
 

 

 

 

 

 

 

 

Skoterfestival  
Lördag 25 februari kl 10 - 15 

Moodtorpet - Norrberg 

Bonnbagers annordnar veterandragrace, anmälning på plats.  

Provkörning av skotrar, försäljning av lotter, kolbullar, 

hamburgare, korv och fika.  

Välkomna! 

Svågadalens skoterklubb & Sörsia byalag 
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Från skoterfestivalen 2015 

OBS! I samband med 

skoterfestivalenden 

 

har                          Svågadalen 

öppet till 15.00 



JANUARI   månad 
 
Ett helt nytt år ligger framför oss… 
Om framtiden vet vi inget och det är väl lika bra det. 
Sen allt som har hänt tidigare kan inte göras ogjort så 
då tänker vi inte mera på det. Det gäller ju att ta för 
sig av allt det goda som livet har att bjuda på och vad 
som är bäst för dig vet bara Du. 
 

Tre ting Du aldrig kan få tillbaka 
TID    ORD   UNGDOM 

 
JULGRANSPLUNDRING för stora och små 

idag söndag 15:e januari. 
Du får läsa om den i nästa nummer av Bladet. 
 

Har Du  
kastat ut julen?  Visst känns det skönt att få lägga på 
nya dukar och sätta tulpaner i en vas på bordet. 
Jag har en gammal amaryllislök som förgyller tillvaron 
nu med en lång blomstängel och en ny liten på gång, 
konstigt att den blommar egentligen om man tänker 
på hur lite omvårdnad den får. 
 

Svågadalsbladet fortsätter att ges ut varje månad 
även detta år. 
Vi tar tacksamt emot manus, grattis- och 
tackannonser, kåserier, dikter, berättelser – dessa är 
dessutom gratis för Svågadalsboende… 
Har Du något intressant som Du tycker alla borde läsa, 
ja då hör Du av dig till oss. 
Manusstopp 15:e varje månad…. Inget Blad i juli. 
Recept varje månad kommer att införas, skicka Ditt 
absolut bästa recept gärna med en bild, tack! 
 

Månadens matkalender 
fortsätter,  Mia har tidningen Land där den finns 
angiven.  Kommer i nästa nummer. 

                              Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 
                                                 
 

                               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 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! 

 

  VALLDRÖM 
 
 
 

    En stor bit drömtårta dekoreras 
    med grädde, havreflarn o bär 
    Läckert, serveras på musikcafe…. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TACK 
till alla som kom till 

JULGRANSPLUNDRINGEN 
över 100 pers 

 



 

 
 

till  Friggesunds klubbstuga    
                                       2017 

 
Husbandet underhåller  

(Ingvar Bergqvist, Urban Stensson, Stefan Ström, 
Karl-Erik Dufvenberg, Bengt Nord,  

Karl-Gunnar Karlsson)  
 

                      100 kr inkl fika och musik 

SÖNDAGARNA 
29 jan    26 febr    26 mars 

 
 

Varmt välkomna! 
0730 423077 

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

 
 (SPAR DENNA PÅ KYLSKÅPET  

FÖR MINNETS SKULL…) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
  

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Vårens MUSIKCAFÉ 
välkomnar 

JANUARI 

23  börjar miniorerna Betel 

24  möte intr.för. Svågagården 

24  skidkväll, klubbstugan 

27  mat o film Svågagården 

29  musikcafé Friggesund 

FEBRUARI 

  1 spelkväll hemvärnsgården 

  3 börjar elvakaffe Betel 

14  sagostund Svågagården 

19  årsmöte ÄIK, klubbstugan 

24  mat o film Svågagården 

25  skoterfestival Moods 

 

EVENEMANGSKALENDER

GRUS 
finns att hämta 

i Ängebo, Svågagården 
i Brännås, hos Paulssons 

i Brändbo, vid sågen 
 

måndagar  Bingo  Svågagården 

måndagar  Miniorerna Betel Norrberg 

tisdagar     innebandy, Svågagården 

onsdagar   Handarbetscafé 

torsdagar  cirkel-styrketräning, Svågagården 

fredagar    Elvakaffe Betel  Norrberg 

ÖPPET MÖTE  
för alla boende i dalen 
INTRESSEFÖRENINGEN 
Tisdag 24 jan kl 19.00 

Välkommen! 
 

SPELKVÄLL 
på hemvärnsgården 

Onsdag 1 febr kl 18.00 

Därefter alla udda veckor. 

Varmt välkomna! 

Centerkvinnorna i Bjuråker 



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 
 

 
 
 

AKTUELLT  I SVÅGADALEN 
 



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 

(Flex) närtrafik  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 
NCC  076-5215311 

 

 



 Elsie Bäcklund-Sandberg  
läser 

MANNEN FRÅN MYREN 
 

 av författaren 
Anita Salomonsson 

 
                     Tisdagen den 31 januari kl 19.00  halva boken 
                      Tisdag den 14 februari kl 19.00   andra halvan 

 
Biblioteket på Svågagården 

Ängebo 
 

Kaffe eller te med hembakat fikabröd  20 kr 
Välkommen att lyssna på en kvinna som brinner för att läsa  

i en mysig miljö med levande ljus. 
Du glömmer tid och rum för en stund. 

Hon kommer att läsa i ca 45 minuter varje gång. 
 

Varmt välkomna! 
Arrangör; Svågadalens intresseförening 

 

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

 

Elvakaffe startar fredag 3 februari  
kl 11-12.30 på Betel Norrberg. Välkomna alla prat- och 

kaffesugna, öppet hus för alla, varje fredag från och med den 

3 februari. 

Miniorerna startar måndag 23 januari 
Miniorerna, för barn i åldrarna 7-9 år, i Betel Norrberg, 

måndagar kl 18-19. Mer info och anmälan för nya deltagare  

till Madde Norin tel 070-5723483. 

”SAGOSTUND FÖR VUXNA” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 januari 
12.00 Viltskavsgryta 

Filmen i kolarskogen  

Del 1. En film om skogens arbetsliv, 

poesi och mystik. 

av Erik Erikssson 

24 februari 
12.00 Kams, vitssås & fläsk 

Filmen i kolarskogen  

Del 2. Hugger milan, bär granris,              

tänder ,vaktar och kör ut kolen 

med häst till järnvägen 

 av Erik Erikssson 

Gratis film 
Välkommen 

 

Fullst. rättigheter 

Ängebo  

www.svagadalen.com 

0653-30157  

 
 
 
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 
 

 

 

 

 

Svågagården 

JMV El & Byggtjänst 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka/sallads
-bord 

Måndag 
 

 

 

Tisdag 
 

 

Onsdag 
 

 

Torsdag 
 

 

Fredag 
 

 

Lördag 
Hemtjänsten 

 

 

Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 3 
Sallads 

buffé 

 
Stekt fisk med filsås 

potatis 

 
Spagetti 

köttfärssås 

 
Kyckling 

wokgrönsaker 
nudlar /potatis 

 

 
Pannkaka 
Ärtsoppa 

 
Tacos med 

tillbehör 

 
Stekt korv, 
sås & Pot 

 
Persiljejärpar sås 

potatis 

Vecka 4 
Sallads 

buffé 

 
Stuvade makaroner 

korv 

 
Fisk med potatis 

och äggsås 

 
Månadens 

vegetariska rätt 

 
Nikkaloukta-
soppa mjukt 
bröd pålägg 

 
Viltskavsgryta 

 

 
Kyckling 
filé, sås 
Potatis 

 
Karre sås potatis 

 

Vecka 5 
Sallads 

buffé 

 
Pytt i panna ägg 

rödbetor 

 
Köttbullar sås 

potatis 

 
Fisk under 

majonnästäcke 
potatis 

 
Tex mexgryta 

ris/potatis 

 
Karré 

potatisgratäng 

 
Korvgryta 

 
Pannbiff m lök, 
sås & potatis. 

Vecka 6 
Sallads 

buffé 

 
Grillkorv med bröd 

potatismos 

 
kebab sås 
pitabröd 

 
Panerad fisk kall 

sås potatis 

 
Blodpudding/  
Potatisbullar 

lingonsylt 

 
Kalops potatis 

lingonsylt 

 
Bostonfalu 
med potatis 

 
Fläsk potatis 

löksås 
 

Vecka 7 
Sallads 

buffé 

 

 
Currykorv med 

ris/potatis 
 

Fisk med sambal 
oelek potatis 

Potatis och 
purjolökssoppa 

Pannkaka sylt Hamburgare 
med tillbehör 

Pyttipanna 
m ägg 

Stekt fisk med 
filsås 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 

 

LÄGENHET UTHYRES I BRÄNNÅS 

2 rum kök   68 m2  med fristående förråd, garage 

Tel.  070 517 03 05 eller 076 5215007 

 



                Ängebo IK  Ängebo IK  Ängebo IK  Ängebo IK  JanuariJanuariJanuariJanuari....    

Vi önskar alla en god fortsättning på det nya året.  Vi hoppas också att det skall bli ett lika aktivt år som 

2016 blev. Klubben har fortfarande projekt på gång och hoppas det finns intresse för detta och att vi kan 

få mycket hjälp med arbetet. Glädjande att vi ökar i medlemsantalet igen och 2016 hade vi hela 263 st 

medlemmar.  

Det som nu ligger närmast i tiden är att få till en skidlekplats. Det blir lite provisoriskt denna vinter då vi 

får försöka jobba med den snö vi har. Till sommaren skall vi göra lite grundarbete så det inte behövs så 

mycket snö för att få till gupp, orgeltramp mm. 

Vi skall även timra ihop en grill som finns på plats men som vi inte hann sätta upp eftersom den levererades 

så sent.   

SKIDKVÄLLAR.. Tisdag 24 januari kör vi igång. Kl. 1800. Samling vid klubbstugan.SKIDKVÄLLAR.. Tisdag 24 januari kör vi igång. Kl. 1800. Samling vid klubbstugan.SKIDKVÄLLAR.. Tisdag 24 januari kör vi igång. Kl. 1800. Samling vid klubbstugan.SKIDKVÄLLAR.. Tisdag 24 januari kör vi igång. Kl. 1800. Samling vid klubbstugan. Vi kör både 

skidskola och motionsåkning så alla är välkommen. Hoppas jag kan få till lite grejer på lekområdet trots att 

de fortfarande är lite tunt med snö. Har lite knapert med ledig tid också men det blir det som blir. 

Innebandyn har också startat tisdagInnebandyn har också startat tisdagInnebandyn har också startat tisdagInnebandyn har också startat tisdagsssskvällar 19.00 12 år och uppåt.kvällar 19.00 12 år och uppåt.kvällar 19.00 12 år och uppåt.kvällar 19.00 12 år och uppåt.    

Torsdagar är det som vanligt Styrke Torsdagar är det som vanligt Styrke Torsdagar är det som vanligt Styrke Torsdagar är det som vanligt Styrke ----cirkelträning från 19.00 cirkelträning från 19.00 cirkelträning från 19.00 cirkelträning från 19.00     

Barnleken har uppehåll när vi kör skidkvällarna.Barnleken har uppehåll när vi kör skidkvällarna.Barnleken har uppehåll när vi kör skidkvällarna.Barnleken har uppehåll när vi kör skidkvällarna.    

MåndMåndMåndMåndagar 19.00 kör vi BINGO. I år är det 20 år sedan vi startade.agar 19.00 kör vi BINGO. I år är det 20 år sedan vi startade.agar 19.00 kör vi BINGO. I år är det 20 år sedan vi startade.agar 19.00 kör vi BINGO. I år är det 20 år sedan vi startade.    

Varje dag kan man använda de skidspår som Bengt så flitigt kör upp. Elljusspåret och motionsspåret Varje dag kan man använda de skidspår som Bengt så flitigt kör upp. Elljusspåret och motionsspåret Varje dag kan man använda de skidspår som Bengt så flitigt kör upp. Elljusspåret och motionsspåret Varje dag kan man använda de skidspår som Bengt så flitigt kör upp. Elljusspåret och motionsspåret 

ÄngeboÄngeboÄngeboÄngebo----    Björsarv är nu bra preparerade. När det blir mer snö kan vi färdigställa med dubbla spåBjörsarv är nu bra preparerade. När det blir mer snö kan vi färdigställa med dubbla spåBjörsarv är nu bra preparerade. När det blir mer snö kan vi färdigställa med dubbla spåBjörsarv är nu bra preparerade. När det blir mer snö kan vi färdigställa med dubbla spår.r.r.r.    

Årsmöte. Söndag 19 februari håller vi vårt sedvanliga årsmöte. Klubbstugan 

kl.18.00. Ärenden enligt stadgarna. Dagordning och andra handlingar finns på 

vår hemsida www.angeboik.se Välkommen! 

Det har redan börjat trilla in medlemsavgifter för 2017,in medlemsavgifter för 2017,in medlemsavgifter för 2017,in medlemsavgifter för 2017, utan att jag skickat ut avier. Kan flera göra detta 

så skulle det underlätta för mig genom att inte behöva göra så många utskick. Jag lade in detta på facebook 

också och det fungerade väldigt bra. Jag avvaktar nu januari månad och sen skickar jag ut avier till de som 

inte betalat in avgiften. Storleken på avgiften är densamma som förut, 100 kr person eller 300 kr för familj. 

Året man fyller 18 betalar man egen avgift. 

Hoppas vi ses framöver, på innebandyn, i skidspåren, på styrketräningen, på våra vandringar eller kanske 

på någon bingokväll. Ha det gött. 

Majsan. 

 

      Motionsspåret 14 januari 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokbussen 
Bokbussen har 80 hållplatser runt om i 
kommunen, vilka besöks regelbundet på 
17 olika turer. 
Du som inte bor i närheten av något 
bibliotek, kan låna böcker och tidskrifter 
för barn och vuxna i bokbussen. I 
turlistan kan du se var och när bussen 
stannar. Om ingen av hållplatserna ligger 
lämpligt till för dig, ring oss. 

Om det finns någon möjlighet tillgodoser 
vi dina önskemål om ny hållplats. 
Dessutom stannar vi gärna mellan 
hållplatserna och lämnar böcker. 

 

Turlistan finns på Svågagården samt 
på Hudiksvalls kommuns hemsida. 

 

                 Närtrafik i Dellenbygden och Svågadalen 

För att kunna använda den nya Närtrafiken måste man ha minst 2 km till närmaste busshållplats, men man 
behöver inte vara folkbokförd på adressen. Man söker en resa från sin adress i X-trafiks Reseplanerare på 
hemsidan och i mobil-appen. Får man träff på en resa kan man sedan boka den via Beställningscentralen på 

tel. 0771-49 79 39, senast två timmar innan avgång. 

Priset på resan är 29 kr och du betalar direkt till föraren. Man kan betala med bankkort och 
kontanter eller köpa en mobilbiljett i förväg i X-trafiks app. Man kan inte använda X-trafiks periodbiljetter 
eller reskassa. 

Tiderna i tabellen är cirka-tider. Det ligger mycket ”luft” i tabellen för att det ska vara möjligt att hämta upp 
flera personer på sina hemadresser på samma tur och ändå vara framme vid de tider som anges. Körvägen 
beror på resenärerna och de Närområden som ligger till grund för tabellerna.  

 

Roligt att resorna 

redan blivit populära 

och utnyttjats enligt 

tel. med taxi. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Öppettider 

Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30 

Ingen lunchstängning  

Lördagar kl. 09.30-13.00 

Söndagar stängt 
 
handlarnsvagadalen@gmail.com    
0653-30100 

SVÅGADALEN 

Semlorna har kommit! 

Glöm inte... 

Tisdag 28 febr 

Fettisdagen! 

Klara halkan i vinter!  

köp Broddarna hos oss!  

Sverigebrodden 

99kr/par 

Välkomna till oss!Välkomna till oss!Välkomna till oss!Välkomna till oss!    
Magnus med Magnus med Magnus med Magnus med 

personalpersonalpersonalpersonal    

Nu får vi färskt bröd från 

 Loosbagarn varje fredag! 

 

OBS!  
I samband med 

skoterfestivalen lördagen 

den 25 februari har affären 

öppet till kl.15.00. 



SVÅGADALSBLADET 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                          15:e febr.   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 
 

 

         

SPRUTHUSET vid Havrabäcken 


