
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
SURSTRÖMMING 

på 
Bygdegården i Brännås 

 

Lördag 1 okt  kl 17.00 
 

Underhållning av Mats Skoog och musikanterna 
 

Pris 100 kr 
 

Anmälan senast 24 sept till 
Maj   0730 661397 
Ruth   0653-32047 

 
Alternativ finns till surströmmingen 

 
Välkommen! 

Brännås/Brändbo byalag 
 

 

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ K    fxÑàxÅuxÜ ECDI 



SEPTEMBER   månad 

 
Hösten närmar sig ännu mera. 
Vilken härlig brittsommar vi har. 
Älgjakten har inletts, mycket handlar ju om livet före 
och efter älgjakten, all planering före med kläder, 
ammunition, älgpass…och efter skall allt kött tas hand 
om. 
 

Mörkret lägger sig allt snabbare 
men visst har väl DU reflexer, ficklampa och lyse på 
cykeln… 
                              DU som åker bil har givetvis kollat           
så alla lampor fungerar…. 
Ja, jag förstår väl det… 
Men ändå, fastän DU är så ordentlig, så finns det 
många gående, cyklister och bilister som fortfarande 
tror att de är självlysande i höstmörkret.  

              

Spelkvällarna  på Rôssåsens fäbodvall 
är avslutade och det har varit en fantastisk sommar 
med många besökare och spelmän från när och 
fjärran.        
Detta är verklig livskvalitet, att få visa fäbodvallen för 
alla besökare, att få delge dem lite av livets goda, en 
genuin miljö, gamla och nya sånger och melodier på 
allehanda instrument, att få smaka kôlbulle, kalvdans 
och hembakade läckerheter. 
Stort TACK för i sommar så syns vi igen 
första torsdagen i juni nästa år.   
 

Svågadalens intresseförening 
har haft sitt första möte efter årsmötet, se protokoll. 
I intresseföreningen är alla boende i dalen 
medlemmar, mötena är öppna för alla men denna 
gång kom endast styrelsen som nu består av flera 
nyvalda. Under mötet flödade idéerna men det är 
fortfarande på planeringsstadiet. 
Nytt är att alla boende i dalen får  
betala en tjuga för annons om köp/sälj/byt i Bladet. 
Julgransplundring som vanligt i januari och vi planerar 
ett stort läckert fikabord för alla som kommer, 
gammal som ung. Dessutom vill vi att DU bakar till 
denna fest, mer information kommer. 
Nästa öppna möte blir 22 nov. 
 

                                Birgitta Nilsson 
 
 
 

                       Välkommen  
                                  till 
                              världen 
                 Du lilla nya Svågadaling 

 
 
 
                              
 

                               Välkommen 
 till  

SVÅGADALEN 
Du som ska bli Svågadalsboende 

Du som ska få/har fått en ny granne 
Hör av dig till intresseföreningens ordf.  

Birgitta  Nilsson Birgitta  Nilsson Birgitta  Nilsson Birgitta  Nilsson     
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 
2016 följande priser  
(gäller för Svågadalens boende)  
 
föreningar,  företag         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 

annons    köp, sälj, byt       20  kr 
 
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 Birgitta, förbehåller oss rätten att 
ändra stavfel och storlek på inlämnat manus. 

Säg till oss om Du absolut inte vill ha det ändrat! 
 



 
 

Ett stort  

TACK 
till det unga par som stannade  

och frågade om jag behövde hjälp  
med min elmoped när batteriet  

tagit slut nere i Norrlia. 

Kicki 
 

    
 
 

Höstens MUSIKCAFÉ  
välkomnar 

    
i  Friggesunds klubbstuga 

 
 

 
Husbandet med gäster underhåller  
(Ingvar Bergqvist, Urban Stensson, Stefan Ström, 
Karl-Erik Dufvenberg, Bengt Nord)  

80 kr inkl fika 
 

SÖNDAGARNA 
25 sept       30 okt       27 nov 

kl 18.00 varje gång 
 

            Birgitta Nilsson & Knut BergqvistBirgitta Nilsson & Knut BergqvistBirgitta Nilsson & Knut BergqvistBirgitta Nilsson & Knut Bergqvist    

 

 

 

 

 

 
 

PRO-Bjuråker 
 
Välkomna till medlemsmöte 
      på Vesslamon 
torsdag 29 september kl 13.00 
 
Seniordagen fredag 30 september 
Teaterparken, Hudiksvall 
Buss avgår från Elimkyrkan (hållpl) Friggesund 
Kl. 10.00. Resan är gratis. Plats för rollatorer. 
Anmälan till Roland 070-3112410 
 
Den 21 oktober kl.13.00 på Svanbacken 
firar vi de som under året fyllt 80 år 
med en gemensam lunch till ett pris av 69:-.  
Jubilarerna blir bjudna. 
Anmälan om deltagande senast 13/10 
till Roland 070-3112410 
 
Patricia, Hudiksvall tid.17-20 
Tisdag 4 oktober utfrågning av våra kommun och 
regionpolitiker om aktuella frågor ex. äldrevården 
Samåker i egna bilar. Anmäl gärna till Roland. 
 
Styrelsen 

 
 
 
 

Vill du ha extra betesmark eller 
odlingsmark? 

Nära Ängebo finns det mark som du skulle kunna låna 
(kostnadsfritt) under en period, upp till 5 år. 

Vi äger en liten gård, Brättingberg, sedan ett år 
tillbaka. Just nu är det vårt fritidsställe eftersom vi inte 
kan bo där permanent. 

Det skulle vara fantastiskt om någon kunde odla 
marken eller använda den som betesmark så att det inte 
växer igen. 

Öppna landskap tycker vi alla om! 

Vänligen hör av dig till 
Taina; taina.schofield@gmail.com  

eller tel. 0734 475718 

  

Många många rosor 
till  

Anders, John-Erik, Håkan och 
Kent 

Stort TACK för all hjälp jag fått när jag 
blev utan vatten 

Kent som ställde hit en vattentank 
Anders som tipsat om borrning 

John-Erik och Håkan för allt trassel 
med pumpen. 

Nu har jag beställt borrning. 
Jag är mycket tacksam. 

Kerstin 



AKTUELLT  I SVÅGADALEN 
 
AFFÄR 
Handlar´n Svågadalen har öppet 
 vardagar 9.30-17.30  Lördag 9.30-13.00  
Ombud för apotek, systembolag och Svenska spel.  
Säljer fiskekort-frimärken-refill till mobil 
0653-30100  handlarnsvagadalen@gmail.com 

 
BAD 
Havrabadet  naturbad 
Observera Brännås  tempererad bassäng är 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      
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 

Utbildning förarbevis för skoter:  
Sture Joelsson tel.0703729224 
Svågadalens jaktskytteklubb 
Ordf. Joakim Brink    070-2972872 

 
Sörsia byalag 
Ordf. Nils-Erik Lönn  0653-30090   
                                      070-2198340 
Sekr. Mona Svedlund    0730-822525 
Kassör  Yvonne Bergström    0653-30228  
                                                     073-8297365 

Ängebo IK 
Ordf. Tommy Ädel    070-3290887 
Kassör  Maj-Lis Wikström    070-5253096 

 

 
HANTVERKSMONTER 
finns på Svågagården 
kontakta reception    0650-556660 

 
 
HEMSLÖJD 
Stickning, Sonja Eriksson   070-5298470 
 



HONUNG & BIPRODUKTER 
Svågadalens honung 
www.svagadalenshonung.se 
mail@svagadalenshonung.se 
070-5617181 

 
HÄLSOCENTRAL 
Rådgivning  1177   Ambulans  112 
Delsbo/Friggesunds HC         0653-714000 
Distriktssköt.  Tel.tid 8.15-9.00  0653-714006 
 

IOGT-NTO-FÖRENINGEN  Olof Bergströms minne 
Friggesund, verksam över hela Bjuråker 
Ordf. Marianne Ekblom    0653-20021 

 
 
KOMMUNIKATION 
Skolbussen går varje skoldag från 
Brännås  7.00 södra vägen 
Ängebo  7.15 södra vägen 
Återresa från Delsbo skola 
må-ons-fre  14.30 
ti-tors  15.40 

Flextrafik  finns 
 
 
KROPPSVÅRD 
KB Kroppsvård 
med.fotvård, spabehandling, massage, vaxning 
Karin Berglund    070-6618272 
www.lillaspasalongen.n.nu 

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

 
LANTBREVBÄRARE 
Vardagar,  säljer frimärken 

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

 
 
Lägenhet i Brännås 
2 rum och kök, möblerad    55 m2 
Antal bäddar  2+1 
Astrid Johansson    076-8032003 
Brännås byalag 

 

Stråsjö kapell, uthyres för dop, bröllop 
Marianne Hansen     073-0415403  
www.strasjokapell.se 

 
Ängebo Folkets Hus (Svågagården) 
Matsal, litet kök, samlingssal, gymn.hall, kyrksal, 
bastu, solarium, bibliotek 
0653-30157 
www.svagadalen.com  
 

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 
 

VANDRINGSLEDER 
Kontaktperson/info. Lisa Weinacht  
070-9531052 

 
 

VÄGPROBLEM 
Svevia  jourtel   070-2498090 
Trafikverket  072-2321249 

 

 



 

 
 
  
 
 

   Lördag den 1 oktober kl. 10.00 börjar vandringen vid            

Betel Norrberg till Stråsjö kapell. 

Vi bjuder på fika vid kapellet. 

                                Andakt i kapellet kl. 12.00 

VARMT VÄLKOMMEN 

 Betel Norrberg & Stråsjö kapell 

                                                              0730415403 

                                                                 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Elvakaffe 
Nu startar vi ”Elvakaffe” igen .........  

Fredagar kl 11.00-12.30 på Betel, Norrberg.  

Start 23 september. 

Elvakaffe - Öppet hus och Träffpunkt för alla 

åldrar. Enkelt kaffe och en liten stunds 

gemenskap. Välkomna! 
 

  

 Vandring i gemenskap  

           &      

   avslutningsandakt. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svågadalselever på hemligt uppdrag 

Klass 4-5 på Svågadalens skola fick ett hemligt uppdrag när vi skulle 

övernatta på Dala-camping i torsdags. 

Klass 4-5 på Svågadalens skola skulle cykla till Sördala 

Naturcamping och sova där i ett militärtält en natt. När vi stod 

redo vid våra cyklar fick vi ett videomeddelande. Det var en liga 

som tänkte hugga ner all skog i hela Svågadalen. Vi skulle försöka 

stoppa det genom att leta efter blåa snören efter vägen till 

Dala. De blåa snörena ledde till ledtrådar. Sen började vi cykla, 

vi hittade alla åtta ledtrådar.  

När vi kom fram till campingen så badade vi och åt mat. Sen fick 

vi ett sms. Vi skulle ta hjälp av ledtrådarna och hitta fler 

ledtrådar. Ledtrådarna vi hittade på vägen till Dala var bilder av 

saker på campingen. Vi letade ledtrådar och sen dök en man som 

gick och spionerade på oss upp och vi behövde gömma oss för 

honom. Sen hittade vi alla ledtrådar. Med hjälp av dem skulle vi 

hitta ett USB-minne med ritningen till ligans skogsmaskin som 

skulle hugga ner all skog. När vi hade hittat USB-minnet så 

berättade spionen att han var på vår sida.  

Senare på kvällen när vi skulle grilla visade det sig att allt var på 

skoj. När vi hade grillat klart så gick vi och la oss i militärtältet 

och sov. 

 

Ella Schröder, åk 5 
Svågadalens skola 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tack till 
 

 Olle och Anette på Tallbacken 
 för att vi fick tälta på Sördala Naturcamping  
 med vår klass! 
 

 Elever och lärare i åk 4-5 
 
 
 
 

 

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

 

Plastpåsar säljes! 

 
Vi har tagit över försälj- 
ningen av plastpåsar från  
Ängebo IK.  
Dessa finns att köpa på Svågagården.  
Bra nu i älgjaktstider! 
Hälsningar den nybildade skolresegruppen.  

/Skolresegruppen 

  

Fikapaus Ledtråd att lösa 

På kvällen grillade vi korv 

Elever på hemligt uppdrag: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broläge.  Efter ett digert arbete under några lördagar och kvällar, börjar vi nu se en ände på 

brobyggnationen. Ja fortfarande kommer det att gå en hel del timmar att färdigställa men det får vara 

prio ett nu för oss. Vi tycker att det är viktigt att vi får det här klart nu så vi åter kan åka skidor från 

klubbstugan.  Det kommer även att underlätta för skolan både vinter och sommartid.  Vi har även 

planer på att göra en permanent skidlekplats nedanför klubbis. Samma läge som förut men med 

förgjort underarbete. V i passar på att skicka ett stort tack till er som ställt upp så bra och hjälp till så 

vi kan ro detta iland. Kanske fler vill hjälpa till framöver och då är det bara att kontakta Tommy Ädel 

eller Maj-Lis när vi kör gemensamma arbetstillfällen och vad som skall göras. 

Fler brobyggarbilder finns på vår hemsida angeboik.se där 

finns även annan information. Du kan även gilla vår 

facebooksida där man kan få snabb info.  

Ängebo IK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Knattiaden 2016. 

Hallaktiviteter. Tisdagar 19.00. Har startat. Innebandy. Alla som vill röra på sig från 12 år och uppåt 

är välkommen att ha lite kul och träna tillsammans. Ansv. M Bergerståhl. 

Torsdagar 19.00 Styrke- cirkelträning. Start 15 sept.  Från 12 år och uppåt. Passar alla eftersom man 

tränar efter egen förmåga men tillsammans med andra. Då blir det roligare och vi peppar varandra. Bra 

rehab.träning och stärkande när man har ett tungt arbete. Ben, armar, mage, rygg och bål ja bra för 

hela kroppen. Ansv. Maj-Lis 

Tisdagar 18.00 med start 4 oktober. Lekar, hinderbanor och friidrottsgrenar. Barn upp till 11 år. Vi 

måste se vilka deltagare vi får innan vi kan bestämma lägsta ålder. Det är ju inte så många barn så det 

är svårt att dela i grupper. Det är ju roligare om man är fler så vi får göra det bästa. Man får gärna 

anmäla sig som hjälpledare. Ansvarig H Bergerståhl, ibland Maj-Lis. 

Bingo. Måndag kvällar 19.00. Brickförsäljningen stänger 

18.45. Välkommen till en stunds trevlig samvaro. 

Vi har i aug å sept. gjort 2 härliga 

vandringar. En upp till Örvallssjön som 

bjöd på en av de finaste kvällarna denna 

sommar. Inte var det sämre på vandringen 

till Järvåssjön heller där Malin och Daniel 

bjöd på gofika i den fina stugan. Mer bilder 

på vår hemsida. 

Instruktion vid längdhoppsgropen. 

Under augusti och in i sept. har vi kört 

knatteträning på vallen. Ett härligt gäng barn 

har provat friidrottens grenar och lekt. Vi 

ordnade även en Knattiad med fyra olika grenar. 

Alla fick förstås medaljer. Ytterligare priser 

delas ut på julfesten. Fika å korv blev det också 

till både vuxna och barn. Som det ser ut nu så 

finns möjligheter att vi skall ordna en egen 

Guldjakt till nästa sommar igen. Toppen. 



 

  
 
 
Du som är ordförande eller för övrigt aktiv i din förening i Svågadalen, är 
välkommen till en föreningsträff den 21 September 2016 kl. 19.00 på 
Svågagården. 
 
På träffen diskuterar vi bl.a. föreningarnas möjligheter att verka, ekonomi, 
utvecklingsmöjligheter, samverkan med kommunen (Svågadalsnämnden) eller 
med andra föreningar, bidrag till verksamheter, m.m. 
 
Vi bjuder på fika!             Hjärtligt Välkomna!!!!!           Svågadalsnämnden 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

DIALOGKVÄLL 

4 oktober kl. 19.00 – 20.30 

SVÅGAGÅRDEN 
Vi kommer att diskutera fiber i dalen och annat som ni vill ta upp.  

Vi bjuder på fika. 

Varmt välkomna till höstens första dialogkväll      Svågadalsnämnden 
 
 

                          EVENEMANGSKALENDER 
Sept    Varje vecka 
21      Föreningsträff Svågagården  mån   bingo Svågagården 
23      Elvakaffe Betel   tis     innebandy ÄIK 
24      Familjemusikal Svågagården  tis     friidrott under 12 år  ÄIK 
25      Musikcafé Friggesund  ons    handarbetscafé Ängebo 
    tors  träning från 12 år  ÄIK 
Okt    fre    elvakaffe Betel 

1 Suring Brännås 
2  Pilgrimsvandring 
4        Dialogkväll Svågagården 
8        Nyinvigning Handlar´n 

 

KALLELSE 

Föreningsträff 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BUSSRESOR 
 

          13/10 Bussresa med start Delsbo till matchen Brynäs –Leksand. 

          28/10 Bussresa till Symässan Älvsjö 

          29/10 Bussresa med start Delsbo till Symässan Älvsjö 

          Bokning & info 0650-15 000,  buss@hudiktaxi.se 

          



 

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

Adress        Telefon          Fax                            E-Mail 
Svågagården  
820 62 Bjuråker 0653-30157 0653-30286 svagagarden@svagadalen.com 
 

 

 

 

 

 

Vecka/sallads
-bord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 
Hemtjänsten 

Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 38 
Sallads 

buffé 

 

Fläskkorv 
potatismos 

Fiskgratäng Kycklinggryta 
med kokos 
ris/potatis 

Stuvade 
makaroner korv 

Dillkött potatis Köttbullar 
sås potatis 

Kalvsylta 
rödbetor potatis 

Vecka 39 
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 40 
Sallads 

buffé 

Köttbullar stuvade 
makaroner 

Korvgryta Fisk med 
curryremoulad 

Pannkaka med 
grädde 

Tacobuffe Omelett 

. 

Karre med 
sambalolek 
potatis 

Vecka 41 
Sallads 

buffé 

Fläskgryta potatis Kycklin, currysås 
& ris/ potatis 

Stekt korv sås 
potatis 

Köttfärs-
frestelse 

Kalops potatis Fisk sås 
potatis 

Kåldolmar sås 
potatis 

Vecka 42 
Sallads 

buffé 

 

Ugnsgratinerad 
falukorv, sås & 
potmos 

Fiskgratäng Kycklinggryta 
med kokos 
ris/potatis 

Stuvade 
makaroner korv 

Crëpë m 
skinkstuvning 

Köttbullar 
sås potatis 

Kalvsylta 
rödbetor potatis 

 

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 Barnteater kl 15.00 
Sagan om det prickiga Snabeldjuret. 

 

MATSEDEL 



 
Det händer mycket i butiken just nu. Nya skyltar har kommit upp, kylar och frysar byts ut 
inom kort. Den 28 september byter vi kassasystem och kan endast ta emot kontantbetalning 
under den dagen. 
Ber om överseende under ombyggnadstiden. 
 
 

NYINVIGNING  
Lördag 8 oktober  

Vi firar med glass till barnen 
Massor av erbjudanden. Provsmakning mm. 

Välkommen! 
Magnus med personal. 

 
OBS  Ny mailadress  handlarnsvagadalen@gmail.com     
0653-30100 
 
Rättelse ang. kampanjblad som delas ut med posten. Detta kommer en gång i månaden. Vi 

kommer dock att ha nya kampanjpriser var 14:e dag.  

 

   

 

 
 

 
 
 

 
SERVICEPUNKT 

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

 
  

SVÅGADALEN 

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). 

 handlarnsvagadalen@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. 

Öppettider 

Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30 

Ingen lunchstängning  

Lördagar kl. 09.30-13.00 

Söndagar stängt 
 



 

  

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 
 



 Tankar i september 
 

Då var hösten formellt här då, och det går snabbt. Hemmavid har Kanadagässen 

redan dragit vidare söderut redan innan kornet är skördat. På åkrarna öster om 

Ängebo lär det enligt skolbusschauffören fortfarande finnas gott om stora fåglar, 

men å andra sidan finns det ju lärde män som menar att området runt Svåga älv har ett 

varmare och behagligare klimat än övriga delar av vårt vackra landskap som går under det 

stolta namnet Hälsingland. Just det här med värmen lär, enligt samma teori, ha att göra med 

det kända meteornedslag som skapade Dellensjöarna (eller Dellarna som en del säger). 

 

Just det här med värme är intressant, för den kan bete sig på de mest besynnerliga sätt: dels 

har vi värme som kan mätas med hjälp av herrarna Celsius, Fahrenheit eller Kelvin, men det 

finns också medmänsklig värme. Båda dessa varianter och kanske fler ändå känner jag att jag 

möts av dagligen både i mitt arbete och under den lilla fritid jag ändå har. Fast jag ska inte 

klaga, för jag har det bra. Värre var det för de hälsingar som fick marschera över fjällen till 

Norge år 1718! (Kom att tänka på detta efter att jag från en kamrat fått en kopia av Hälsinge 

regementes krigsdagbok för perioden 8/10 och 28/11 år 1718). 

 

Något annat som jag tycker är riktigt, riktigt bra är att vår enda livsmedelsbutik i Svågadalen 

har fått en riktig nystart! Vi tackar Eva med personal för många trogna år i livsmedlens tjänst, 

men nu är det dags för en ny generation att ta över. Som kommunal tjänsteman kan jag 

konstatera att landsbygdsbutiker som Handlarn Svågadalen är mycket viktiga för kommunen. 

Detta beror på att Sveriges samtliga kommuner har något som kallas för varuförsörjnings-

ansvar. Det är alltså syven och sist kommunen som ansvarar för att just du skall kunna få mat 

på bordet! (Även fast det här i praktiken främst gäller våra gamla och våra sjuka). 

 

Hudiksvalls kommun har tagit lanthandlarnas situation på stort allvar, och därför fick jag själv 

tillsammans med två kollegor från kommunhuset i Hudiksvall i uppgift att ta fram ett förslag 

på en ny varuförsörjningsplan för kommunen – en plan som senare godkändes av kommun-

fullmäktige i Hudiksvall med total enighet! Den plan jag pratar om ger bl.a. möjlighet till 

varuhemkörning på bred front. Därför tycker jag att just du skall använda dig av möjligheten 

till kostnadsfri hemleverans av varor från butiken i Svågadalen! Både miljön, kommunen och 

butiken tjänar på detta i det långa loppet! 

 

Ha det nu bra allihop så hörs vi igen i oktober! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Fredrik Röjd 

Platschef 

    
 



ENKÄT TILL ALLA BOENDE I SVÅGADALEN 
 

Svågadalens önskan är att flera turister ska finna vägen hit. 
Vi har fina fiskevatten, härlig natur, långa vandringsleder, pilgrimskapell,  

skoterleder, kanoting mm. 
Vad som behövs är möjligheter till övernattning. 

Har Du något att erbjuda?  
Ska vi anordna någon form av övernattningsförmedling? 

Ring eller maila oss, se baksidan på Bladet. 
 

Intresseföreningen/Birgitta Nilsson Birgitta Nilsson Birgitta Nilsson Birgitta Nilsson och Mia Rosvalloch Mia Rosvalloch Mia Rosvalloch Mia Rosvall    

    

 
 
 
 
 

    
Lyskväll vid Havrabadet                             (Foto Mia Rosvall) 



SvSvSvSvågadalens Intressefgadalens Intressefgadalens Intressefgadalens Intresseföreningreningreningrening    
StyrelsemStyrelsemStyrelsemStyrelsemöte 2016te 2016te 2016te 2016    

SvSvSvSvågaggaggaggagården den 6/9 kl.19rden den 6/9 kl.19rden den 6/9 kl.19rden den 6/9 kl.19    
NNNNärvarande: rvarande: rvarande: rvarande:     Mia Rosvall, Ninni Brink, Karin Wåhlen-Andersson, Sture Joelsson, Lisa Weinacht, 
Birgitta Nilsson och Mona Svedlund. 

1. Birgitta hälsar alla välkomna. 

  2. Mona väljs till sekreterare,  Ninni till justerare. 

  3. Mötet beslutar att ordf. Birgitta Nilsson och kassör Lisa Weinacht är firmatecknare och får    
disponera bankkontot tillsammans eller var för sig.  
  4. 18/8 fanns det 33,342 kr på kontot, varav 2500 kr är öronmärkta till bakstugan i Ängebo 
      och ca. 1800 kr till vandringsleder. 
  5. Det beslutas att boende i dalen ska betala 20 kr för annons köp-sälj-byt.  
  6. Förslag  till julgransplundringen i januari. 
      Kakbuffé. Underhållning. Särskild inbjudan till de äldre. 
  7. Boende i dalen. 
      Inventering av boende i dalen då t.ex. de som vill komma och vandra eller åka skoter vill ha 
      nånstans att övernatta. Även undersöka intresse av att handha lättare förtäring eller matpaket.     
  8. Lisa Weinacht lovar att vara kontaktman över lederna. I nuläget finns ca. 3 mil märkta leder.  
    Svågaleden är ca. 15 km och 3-vallsleden ca. 17 km.         
  9.  Inga övriga frågor. 

10. Mötet avslutas. 

Ordf. Birgitta Nilsson             Sekr. Mona Svedlund 

Justerare 
Ninni Brink 

 

. 

 



Plats och tid: Svågagården den 29 augusti 2016, kl. 08.00-12.00 

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) 
 

     Hans Schröder 
     Marianne Joelsson (Opol) 
     Thomas Kjell (Opol) 
     Kerstin Holm (Opol) 
     Kent Söderlund (Opol) 
     Birgitta Söderström (Opol) 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare 

 
 

 
Utses att justera:  Birgitta Hedberg (Opol)             

 
 
Justeringens plats 
och tid: Svågagården 2016-09-12, kl. 10:00 

Underskrifter:  Paragrafer: 71 -  80 

Sekreterare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare                 

Ordförande:                 

Justerande: 

Kenneth Kalén (Opol) 
 
 

  
  

                                  Birgitta Hedberg (Opol)             
                                   
Upprop: Kenneth Kalén, Helmuth Klingenberg, Eva Edström, Ann-Marie Rosvall, Birgitta Hedberg, 
Björn Eriksson, Peter Jons, Hans Schröder, 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 
 
2016-09-15                                                        2016-10-06 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 

Svågadalsnämnden 



§ 71 Rapport från verksamheterna 
Platschefen rapporterar kring vad förvaltningen har arbetat med under sommaren och vad som är 
aktuellt just nu inom de olika verksamheterna. 
Platschefen informerar också om att skolskjutsarna har blivit avsevärt dyrare för läsåret 
2016/2017 än vad de varit under föregående fem år. Detta beror på en ny upphandling som 
kommunen gjort i samband med att det befintliga avtalet gått ut. 
Nämnden diskuterar skolskjutsfråga. Kanske skulle nämnden själv kunna arrangera skolskjuts är 
en fråga som väcks. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar att ge Björn Eriksson (Opol) 
samt Platschefen i uppdrag att bevaka skolskjutsfrågan. 
 
§ 72 Personalläge 
Platschefen redogör kring rådande personalläge. Han kan konstatera att korttidssjukskrivningarna 
har minskat rejält, medan statistiken för långtidssjukskrivning fortfarande är något hög. 
Det kan också konstateras att personalen har gjort ett bra arbete under sommaren, och alla har 
kunnat få ut sin semester. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 73 Ekonomisk rapport 
Platschefen informerar om nämndens ekonomiska läge. 
Som det ser ut nu är nämndens budget för år 2016 i balans. 
Beslut:  Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 74 Skrivelse om bron vid Flotthölja 
Platschefen redovisar ett förslag till svarsskrivelse till Länsstyrelsen i Gävleborg. 
Nämnden reflekterar kring det framlagda förslaget. 
Beslut: Nämnden beslutar att skicka in den föreslagna skrivelsen till Länsstyrelsen i 
Gävleborg 
 
§ 75 Återrapportering angående inspektion av städning och ventilation 
Platschefen informerar om det beslut som Norrhälsinge Miljökontor har sänt till nämnden. Där 
går att läsa att Svågadalens skola har goda städrutiner, en väl fungerande egenkontroll samt att 
ventilationen i lokalerna är mycket bra. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 76 Fortsättning av ledprojektet  
Nämnden diskuterar hur vi skall fortsätta med det påbörjade ledprojektet. 
Platschefen påminner om att det nu eventuellt finns en möjlighet för Svågadalen att få ta del av 
Skogsstyrelsens nya satsning på så kallade ”Gröna jobb”. Skogsstyrelsen har självmant kontaktat 
Svågadalsförvaltningen. 
Svågadalsnämnden kommer fram till att man har en vision om att satsa på landsbygdsutveckling 
nära våra större orter såsom Ängebo och Brännås. 
Nämnden diskuterar även ett eventuellt stöd till fiskevårdsområdet i form av röjning med mera. 
Bland annat diskuterar nämnden en vision om att röja efter Svågan i syfte att förbättra 
möjligheten till fiske längs älven. Platschefen informerar om att han varit i kontakt med en av 
markägarna som ställer sig positiv till detta. 
Beslut: Nämnden beslutar att fortsätta med sitt arbete med att utveckla Svågadalens 
ledsystem, samt uppdrar till Peter Jons (Opol) att sammanställa vilka leder som skall 
prioriteras. 
 



§ 77 Information om skrivelse angående hemsjukvård 
Platschefen informerar om att han av arbetsutskottet fått i uppdrag att förtydliga den föregående 
skrivelsen som i våras insändes till kommunstyrelsen. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 78 Redovisning av verkställda beslut 
Platschefen informerar om att han har upprättat ett arrendeavtal rörande Havrabadet. 
Platschefen informerar om att han enligt önskemål har lagt fram en redovisning över ekonomin 
inom den gemensamma landsbygdsutvecklingsfonden. 
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om ett genomfört besök av kommunstyrelsens 
ordförande. 
Vice ordförande Helmuth Klingenberg (Opol) informerar om bygdens arbete med att röja längs 
de så kallade Åbackarna i Stråsjö. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 79 Redovisning från landsbygdsutvecklingsfonden 
Platschefen föredrar. Pengarna för åren 2015 och 2016 är nu i princip förbrukade, men i januari 
2017 kommer det 75 000 kronor till in i den gemensamma fonden. 
De satsade pengarna har använts till olika arrangemang och satsningar runt om i Svågadalen. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 80 Rapport från pågående arbete 

- Fråga om fiskeprojektet: Peter Jons (Opol) ersätter Kenneth Kalén i styrgruppen. 
- Fråga om vägen till bron vid Brättingberg. Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar 

om att vi nu utreder vem som äger vägen ifråga i syfte att kunna ta ställning till en 
inkommen bidragsansökan. 

- Kent Söderlund (Opol) informerar om Dellenbygdens framtid. De har fått nej på ansökan 
till en förstudie, men de kommer att arbeta vidare med detta. 

- Information om skidbron över Svåga älv: Ängebo IK och Svågadalens skoterklubb har 
gjort ett fint arbete med att få till en ny bro över Svågan. 

- Information om att balanspaketet nu är borttaget. 
- Nämnden beslutar att dialogkvällar kommer att ordnas den 4/10 samt 29/11 år 2016 

mellan klockan. 19.00 och 20.30. 
- Platschefen får i uppdrag att hyra ett till garage av Hudiksvallsbostäder till en kostnad av 

cirka 300 kronor per månad. 
- Ett möte skall bokas mellan nämnden och Arbetsförmedlingen i syfte möjliggöra en 

utökad samverkan. 
- Ordförande Kenneth Kalén (Opol) skall boka ett möte med de lokala 

föreningsordförandena. 
- Eva Edström (Opol) informerar om Flextrafiken. Nämnden skall undersöka vad 

kommunen gav för remissvar angående trafikutredningen som lades fram i våras. 
Platschefen får i uppdrag att undersöka detta. 

 
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar i enlighet med de 
beslutspunkter som redovisats i texten ovan. 
 
Mötet avslutas. 
  



 
 



 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

AN15:e okt.   kl 12.00 

Ansvarig utgivare är intresseföreningen                
Ordförande Birgitta Nilsson    birgitta@rossasen.se      0730 423077       
Kassör Lisa Weihnacht, ansvar för annonsbetalning      070-9531052   
 
Vi som gör Bladet är     
       
Birgitta Nilsson      birgitta@rossasen.se           0653-30179      0730 423077    
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       50 kr  
  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                                                 www.svagadalensbyar.se 

SVÅGADALSBLADET 
 

MANUSSTOPP  

15:e varje månad      

kl.12.00 
Manus mailas eller 
handskrivs     

 


