger längst ut i den nordvästra delen av Hudiksvalls kommun. Vi har fyra mil 
till Delsbo och sju mil till Husiksvall där besluten fattades. Det bodde ungefär 700 invånare 
här 1986 och medelåldern var ganska hög. 

Svågadalen består av ett antal byar varav Brännås och Ängebo var de största och det fanns 
skola och affär i båda byarna.   

I Svågadalen har Iggesunds Bruk varit den största arbetsgivaren men i och med att 
skogsbruket rationaliserades försvann många arbetstillfällen och det fick till följd att 
befolkningen minskade. Den kommersiella servicen vacklade och samhällsservicen var låg. 
Äldreomsorg och förskola fanns i tillfälliga lokaler. 

Den här dystra bilden går säkert att applicera på många platser i vårt land, men här fanns 
det en tro på bygden och en vilja att kämpa för den. I byarna satte man sig ner i 
studiecirklar och där diskuterades det om hur man ville ha det i framtiden. I december 1986 
samlades alla goda krafter för att lyssna till ett förslag om att Svågadalen skulle bli en av 
tre framtidsbyar. Många tvivlade men de flesta tyckte att det var ett bra förslag. Samtidigt 
ville dåvarande kommunlarådet Marianne Ekblom och kommundelschefen i Delsbo Rolf 
Krohn att man skulle satsa på Svågadalen. Det skickades in ett förslag till 
kommunstyrelsen vilket ledde till att kommunen upprättade ett program för barnomsorg, 
skola, äldreomsorg, kultur och fritid. Det skulle ge en fungerande service. Det bildades 
referensgrupper med personal, föreningar och även bybor aktiverades. Det knöts kontakter 
med olika myndigheter och i ett pilotprojektet, som drevs av Glesbygdsdelegationen och 
Hela Sverige skall leva, utsågs Svågadalen tillsammans med Kalv i i Västergötland och 
Graninge utanför Sollefteå till de tre framtidsbyar (bygder) som det skulle statsas på. En  
förutsättning var att den egna kommunen var villig att satsa tid och pengar i projektet. 
Efter en formell ansökan från Hudiksvalls kommun utsågs Svågadalen till en framtidsby 
(bygd). 

Eftersom elevantalet i Brännås skola hade minskat mycket, beslutades det att skolan skulle 
läggas ner 1988 och barnen flyttas till Ängebo skola. En vägombyggnad kom då till stånd 
så att barnen skulle få en säkrare skolväg. 

Svågagården började byggas och i augusti 1990 stod den färdig och invigdes med olika 
festligheter.Man fick all samhällsservice under ett tak. Detta fick många fördelar, inte 
minst personalmässigt, då man kunde samverka mellan de olika verksamheterna och vara 
mindre sårbar. Byggherrar till Svågagården var Hudiksvalls bostäder och Ängebo Folkets 
Husförening. 

I början av 1990, då bygget kommit en bra bit på väg, samlades ett 40-tal personer som på 
något sätt varit inblandade i projektet för att diskutera hur styrformerna för den 
kommunala verksamheten skulle se ut. Efter många turer bildades ett självförvaltningsråd 
som bestod av representanter från olika föreningar och intressegrupper i dalen. Det skulle i 
praktiken ansvara för de verksamheter som kommunen hade upprättat. Rådet var 
rådgivande och hade ingen egen budget, den låg kvar hos kommundelsnämnden i Delsbo. 
En platschef tillsattes, Marianne Rahm, och hon hade tillsammans med rådet 
beslutanderätt på delegation. 



Man började sedan i rådet fundera över idén med en direktvald nämnd, för man tyckte att 
rådet inte var rätt valt, eftersom alla föreningar i dalen inte fanns med. Bengt Joelsson var 
en drivande kraft i detta arbete. Året var 1993 och reglerna tillät inte detta då. Men år 1994 
gav riksdagen klartecken för lokala demokratiförsök i stil med det som diskuterades i 
Svågadalen, och då agerade rådet snabbt. I kommunen var inte alla makthavare lika ivriga, 
och det kändes som om allt skulle rinna ut i sanden. Men det tog fart igen och rådet blev 
kallade till ett möte 1994 med alla kommundelsnämnder och kommunalråd, där man skulle 
diskutera idén med en partioplitisk nämnd. Några var tveksamma men Åke Edin, från 
folkrörelserådet, fanns med och han talade varmt för rådets idé och när det sedan togs upp 
i fullmäktige blev det ett enhälligt ja till en partopolitisk nämnd med en försöksperiod från 
juli 1996 och till december 1998. Valet gick till så att man fick nominera de man ansåg 
vara lämpliga att sitta med i nämnden. Sammanlagt nominerades 113 personer och 
samtliga blev tillfrågade, och då var det 20 som tackade ja till att låta sig nomineras. Det 
bestämndes att valet skulle äga rum den 5 maj 1996 och valsedlar trycktes upp med de 20 
kandidaternas namn och vid valet fick man kryssa för 7 namn. Det fanns också utrymme 
att skriva ner egna namn. Offentlig sammanräkning skedde efter röstningens avslutade och 
det visade sig vara 70% som hade röstat och det formella tillsättade av nämnden skedde i 
fullmäktige den 20 maj 1996, och jag citerar dåvarande kommunfullmäktiges ordförande, 
Åke Hammarstedt, som sa så här på valdagen "Nu börjar ett demokratiskt experiment. Det 
speglar den svenska demokratins styrka. Folket här i Svågadalen har genom sitt 
engagemang tvingat Sveriges Riksdag till en speciallagstiftning för att detta val skulle 
kunna hållas " 

När försöksperioden var slut 1998 ansågs det att tiden varit för kort för att kunna göra en 
utverdering och försöksperionen förlängdes till 2002. År 2005 var sista året för 
kommundelsnämnder i Hudiksvalls kommun, men Svågadalsnämnden blev kvar och 
permanentades. Nämnden har hela tiden fortsatt att utvecklats och arbetar med frågor för 
att utveckla dalen och dess framtid. 

Tack vare alla engagerade svågadalsbor finns nämnden fortfarande kvar och man kan 
ställa sig frågan, hur hade det sett ut i Svågadalen utan den? Hade vi haft någon 
kommunal eller annan sevice kvar? Jag hoppas på ett fortsatt engagemang i dalen och en 
fortsättning för nämnden.  

Marianne Tunhult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Så här såg de ordinarie ledamöterna ut i den första  Svågadalsnämden 1996 
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De här 20 personerna tackade ja till att låta 

sig nomineras i det första Svågadalsvalet 

1996 

Friggesundsdagen 
 

anordnas även i år av PRO-Bjuråker och  
Bjuråkers Gif i samarbete med ABF 
 
Plats: Vid  ICA i Friggesund 
Tid: Onsdag 13/7 kl. 11.00 – 15.00. 
 
Underhållning, utställare, försäljning av kolbullar, 
kaffe, korv, ostkaka, 
byaböcker, lotterier, uppvisning av ungdomar. 
Information om att förebygga brott. 
Tillfälle att ställa frågor till konsumentrådgivare. 
Välkomna till en trevlig dag! 
PRO-Bjuråker – Bjuråkers Gif 
 

 

 
Vecka  24, 25, 26  kl 10 -12  
Vecka  31, 32, 33  kl 10 -12  
 
V 27                                                
Må 10 -14   
Ti    10 -14 
On  10 -14 
To  13.30 – 15.30 
Fr   10 - 14 
 
V 28 
Må  10 -14 
Ti    12 -14 
On  10 -14 
To   12 -16 
Fr   12 -16 

V 29 
Må  12 – 16 
Ti    10 – 12 
On  12 – 15.30 
To  12 – 16 
Fr   12- 15.30 
 
V 30 
Må   12 – 14 
Ti     10 – 14 
On   10 – 14 
To    12 – 16 
Fr     12 – 14 
 

SVÅGAGÅRDENS RECEPTIONS ÖPPETTIDER I SOMMAR 
 



Några elevers tankar om Svågagården 

 

Tisdagen den 7 juni pratade vi på skolan om det här med Svågadalsnämnden och om Svågagården. 

Naturligtvis är det här med en opolitisk nämnd inte helt enkelt för elever i låg och mellanstadiet, men 

vi gick tillsammans igenom vad nämnden gör och vad som finns på Svågagården. Vi tittade också i ett 

gammalt elevarbete från åren 1989-1990 som med bilder och kortare beskrivningar visade hur 

Svågagården kom till. 

Här nedan följer några korta texter som dagens elever i Svågadalens skola har skrivit om det här 

ämnet: 

”Jag älskar svågagården, jag har gått här hela mitt liv. På Svågagården finns det rektorskontor, 

gympasal, matsal, kyrka, bibliotek, A-sal, fritids, dagis, skola (1-3 & 4-6). Jag älskar Svågagården för 

det är så snälla kompisar och det är den bästa skolan som finns”. 

 

”Jag tycker om skolan för att det är snälla barn och stor skola och stor miljö. Lektionerna är roliga, allt 

utom matte, för det är så mycket som virrar i huvudet. Bild är det bästa jag vet i skolan för det är 

konstnär jag vill bli.” 

”Svågagården är praktisk för det är en massa saker i ett, och man behöver inte gå ut för att ha 

gympa.” 

”Jag tycker att Svågan är rolig. Skolgården är stor och man får kompisar”. 

”Jag tycker om Svågagården för där finns snälla kompisar”. 

Ja, det var några av alla de tankar som våra elever satte på pränt efter vår lektion om 

Svågadalsnämnden och Svågagården. 

 

Här bredvid ser ni också en teckning av Svågagården som en elev i mellanstadiet valde att skapa.  

(Som ni ser på bilden är den ritad nerifrån skolgården, precis såsom eleverna ser den under sina 

raster.) 

 

/Skolan 

 

 

 

 

  



 

 

Från ohälsa till hälsa! Frisk av mat!  

Välkommen till en dag om hälsan och matens betydelse! 

Gunilla Birkestad delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter av arbetet med kosten 

"den inre beröringen." 

5 oktober 2016 i Hudiksvall 

Klockan 9.00-16.00 

Dagen vänder sig  till dig som är intresserad av kostens betydelse för hälsan.  

                                                                        Innehåll 

• Vad innebär 100% hälsa?  

• Hur mycket ohälsa står vi ut med? 

• Vi gör symtomlistor 

• Kroppens behov av näring: Protein, fett och kolhydrater 

• Vitaminer och mineraler 

• Vägen till hälsa med mat 

• Hur kan ett hälsoprogram se ut? 

 

Gunilla Birkestad har utvecklat beröringsmetoden Taktil Stimulering, som innebär  en 

medveten och strukturerad beröring av huden. Genom beröring av huden aktiveras 

sinnesreceptorer som får igång oxytocinsystemet och dess positiva effekter. I sitt arbete med 

patienter märkte Gunilla att många  hade problem med "insidan" dvs. magtarmsystemet. 

Detta ledde fram till ett nytt fokus och hon undervisar nu också om kostens betydelse för 

hälsan 

 

För anmälan och mer information:  Kontakta Marianne  Joelsson 073-0612188                                                    

mail: mariannejoelsson@bredband2.com. Vid anmälan uppge namn, telefonnummer, adress 

samt mailadress.  

 

Lokal: Högliden konferens/ Höglidenkyrkan.                             

 

Kostnad för dagen: 480:- inkl. moms.   Betalas in på bankgiro: 353-4534 märk betalningen 

med namn och" kost i Hudiksvall".  Fika förmiddag och eftermiddag ingår. Vi  tar en 

lunchpaus mitt på dagen. För den som önskar går det att beställa lunch på Högliden till en 

kostnad av 65 kronor. Anmäl detta senast 21 september. Kom ihåg ev.specialkost. Lunchen 

betalas separat av var och en.  Swish finns. 

 

                                 Arrangör: Skola för beröring  



Plats och tid: Svågagården den 23 maj 2016, kl. 08.00-11.40 

Förtroendevalda: Beslutande:      Ej Beslutande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenneth Kalén (Opol)  
Helmuth Klingenberg (Opol) 
Eva Edström (Opol) 
Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Birgitta Hedberg (Opol) 
Björn Eriksson (Opol) 
Peter Jons (Opol) (ej § 63 ) 
Marianne Joelsson (Opol)  
( § 63 ) 

     Marianne Joelsson (Opol)  
     (ej § 63 ) 
     Thomas Kjell (Opol) 
     Kerstin Holm (Opol) 
     Kent Söderlund (Opol) 
     Birgitta Söderström (Opol)  
     (ej § 63 ) 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare 

 
 

 
Utses att justera:  Ann-Marie Rosvall (Opol)             

 
 
Justeringens plats 
och tid: Svågagården 2016-06-01, kl. 08:00 

Underskrifter:  Paragrafer: 59 -  70 

Sekreterare: 

 
 
 
Fredrik Röjd, nämndsekreterare                 

Ordförande:                

 
 
 

Justerande: 

Kenneth Kalén (Opol) 
 
 
 

  
  

                                  Ann-Marie Rosvall (Opol)             
 
                                   
Upprop: Kenneth Kalén, Helmuth Klingenberg, Eva Edström, Ann-Marie Rosvall, Birgitta Hedberg, 
Björn Eriksson, Peter Jons, Marianne Joelsson, Thomas Kjell, Kerstin Holm, Kent Söderlund samt 
Birgitta Söderberg (samtliga Opol)  
 
Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 
Anslagstid från                                                            Anslagstid till 
2016-06-03                                                        2016-06-24 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 

Svågadalsnämnden 



§ 59 Rapport kring verkställda beslut 
Platschefen rapporterar att han har bokat dykare till badet i Havra-sjön, att han på nämndens 
uppdrag har insänt en skrivelse till Länsstyrelsen angående Flotthöljans naturreservat, samt att 
arbetet med de nya badbryggorna fortskrider. 
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) rapporterar att han på nämndens uppdrag har skickat en 
skrivelse till kommunstyrelsen angående hemsjukvård. 
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om skrotbilar som tagits bort från terrängen i 
Svågadalen. Han meddelar också att han kommer försöka att få bort en till som står efter den så 
kallade Inlandsvägen. 
Nämnden diskuterar även olika allmänna platser runt om i Svågadalen som behöver skötas. Peter 
Jons (Opol) meddelar att han frivilligt tar på sig att inventera vilka platser detta är. 
 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 

§ 60 Rapport från verksamheterna 
Platschefen redogör kring vad som är aktuellt inom förvaltningens verksamheter just nu. Han 
meddelar att läget inom hemtjänsten är bra, och arbetsbelastningen där är mycket rimlig. Han 
meddelar även att studieresultaten för skolans elever är goda, och de nationella proven som är 
obligatoriska för elever i årskurs 3 respektive 6 har varit lyckosamma. 
 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
Klockan 08.40 tar nämnden en kort paus i mötet för att släppa in kommunekolog Åsa Terent via 
telefon.  
 
Åsa Terent informerar nämnden om det pågående miljömålsarbetet inom kommunen. 
Nämnden tackar Åsa Terent för informationen. 
 
Klockan 09.00 återupptas nämndsmötet. 
 
§ 61 Fråga om bemanning 
Angående bemanning inom landsbygdsutvecklingsområdet föreslår arbetsutskottet att 
anställningen för den visstidsanställde resursen inom förvaltningen förlängs till och med den sista 
december år 2016 under förutsättning att de externa villkoren för anställningen är desamma som 
de varit innan. 
Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår istället att anställningen ifråga förlängs med ett helt år från och 
med den 8 juni år 2016. 
Nämnden diskuterar frågan. 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Ann-Marie Rosvalls (Opol) förslag. 
Björn Eriksson (Opol) röstar på arbetsutskottets förslag. 
Kenneth Kalén, Helmuth Klingenberg, Eva Edström, Ann-Marie Rosvall, Birgitta Hedberg samt 
Peter Jons (samtliga Opol) röstar i enlighet med Ann-Marie Rosvalls förslag. 
 
Beslut: Nämnden beslutar efter votering i enlighet med Ann-Marie Rosvalls (Opol) 
förslag att förlänga anställningen i fråga i ett års tid från och med 20160608. 
 
§ 62 Ekonomisk rapport 
Platschefen informerar om nämndens ekonomiska situation och han kan konstatera att 
nämndens budget är i balans. 
 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 



Birgitta Söderström (Opol) och Peter Jons (Opol) lämnar lokalen på grund av jäv. Marianne 
Joelsson (Opol) inträder som beslutande. 
 
§ 63 Ansökan om kulturbidrag från Ängebo Folkets Hus-förening 
Ängebo folkets hus-förening har till Svågadalsnämnden inkommit med en ansökan om 
kulturbidrag a’ 6 000 kronor som delfinansiering av en barnteater som skall spelas på Svågagården 
under en lördag i september månad. Totalkostnaden för teatern beräknas till 21 000 kronor. 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att bevilja denna ansökan under förutsättning att teatern är 
kostnadsfri för barn. 
Nämnden diskuterar frågan. 
 
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att bevilja Ängebo 
Folkets Hus-förening det sökta kulturbidraget om 6 000 kronor. 
 
Birgitta Söderström (Opol) och Peter Jons (Opol) återinträder i mötet. 
 
§ 64 Information om skolstrukturutredningen  
Ordföranden informerar. 
 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 65 Fråga om lekinventarier 
Platschefen föredrar kring personalens samt elevernas förslag rörande upprustning av 
Svågagårdens lekpark. 
Nämnden diskuterar frågan. 
En fråga som dyker upp är hur stor totalkostnaden blir, då platschefen ej har beräknat eventuella 
entreprenadkostnader. Däremot har han beräknat kostnaden för ny lekutrustning som bedöms bli 
cirka 130 000 kronor. En summa som i så fall skall betalas av på 5 alternativt 10 år. 
Vice ordförande Helmuth Klingenberg (Opol) föreslår även att 25 000 kronor avsätts för att vid 
behov byta ut gungställningen vid Havrabadet, och att platschefen beslutar därom.  
 
Beslut: Nämnden beslutar att ge platschefen i uppdrag att till arbetsutskottets möte i 
augusti ta fram en kalkyl över totalkostnaden för en eventuellt kommande upp-rustning 
av lekparken vid Svågagården. Nämnden beslutar även, i enlighet med vice ordförande 
Helmuth Klingenbergs (Opol) förslag, att avsätta 25 000 kronor till en eventuellt ny 
gunga vid Havrabadet och att platschefen beslutar därom. 
 
§ 66 Fråga om fyrhjuling 
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) menar att det skulle kunna vara en god idé att byta ut 
förvaltningens nuvarande snöskoter mot en fyrhjuling med bandtillsats istället. 
Nämnden diskuterar frågan. 
Björn Eriksson (Opol) menar att fyrhjulingar kan hyras lokalt på bygden istället, och att det blir 
onödigt dyrt att köpa en egen till förvaltningen. 
Kent Söderlund (Opol) föreslår att nämnden skall undersöka vad det kostar att hyra fyrhjulingar. 
 
Beslut: Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vad det kostar att 
hyra en fyrhjuling med tillbehör, och att detta ska jämföras med vad det kostar att köpa 
in en dylik. 
 
 



§ 67 Ansökan från Hembygdsföreningen/Dellenriket 
En ansökan om föreningsbidrag har inkommit till nämnden från Hembygds-
föreningen/Dellenriket avseende ett bidrag om totalt 5 000 kronor som skall gå till framtagandet 
av guidade turer för besökare i Svågadalen. 
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att bevilja denna ansökan. 
 
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att bevilja denna 
ansökan. 
 
§ 68 Återrapportering angående Flex-trafiken 
Platschefen föredrar kring en svarsskrivelse som inkommit från länstrafikbolaget X-trafik rörande 
den så kallade Flex-trafiken. 
Nämnden diskuterar frågan och finner att skrivelsen är intetsägande. 
 
Beslut: Nämnden beslutar att ge platschefen samt Eva Edström (Opol) i uppdrag att 
upprätta en ny skrivelse till X-trafik i denna fråga. 
 
§ 69 Ansökan från Stråsjö medeltida kapell-förening 
En bidragsansökan om 5000 kronor till firandet av sitt tjugoårsjubileum har inkommit till 
nämnden från Stråsjö medeltida kapell-förening. Nämnden diskuterar frågan. 
 
Beslut: Nämnden beslutar att bevilja Stråsjö medeltida kapell-förening det sökta bidraget 
om 5 000 kronor. 
 
§ 70 Information från utveckling Dellenbygden 
Kent Söderlund informerar. 
 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sångsvan i Stråsjö 

(Foto Helmuth Klingenberg) 
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15:e augusti  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      
Annons, prenumeration och sponsring  betalas via  

                      bankgiro  810-0422 
 

 

Trevlig sommar 
önskar 

Mia och Birgitta 


