
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ J Tâzâáà| ECDI 

 
Lyskväll vid Havrabadet 

 
Lördag 27/8 kl.20.00  

 
Vi umgås och grillar korv, ta med egen grillkorv,  

stol och några marschaller så lyser vi upp kvällen och tar emot 
hösten tillsammans. 

(vid  ihållande regn inställt) 
 

Välkomna önskar Havraborna/Ulrika Ädel 
 



AUGUSTI   månad 

Hösten närmar sig med kyligare väder. 
Fredagmorgon 12 aug fick man skrapa bilrutan 
i Brändbo och det är lite väl tidigt. 
Min egen sommar har varit helt fantastiskt 
härlig och intensiv med många evenemang. 
Det finns ju obegränsade möjligheter att ta 
vara på och då gäller det alla smakriktningar. 
Nu är vi mitt inne i bär- och svampsäsongen 
när frysen ska fyllas inför vintern och visst 
lagrar vi mer än vi behöver för det kan vara 
bra att ha… 

Lyskväll 
en vacker tradition som kom i början av 80-
talet, en man i Enånger var till Finland och 
upptäckte lyskvällen. Så införde han detta, i 
Borka tror jag det var, och sen har det spridit 
sig på många ställen runt om. 
Lördag 27 aug kan du se den överallt 
Torsdag 8 sept finns den bara på Rôssåsens 
fäbod. 
 

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

AUGUSTI 
18  surströmmingspremiär 
20  honungens dag 
23  köttbullens dag 
 

SEPTEMBER 
1 vegetariska världsdagen 
5     ostronets dag 
6     svampens dag 
7     salamins dag 
11  kebabens dag 
18  brunchens dag 
19  messmörets dag              

            

 
 

 

                       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.  
BirgittaBirgittaBirgittaBirgitta  som gärna informerar om dalen 

0730 423077 

 

 
 

 
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! 

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! 



Välkommen tiVälkommen tiVälkommen tiVälkommen tillllllll    

Rôssåsens Rôssåsens Rôssåsens Rôssåsens     

FäbodvaFäbodvaFäbodvaFäbodvallllllll    
 

SPELKVÄLL     
varje torsdag 
kl 18.30                        
fram till 8 sept  
Ta med spelet och anslut till de andra…  
Spelmännen bjuds på kôlbulle 
 
                      Sommaren avslutas  

TORSDAG 8 sept med 
LYSKVÄLL 

Marschaller, värmeljus och fotogenlyktor 
lyser upp den mörka hösthimlen.  
Vackert väder men lite kyligt, månljust 
kanske… 
Sång och musik kvällen lång, servering av 
kôlbulle, kalvdans och fika med hembakat 
bröd. 
Ta gärna med ficklampan när du ska gå till 
bilen… 
Njut av sång och musik, träffas och trivs. 
 
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 Nilsson o Knut Bergqvist 

 

 

 

        INTRESSEFÖRENINGEN 
 

inbjuder och välkomnar  
alla Svågadalsbor till  

ÖPPET MÖTE 
 

TISDAG 6 SEPT  kl 19.00 
i 

     Skolans konferensrum, ingång 
baksidan 

 
Fika med hembakat för  20 kr 

 
Styrelsen/Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson 

 

       
 
 
 
 
 

GARAGEPLATS SÖKES 
 

i ÄNGEBO  
eller i närheten 

Vi behöver den för vår avställda S40 
Ej för att utföra reparationer 

 
Kontakta Leif Grindsäter  

Ängebo 76 
070 6625901 

 
 

  

KÖPES 
TOMT ELLER STUGA 

Allt av intresse 
Tony Wedin 
070-6543566 

tonywedin@hotmail.com

 



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 
 



Välkommen med på miniorerna! 
 

Svenska kyrkan och Betelförsamlingen  
bjuder in till 
barngrupp för barn i åldrarna 7-9 år i  
Betel Norrberg.  

Måndagar kl 18-19 med start den 5 september.  

Mer info kommer i slutet av augusti. Så håll utkik i din 

brevlåda! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Söker möblerat boende för 

sportfiskare i närheten av Svågan. 

 
Helst bör finnas alla faciliteter inomhus, 

dusch, toalett, minst två till tre sovrum och 

ett bra fungerande kök, tvättmaskin och 

torkmöjligheter. Finns altan och internet är 

det mycket bra.  

 

Fiskevårdsföreningen Bjuråker Norrbo 

 

Börje Karlsson 

Ordförande 

j.borje.karlsson@gmail.com 

070 - 456 53 14 
 

Bilar säljes/bortskänkes 

Opel Astra -94 (gratis) 

Toyota Corolla -93 (500 kr) 

Båda bilarna behöver fixas. 

Mer info. telefon 070 – 337 62 19 

eller 0653-302 48 

Roland 

 

 

Hyr lokal för dop, bröllop, begravning, 

sportaktiviteter, mässor, arrangemang 

och möten mm 

Ring för prisuppgift eller se 

www.svagadalen.com 

Använd gärna: 

•••• Bastu 
•••• Solarie 
•••• Trådlöst internet. Gratis 

 
•••• 24/9 kl. 15.00 Barnteater 

 

Sagan om det prickiga Snabeldjuret. 

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



Ängebo IKÄngebo IKÄngebo IKÄngebo IK    

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kul på vallen med friidrott som huvudgren, fortsätter augusti ut och ev. någon gång i sept. 

beroende på väder. Tisdagar 18.00- 19.30. En Knattiad hade vi tänkt att köra men datum 

bestämmer vi en träningskväll då vi kan se att många kan vara med. Välkommen alla lek och 

träningssugna barn och ungdomar.  

Torsdags vandringar. 

Inga datum är inplanerade för höstvandringar i 

dags läget. Vi måste resonera ihop oss och 

passa in så vi får någotsånär väder när vi 

vandrar. Titta in på vår hemsida eller facebook 

där vi kan snabbuppdatera läget. Örvallssjön är 

tänkt som nästa utflykt. Detsamma gäller ev. 

löpträning.  

För styrelsen. 

Möte hemma hos Maj-Lis 

24/8. Kl. 18.30

Stations cirkelträningen startar igen för höstsäsongen Torsdag 15 sept. 

19.00 på Svågagården. 

Träning för hela kroppen på egen nivå, alla kan vara med och kör efter egen 

förmåga. Både med och utan redskap på stationerna. Bra förebyggande 

träning och stärkande träning om du redan har problem, ex. rygg. Det går 

mycket lättare att träna när man är flera.  Välkommen! 

Brobygget skall förhoppningsvis fortsätta under hösten. Vi kommer att höra av oss när det är 

dags att spika plank. Tyvärr erhöll vi inget bidrag från Iggesunds sociala fond eftersom arbetet var 

påbörjat. Nu skall vi ro iland detta ändå även om inte bingon går lika bra som tidigare år.  Största 

delen är betalad och största problemet för oss är att få folk att hjälpa till med det vi skall kunna 

göra själva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVICEPUNKT 
  

Dator med internet samt Wi-Fi 
Hemkörning av varor 
Caféhörna 
Turistinformation, viss kommunal info 
Genomförande av kundaktiviteter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
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 
 

 

Öppettider: 

Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30 

Ingen lunchstängning  

Lördagar kl. 09.30-13.00 

Söndagar stängt 
 

Nu har jag tagit över butiken och 
börjar arbetet med Förändringar för 
Framtiden. 
Ny leverantör och delvis nytt 
sortiment är på gång.  
Butiken kommer i fortsättningen att 
heta HANDLAR´N SVÅGADALEN. 
Missa inte erbjudanden i reklamblad 
var 14:e dag. Jag hoppas att vi 
tillsammans kan göra affären till en 
mötesplats för alla och 
jag är tacksam för det stöd jag redan 
känt för min satsning.  
Välkomna till  

 
HANDLAR´N  SVÅGADALEN 
 
Magnus Brink 
 

 
Stort och varmt  

TACK 
 till alla Svågadalsbor med omnejd  
som genom våra 23 år stöttat oss. 

Det är ni som bevarar servicen på orten.  
Det har varit med glädje vi gått till jobbet  

för att möta alla trevliga människor. 
 

Välkomna på kaffe med dopp 

Onsdagen den 24 augusti 
 

Eva o Carl-Eric 
Ängebo Livs 

 



 

 

Vecka/sallads

-bord 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

Hemtjänsten 

Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 

34 

Sallads 

buffé 

Boston-Falu m 

potatis 

Ost och 

skinksallad 

Stekt fisk sås 

potatis 

Morotssoppa/Pu

rjolökssoppa 

Grekiska 

färsrutor potatis 

Stekt korv, 

sås & Pot 

Ugnspannkaka 

Vecka 

35 

Sallads 

buffé 

Pasta skinksås Ugnskorv med 

ajvar potatis 

Köttfärssås m 

spaghetti 

Panerad fisk 

potatis filsås 

Fläskkarré m sås 

& potatis 

Kyckling filé, 

sås 

Potatis 

Korv potatis sås 

Vecka 

36 

Sallads 

buffé 

Köttbullar stuvade 

makaroner 

Korvgryta Fisk med 

curryremoulad 

Pannkaka med 

grädde 

Tacobuffe Omelett 

. 

Karre med 

sambalolek 

potatis 

Vecka 

37 

Sallads 

buffé 

Fläskgryta potatis Kycklingklubba 

ris/ potatis 

Stekt korv sås 

potatis 

Köttfärs-

frestelse 

Kalops potatis Fisk sås 

potatis 

Kåldolmar sås 

potatis 

Vecka 

38 

Sallads 

buffé 

 

Fläskkorv 

potatismos 

Fiskgratäng Kycklinggryta med 

kokos ris/potatis 

Stuvade 

makaroner korv 

Dillkött potatis Köttbullar 

sås potatis 

Kalvsylta rödbetor 

potatis 

Matsedel 

Alla dar lättmargarin, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten 

 

Adress                Telefon           Fax                      E-post        

Svågagården 820 62 Bjuråke 0653-30157     0653-30286 svagagarden@svagadalen.com 



SVÅGADALSBLADET 
 

 

 

 

  

 

 

 

AN 

15:e sept.   kl 12.00          

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 

 

 

         


