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JULMARKNADJULMARKNADJULMARKNADJULMARKNAD    
 

Bygdegården i Brännås 
 

Lördag 3 dec  kl 12 – 16 
 

Bakning i bakstugan 
Servering soppa och kaffe 

Genuint hantverk 
 

Det finns bord kvar så ring… 
DU, borden är gratis…. 

Jaa,  ring Astrid Johansson 
0768032003 

 

Välkommen!  
 

Brännås/Brändbo byalagBrännås/Brändbo byalagBrännås/Brändbo byalagBrännås/Brändbo byalag    
 
 

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ DC aÉäxÅuxÜ ECDI 



NOVEMBER   månad 
 
Snön 
har kommit, den kom snabbt i år. Snöröjarna är i 
farten så fort dom hinner, skidbackarna jublar inför 
säsongen. 

MANUSSTOPP FREDAG 9 dec  kl 12.00 
Nu ordar jag inget mer om reflexer och lampor, nu 
lyser det ju överallt, eller ??? 
 
Så kommer första advent som jag gillar allra mest, att 
få tända stjärnan, första ljuset i adventstaken, 
julgranen ute och börja pynta lite inomhus. 
Javisst ja, jag får väl lov att städa också…. 
Putsa fönster, njaa  jag vet inte… 
 

Månadens matkalender 
Nov   17  napoleonbakelsens dag 
          22  wienerbrödets dag 
          27  första advent med lussekatt o pepparkaka 
          30  kåldolmens dag 
Dec    4   andra advent 
           9  pepparkakans dag 
         11  tredje advent 
 
 

                                                                                                                                BirgBirgBirgBirgitta Nilssonitta Nilssonitta Nilssonitta 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! 

Birgitta & MiaBirgitta & MiaBirgitta & MiaBirgitta & Mia    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       PRO-Bjuråker 
 
           MEDLEMSMÖTE  
på Vesslamon 
torsdag 1 december kl. 13.00 
 
             JULBORD 
på Hemvärnsgården 
fredag 9 december kl. 16.00 
Pris för medlemmar 50:- 
Underhållning – lotterier mm 
Anmälan senast  onsdag 30 nov 
till May 20130 el 070-5244453 
        Ingemar  070-6012691 
inge.svensk@telia.com 
 
Välkomna 
Styrelsen 
 



 
 
 
 
 
 

 
    

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

80 kr inkl fika            

 
                       SÖNDAG   27 nov 

kl 18.00  
(Musikcafé fortsätter jan, febr o mars) 

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

Höstens MUSIKCAFÉ  
välkomnar 

    
i  Friggesunds klubbstuga 

Vesslamon 
 

ÖPPET MÖTE 
INTRESSEFÖRENINGEN 

för alla i dalen 
Skolans konferensrum, ingång bak 

 

TISDAG 22 nov  kl 19.00 
 
Medverkande; Olle Persson, 
landsbygdsstrateg, Lindefallet 
Pelle Nyberg, Delsbo 
¤    vad är viktigt för oss nu och 
framöver? 
 
Planera inför julgransplundringen 
75 000 kr-klubben 
m.m… 

Fika för en tjuga… 
 

                     Välkommen! 
Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

LEDGRUPPSMÖTE 
INTRESSEFÖRENINGEN 

 
Skolans konferensrum, ingång bak 

 

ONSDAG 23 nov  kl 19.00 
 

Vi diskuterar bl a Hornberget 
 

Svågagårdens bibliotek 
Tisdagar  31 jan och 14 februari 

kl 19.00  
 

SAGOR FÖR VUXNA 
Elsie Bäcklund – Svedlund 
läser högt för oss 
MANNEN PÅ MYREN 
av Anita Salomonsson 
 
Fika med hembakat…  
Välkommen! 

JULGRANSPLUNDRING 
på Svågagården  

SÖNDAG 15 jan  kl 13.00 
 

Vi vill gärna att just DU bidrar med 
hembakat. 

Ring Lisa Weinacht  070 9531052 
eller Birgitta Nilsson   0730 423077 

och berätta vad du tänker baka,  
ev. frågor svarar vi också på. 

Tack! 
 



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 
 

BOENDE 
B&B Helande Skolhuset, Holmberg 32 
Övernatta i gamla byskolan 
www.helandeskolhuset.se 
Rita Borenstein  070-7707199 
 

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 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 
 

Moodtorpet Norrberg 
För evenemang, finns även 2 bäddsstuga  
med enkel standard 
Nille Lönn  070-2198340 
 

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 tel.0653-30157 
www.svagadalen.com  

SNICKERI och HANTVERK 
Åsbergsstolens Snickeri 
Eva Löfgren      070-3407616 
eva@asbergsstolen.se  
 
Trähantverk 
Nille Lönn 070-2198340 
 
Himmel & Jord Keramik 
Stina Neander 076-8378203 

himmel.o.jord@telia.com  

 

STÄDNING 
Dellenstäd,  städfirma med hushållsnära tjänster    
073-8468881    www.dellenstad.se 
dellenstad@hotmail.com 

 
SVÅGADALENS HEMSIDA 
www.svagadalensbyar.se 
Svågadalsbladet  finns inlagt på hemsidan. 
Hemsidesansvarig  Hans Schröder 
hans.schroder@hudiksvall.se 
 

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL 
www.hudiksvall.se 
 

TRÄDFÄLLNING MM 
Hälsninge A.T.F 
Victor van Deuren  072-5596127 
www.trädtjänster.se 
halsingeatf@gmail.com 

 
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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENEMANGSKALENDER 

December 
1    PRO-möte, Friggesund 
2    julgröt, Svågagården 
3    julmarknad, Brännås 
4    Adventsgudstjänst, Brännås 
9   PRO julbord 
10 Julbord, Svågagården 
11 Julmarknad, Tå 
13 Lucia, Svågagården 
22 Skolavslutning 
23 Betel sjunger in julen 
25 julotta, Betel 
26 högmässa, Svågagården 
27 julkonsert, Norrbo 
 

November 
22  intr.för.möte, Svågagården 
23 ledgruppsmöte, Svågagården 
25 Handlar´n bjuder på glögg 
25 Tacokväll, Svågagården 
27 Adventsgudstjänst Betel 
27 Musikcafé, Friggesund  
29  dialogkväll, Svågagården 
 



 

 

ELVAKAFFE på Betel den 25/11 kl 11-12.30, med lite allsång inför 
Första Advent. Sen gör Elvakaffe ett uppehåll över helgerna. 

 

FÖRSTA ADVENT I BETEL Sönd 27/11 kl 11.00 
Adventsgudstjänst med Martin Bergerståhl, Eva Edström m.fl. Sång av Helena 

Bergerståhl och Cilla Svensson. Adventskaffe. 

 

ADVENTSGUDSTJÄNST I BRÄNNÅS  Söndag 4/12  
kl 18.00 medv. från Betel, Norrberg och Svenska Kyrkan Bjuråker-Norrbo. 

 

“VI SJUNGER IN JULEN” fredagen 23/12 kl 20.00 och Juldagen kl 

07.00  JULOTTA (mer info i nästa Svågadalsblad) 

      

    VÄLKOMNA!  

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Söndag den 4 december 

Andra advent 

Brännås 

18.00 Ekumenisk adventsgudtjänst 

Ewa Edström och Lena Funge 

Owe Timan 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRA PERSONAL 
 

Vi behöver extra personal till vårt  
kattpensionat  

några timmar i månaden.  
 

I första hand städning och tvätt  
men även en del kattgos. 

 
Vid intresse maila Eva; 

eva@hapekraft.se 
eller 

tel 0653 30206   070 6664449 



DIALOGKVÄLL 

Dags för årets sista dialogkväll.  

Tisdagen den 29 november kl. 19.00-20.30 

Svågagården 

Tema Äldreomsorg 

 

Under kvällen får vi besök av två tjänstemän tillika specialister inom 

sina respektive områden från Hudiksvalls kommun. 

Lisa Östberg kommer att informera om anhörigstöd  dvs. den 

kommunala stödfunktion som finns för dig som har någon anhörig som 

har hemtjänst eller som bor på någon slags särskilt boende. 

Anette Johansson som är biståndshandläggare kommer att 

informera om vad hemtjänst innebär och vilken slags hjälp man kan få 

av hemtjänsten. 

Platschefen deltar också – det är han som är ytterst ansvarig för att 

de som har berättigats hemtjänst i Svågadalen ska få den hjälp de 

har beviljats av biståndshandläggaren. 

 

Under dialogkvällen är du naturligtvis mycket välkommen att ställa 

frågor om ämnet hemtjänst, men även om annat som är aktuellt i 

Svågadalen. 

Varmt välkomna  

Nämnden bjuder på fika.  

 



Succén fortsätter Succén fortsätter Succén fortsätter Succén fortsätter Hela SvågadalensHela SvågadalensHela SvågadalensHela Svågadalens    

Stämningsfulla GrötkvällStämningsfulla GrötkvällStämningsfulla GrötkvällStämningsfulla Grötkväll    

Fredag 2 december kl. 18Fredag 2 december kl. 18Fredag 2 december kl. 18Fredag 2 december kl. 18.00 .00 .00 .00 på på på på SSSSvågagården.vågagården.vågagården.vågagården.    

Gröt och skinkmackaGröt och skinkmackaGröt och skinkmackaGröt och skinkmacka    

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

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

 

    

    

    

    

    

    

    

                                              Självklart kommer tomtenSjälvklart kommer tomtenSjälvklart kommer tomtenSjälvklart kommer tomten     

 Bindande anmälan Bindande anmälan Bindande anmälan Bindande anmälan senast 25 nov. senast 25 nov. senast 25 nov. senast 25 nov. till Nille 070till Nille 070till Nille 070till Nille 070----2198340  eller  2198340  eller  2198340  eller  2198340  eller      

Monica 070Monica 070Monica 070Monica 070----6387951 / 30245 6387951 / 30245 6387951 / 30245 6387951 / 30245 eller på lista hos Handlar´n Svågadaleneller på lista hos Handlar´n Svågadaleneller på lista hos Handlar´n Svågadaleneller på lista hos Handlar´n Svågadalen    

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

    

    

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

 

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

Lotteri  där behållningen går till Hoppets stjärna på HaitiLotteri  där behållningen går till Hoppets stjärna på HaitiLotteri  där behållningen går till Hoppets stjärna på HaitiLotteri  där behållningen går till Hoppets stjärna på Haiti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ängebo IK  Ängebo IK  Ängebo IK  Ängebo IK  NovembeNovembeNovembeNovember.r.r.r.    

 

Vi är glada att nu kunna säga att skidbron på elljusspåret är i stort sett färdig. Lite finns att färdigställa å 

komplettera men vi kan nu färdas över den.  Slutliga notan är inte helt klar men de kostnader som vi 

betalat är 115 000 kr. Vi väntar på en räkning från Mattsson minst 20 000 och kommande 

kompletteringar med kantskydd lite mer skruvning och förstärkning av en stolpe. Total kostnad av färdigt 

arbete ca. 150 000 kr. 

Vi har erhållit ett bidrag från 75000 kr klubben med 20 000 kr. Övrig finansiering är egna inarbetade 

pengar då framförallt från bingoverksamheten.  Har även sökt ett bidrag från nämnden eftersom bron 

även är viktig för den kommunala verksamheten genom skola och förskola. Har räknat på de ideella 

timmar som lagts ner i arbetet och kommit fram till ganska nära 200 tim om inte mer, det blir alltid 

småtimmar här och där som man inte tänker på. Ett stort tack till alla som bidragit med arbete för att vi 

kunnat färdigställa projektet.  När vi fått till fina spår och den planerade skidlekplatsen hoppas vi kunna 

bjuda in till en återinvigning. 

Vi har även börjat få in materiel till den nya grillplatsen vid klubbstugan. Denna hinner vi dock inte 

färdigställa inför vintern eftersom den skall timras upp. Det får bli ett arbete till våren och vi hoppas att 

några timringsexperter vill erbjuda sig att hjälpa till att få ihop byggsatsen. Vi har fått beskrivningen. 

Aktiviteterna i hallen fortsätter som tidigare fram till Jul. Titta gärna in på vår hemsida för att bli 

uppdaterad. 

Ibland hinner jag inte vara med men försöker att hålla uppdatering varje vecka och göra notiser på vår 

facebook sida.  Kolla gärna upp om du kommit ihåg att betala medlemsavgiften för året. Jag skickar inte 

ut fler påminnelser. Ni som använder anläggningen eller deltar i aktiviteterna, innebandy, styrketräning,   

barnaktiviteter mm. tar vi för givet att ni betalar medlemsavgiften. Självklart tackar vi även för alla 

stödjande medlemmar, ni är mycket värda för oss.  Tackar för denna gången. Majsan. 



Mormor Sveas smörkaka 
 
På mångas begäran kommer här recept på goda bullar: 
 
Vetedegen 
75 gr jäst 2,5 dl mjölk 150 gr smör 2 st ägg 0,5 dl socker 
0,5 tsk salt  9 - 10 dl mjöl. 
Fyllning 
ca. 4 dl Marsankräm 
Smörkräm 
150 gr smör 0,5 dl socker ca. 2 tsk vaniljsocker 
Smula sönder jästen i en bunke. Smält smöret i en kastrull och tillsätt mjölken. 
Häll den jumma degvätskan över jästen så att den löser sig. Tillsätt ägg , socker, 
salt och nästan allt mjöl. Arbeta ihop degen och låt jäsa i 20-30 minuter. 
Gör under tiden Marsan och smörkrämen. Ta upp degen och dela i två lika stora 
delar. Kavla ut den ena biten till en rektangulär kaka som ska passa i en 
långpanna. Bred ut marsankrämen på kakan. Kavla ut resten av degen till 
yttterligare en rektangulär kaka. 
Bred ut smörkrämen på den och rulla ihop till en rulltårta.Skär i 30 bitar. Ställ 
dom på högkant ovanpå den utbredda marsankrämen i långpannan. Låt kakan 
jäsa i 20 minuter. Pensla med ägg och strö pärlsocker över. Grädda i 220 grader 

10 – 15 minuter./Lisa Wienacht  

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

JULMARKNAD PÅ FEMETTAN I TÅ 

11 december kl. 11-15 

Kom fika och njut i en mysig miljö där du passar på att 

beundra våra hantverk 

Frivoliteter, mönsterstickadevantar, luffarslöjd, trasmattor, 

metallsmycken,foto, lyktor, Dellenlax, ostkaka och fårskinn. 

Välkomna 

Anne-Lena & Marina 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SVÅGADALEN 

 
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 

dryckesbeställningar på 

http://www.systembolaget.se  

Tjänsten är tillgänglig dygnet 

runt och du får ett sms eller mejl 

när din beställning finns 

Frimärken 

Systembolaget: Du kan göra dina           

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). 

 
handlarnsvagadalen@gmail.com 
 

Nu har vi laddat upp 

med massor av varor 

inför advent! 

Fredag den 25 november 

bjuder vi på glögg och 

pepparkakor 

Öppettider 

Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30 

Ingen lunchstängning  

Lördagar kl. 09.30-13.00 

Söndagar stängt 
 
handlarnsvagadalen@gmail.com    
0653-30100 
 



 

Information från nämnden. 

Det är nu klart att vi i Svågadalen kommer att vara med som försöksområde då det 

gäller en ny modell av flextrafik som håller på att arbetas fram av X-trafik. 

Försöksperioden börjar 11/12 tom juni 2017. 

Det som är nytt är bla att vi kommer att ha både Delsbo och Ljusdal som knutpunkter, 

möjlighet att nyttja flextrafiken måndag till fredag samt med flera avgångar/dag. 

Det viktiga under den här perioden är att vi Svågadalingar använder oss av den här 

möjligheten och visar att vi behöver ha flextrafik. 

Det kommer mer information i nästa Svågadalsblad.  

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Lucia 
Luciafirande på Svågagården  

tisdag 13 december klockan 8.30. 

Folkets hus säljer fika efteråt. 
 

Välkommen!  



   

AGENDA 
 

Fre 25/11 
18.00-22.00 

Trivselkväll Taco meny 
Gymnastiksal öppen för aktiviteter. Innebandy mm. 

Fre 2/12 
18.00  Pris 60:- 

Julgröt med underhållning 
Risgrynsgröt m skinkmacka Kaffe & kaka 

Lö 10/12 
Julbord 365:- exl dryck 

Öppet 15.00-21.00 
Underhållning med Britt-Marie Sving & Klint-Olle 

Tis 13/12 
Lucia på Svågagården 

Börjar  08.30 
Fika 

Tors 22/12 
Skolavslutning 

Sista kväll för bastu  fre 16/12 

Annandag jul 26/12 
Högmässa annan dag jul 

Folkets Hus bjuder på kyrkkaffe 

Sön 15/1-17 
Julgransplundring 15/1 på Svågagården. 

Fre 27/1-17 
12.00 Viltskavsgryta 

Filmen i kolarskogen del 1. En film om skogens arbetsliv, poesi och 
mystik. 

av Erik Erikssson 

Fre 24/2-17 
12.00 Kams, vitsås & fläsk 

Filmen i kolarskogen del 2. Hugger milan, bär granris,  
tänder och vaktar och kör ut kolen 

med häst till järnvägen 
 av Erik Erikssson 

 

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



 

Vecka/salladsbord Måndag Tisdag Onsdag Torsdag 

 

Fredag 

 

Lördag 
Matlådor 
Hämtas 

vardagar 
vardagar 

 

Söndag 
Matlådor 
Hämtas 

vardagar 
vardagar 

 

Vecka 48 
Pizzasallad, rårivna 
morötter, gurka 
tomat, vitkåls-sallad. 
frukt 

Ajavarkorv m 
potatis 

Fisk under 
frasigt täcke 

Köttfärslimpa m 
sås, lingonssylt 
& potatis  

Kyckling 
chutney 
ris/potatsis 

  

Fläskkare med 
sås & potatis 

Stekt falukorv. 
Morotstuvning 
& potatis.  
Medlemmar i 
Betel, Sôrsia 
byalag, 
Ängebo IK och 
Ängebo 
Folkets Hus. 
Risgrynsgröt, 
 mjukt bröd,  
skinka & ost. 
Underhållning 
Pris 60 kr 
 

Potatisbullar 
blodpudding 

     

Vecka 49 
Rårivna morötter, 
gurka, tomat, 
vitkålssallad, 
frukt 

Kökets val 

Skolans 
lovdag 

Pyttipanna m 
rödbetor 

Stekt fisk med 
kall sås & kokt 
potatis 

Spagetti 
köttfärssås 

Julkorv m 
potatismos 

Julmatlåda 
 

 

Janzons 
frestelse 

Julbord 15.00-
21.00 

Klintolle & 
Britt-Marie 

Sving 
underhåller 

365:- 

Vecka 50 
Blomkål, Alfa-
alfagroddar, gurka, 
tomat, Maj, ärtor, 
frukt, vitkålssallad 

Skolans lilla 
julbuffe 

 

Köttbullar m 
sås, potatis & 
lingonsylt 

Blandade rätter Fisk sås 
potatis 

Kebabgryta ris 
vitlöks 
dressing 

Pölsa potatis 
rödbetor 

Grilljerade 
revbensspjäll 
m sås & 
potatis 

Jultallrik 
Bingo 

Skolans Lucia 
och lussefika 
på morgon   

 

 
Vecka 51 

Pastasallad, äpple, 
majs, kålrot, kikärtor 

broccoli, paprika. 

Pasta med 
skinksås 

 

  Sussis 
köttfärsgryta 

 

Stuvade 
makaroner & 
korv 

Stekt karré 
med potatis 
gratäng 

Risgrynsgröt 
med skink 
smörgås 

 

Korv 
stroganoff 

 

Köttbullar sås 
potatis 

 

 

      

  

   

  

 

MATSEDEL 

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

  

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



 Kvällar i november 
 

Visst är det märkligt hur några centimeter snö plötsligt kan lysa upp den annars 

så mörka novemberkvällen? Det slår mig varje gång hur mycket ljus det faktiskt 

finns i månen – en himlakropp man knappt tänker på under de där varma och 

solupplysta midsommarnätterna. Här och nu, närmare bestämt en regnig novemberkväll i 

självaste Ängebo känns dock det här med hoppande över gärdsgårdar och plockandet av 

blommor något avlägset, om jag nu ska underdriva ordentligt. 

 

Däremot är det ju bara en tidsfråga innan det är dags igen, och precis som jag har skrivit 

många gånger förr går tiden fort, men det här är ett faktum som behöver upprepas. Det här 

kom jag särskilt att tänka på idag då jag kom på att halva mandatperioden nu har gått för den 

”nya” Svågadalsnämnden – ja, det händer fortfarande att jag tänker på den som just ny. Så ny 

är den som sagt egentligen nu inte, och det är faktiskt dags att återigen börja fundera på hur 

nästa Svågadalsval ska gå till. Om allt går som jag vill, och som det borde bli, kommer vi att 

ha ett nytt val i Svågadalen någon gång mellan september och november månad år 2018. 

Exakt datum beror på hur kommunen vill ha det.  

 

Hur som helst så är det dags för just dig att fundera på om du eller någon du känner är 

lämpade till att ställa upp i Svågadalsvalet. 

 

När jag nu ändå har tagit upp det här ämnet kan jag informera om att intresset för detta lokala 

demokratiska system fortsätter att väcka intresse runt om i landet. Det händer rätt ofta att jag 

blir kontaktad av nyfikna från hela vårt avlånga land, nyfikna som vill veta mer om hur det 

fungerar här. Det tycker jag är roligt. 

 

Allt kan inte lösas över en natt, men med enträget arbete kan man åstadkomma mycket. Ett 

sådant exempel är nämndens enträgna arbete med att förbättra kollektivtrafiksituationen i 

norra Bjuråker. Nu håller detta på att bli verklighet, så håll ögonen öppna! 

 

Kvar återstår bl.a. den gamla surdegen med en Svartsjöväg utan asfalt, men även detta hoppas 

jag att vi kommer att kunna få ordning på. Enträgen vinner! 

 

 

Ha det bra nu alla! 

 

/Fredrik  
 



Plats och tid:  Svågagården den 24 oktober 2016, kl. 08.00-11.45 

Förtroendevalda: Beslutande:      Ej Beslutande: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenneth Kalén (Opol)  
Helmuth Klingenberg (Opol) 
Eva Edström (Opol) 
Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Birgitta Hedberg (Opol) 
Hans Schröder (Opol) 
Thomas Kjell (Opol) 

     Kerstin Holm (Opol) 
     Birgitta Söderström (Opol) 
    
      
 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare 

 
 

 
Utses att justera:  Hans Schröder (Opol)             

 

 
Justeringens plats 
och tid: Svågagården 2016-11-14 kl. 07:45 

Underskrifter:  Paragrafer: 91 -  102 

Sekreterare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare                 

Ordförande:                 

Justerande: 

Kenneth Kalén (Opol) 
 
 

  
  

                                   Hans Schröder (Opol)             
                                   
Upprop: Kenneth Kalén, Helmuth Klingenberg, Eva Edström, Ann-Marie Rosvall, Birgitta Hedberg, 
Hans Schröder,  Thomas Kjell, Kerstin Holm samt Birgitta Söderberg (samtliga Opol)  

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 
Anslagstid från                                                            Anslagstid till 
2016-11-16                                                       2016-12-07 
 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
 
Underskrift 
 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 

 
 
 

Svågadalsnämnden 



§ 91 Rapport från verksamheterna samt personalläge 
Platschefen rapporterar kring vad förvaltningen har arbetat med under den senaste månaderna. 
Bland annat informerar han om skolans arbete, vad man gör inom förskola och fritidshem samt 
inom äldreomsorgen. Han informerar också om det arbete som pågår ute på olika platser i 
Svågadalen. 
Platschefen kommer även att utvärdera frågan kring matleverans till de äldre i Svågadalen, främst 
då avseende möjligheten för kunderna att välja bland flera olika alternativ. 
 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 92 Information om gröna jobb och grön omsorg 
Platschefen informerar om tankar kring att börja med så kallad grön omsorg inom Svågadalen. 
Han informerar även om att Skogsstyrelsen har erbjudit att mot ersättning bistå med 
skogsarbetslag inom ramen för deras projekt ”gröna jobb” 
Platschefen informerar också om diskussioner som han för tillsammans med tjänstemannasidan 
inom Ängebo Folkets Hus-förening angående möjligheten att på sikt arrangera så kallad grön 
omsorg inom Svågadalen. 
Nämnden diskuterar frågan om Skogsvårdsstyrelsen, och en enig nämnd finner att det är 
lämpligare att samarbeta med lokala entreprenörer än med Skogsstyrelsen när det 
kostnadsmässigt ligger på samma nivå. 
 
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar att i första hand samarbeta med 
lokala entreprenörer när det gäller kommande röjningsarbeten. 

 
§ 93 Information om kommunens miljömålsarbete 
Platschefen informerar om kommunens miljömålsarbete. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att nämnden skall ge Helmuth Klingenberg (Opol), Ann-Marie 
Rosvall (Opol) samt Birgitta Hedberg (Opol) i uppdrag att utarbeta ett förslag till nämnden, som 
dessa skall redovisa under nämndsmötet i november. 
Nämnden diskuterar frågan. 
 
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 
§ 94 Redovisning av fattade beslut 
Platschefen redovisar följande: 
 

- underlag till miljömålsarbetet är framtaget 
- ny bil är inköpt och levererad till hemtjänsten 
- ny gungställning till Havrabadet är beställd  
- remissvar angående X-trafik redovisat 
- redovisning av offert rörande lekinventarier 

ordförande redovisar följande: 

 
- genomförd dialogkväll 
- möte med Destination Glada Hudik/Turistbyrån samt Olle Persson 
- Arbetet med Svartsjövägen 

 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

 



§ 95 Fråga om inköp av lekinventarier 
Svågadadalsförvaltningen har tidigare förslagit at en upprustning av den allmänna lekparken vid 
Svågagården bör ske då det i övrigt saknas lekparker i Svågadalen. 
Svågadalsförvaltningen har till arbetsutskottet lagt fram ett förslag om en nyinvestering om totalt 
cirka åttioåttatusenkronor. 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta om den föreslagna investeringen. 
Nämnden diskuterar frågan. 
 
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet att genomföra denna 
investering under förutsättning att en internleasinglösning kan ordnas genom 
kommunens försorg. 
 

§ 96 Genomgång av ekonomi samt information kring budgetarbete 
Platschefen informerar om den senaste delårsrapporten som baseras på det ekonomiska resultatet 
efter augusti månads utgång. Om inget oförutsett inträffar kommer nämndens budget med 
största sannoliket att vara i balans vid räkenskapsårets slut. 
Platschefen informerar även om det pågående budgetarbetet. Ordförande Kenneth Kalén (Opol) 
vill ha ett särskilt kultur och fritidskonto i budgeten. 
Nämnden diskuterar frågan. 
Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att budgetposten bibehålls som en, men att den döps om till 
landsbygdsutveckling/kultur och fritid 
Övriga ledamöter stödjer Ann-Marie Rosvalls (Opol) förslag. 
 
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar i enlighet med Ann-Marie 
Rosvalls (Opol) förslag. 

 
§ 97 Kommande möten 
Ordförande informerar om den kommande ordförandeträffen i Hudiksvalls kommun. 
Platschefen informerar om den kommande dialogkväll. 
 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

 
§ 98 Pågående arbete 

- De utsedda fortsätter att arbeta med skolskjutsfrågan 
- Leden till Hävlungen – märkning skall utföras 
- Brättingberg – mer märkning skall utföras 
- Vid Hornberg skall skyltar/märkning/info-skylt kompletteras med kilometermärkning 
- Ny skylt till spöksågen 
- Tjusarbacken skall ställas i ordning 
- Nya mötestider för nämnden år 2017 
- Kenneth Kalén (Opol) ska utarbeta ett nytt avtal om röjning med Holmen Skog AB. 
- Sponsrade möten: Platschefen beviljar möten från fall till fall under förutsättning att det 

gynnar landsbygdsutveckling i Svågadalen. En försöksperiod på ett år 
- Diskussion kring skidbron i Ängebo 
- Mobil-masten i Brännås; Thomas Kjell och Hans Schröder får i uppdrag att upprätta en 

skrivelse till Telia  
- Vid nästa nämndsmöte ska vi gå igenom vad vi har gjort hittills under mandatperioden 

 
Beslut: Nämnden tackar för informationen, samt beslutar att arbeta vidare i enlighet med 
ovanstående redogörelse. 



Kenneth Kalén (Opol) och Hans Schröder (Opol) anmäler jäv och lämnar mötet. 
Vice ordförande Helmuth Klingenberg (Opol) inträder som ordförande. 
Kerstin Holm (Opol) samt Birgitta Söderström (Opol) inträder som beslutande.  
 
§ 99 Ansökan från Svågadalens intresseförening 
Ansökan om ett kulturbidrag omfattande 510 kronor har inkommit till nämnden från Svågadalens 
intresseförening. Bidraget skall täcka kostnaderna vid en kommande litteraturafton i Svågagården. 
Arbetsutskottet förslår nämnden att bevilja denna ansökan. 
Nämnden diskuterar frågan. 
 
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att bevilja denna 
ansökan. 
 
De som lämnat mötet på grund av jäv återvänder till mötet. 
 
§ 100 Fråga om policy rörande bidrag till kultur och fritid 
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår att beslut om mindre bidragsansökningar inom 
området kultur och fritid skall kunna fattas av Platschefen. 
Nämnden diskuterar frågan. 
 
Beslut:Nämnden beslutar att delegera beslut om bidrag inom området kultur och fritid 
till Platschefen. Han skall få ta beslut i ärenden om maximalt ett tusen kronor. 

 
§ 101 Informationstavlan på Digerön med mera 
Thomas Kjell (Opol) ställer frågan om vem som ska sköta tavlan vid Digerön. Förslag finns att 
nämnden tar över den, tavlan vid korsningen i Brännås samt tavlan vid Jubba. Brännås-Brändbo 
byalag har tidigare haft ansvaret men de känner idag att de inte har någon användning för dessa. 
Generellt sett ställer sig nämnden positiv till att förvalta de befintliga skyltarna runt om i 
Svågadalen. 
  
Beslut: Nämnden beslutar att i enlighet med det aktuella byalagets önskemål överta 
ansvaret för de nämnda informationsskyltarna. 
 
§ 102 Fråga om ett eventuellt grus-hus i Brännås 
Nämnden diskuterar frågan. 
 
Beslut: Nämnden beslutar att ge platschefen i uppdrag att införskaffa två stycken så 
kallade sandlådor till Brännås. 

 
§ 103 Fråga om skogsbilväg i Björsarv 
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår nämnden att avskriva en tidigare ansökan om 
ekonomiskt stöd till en skogsbilväg i Björsarv. 
 
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 
 
Mötet avslutas. 
  



SVÅGADALSBLADET 
 

 

 

 

  

 

 

 

AN 

 

 

Fredag 9:e dec.   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       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 


