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Mycket som händer i Svågadalen igen.............. 

Svågadalens skoterklubbs 

skoterfestival firar 10 år den 

 25 februari kl 10-15 på 

Moodtorpet!  

Bonnbagers anordnar veterandragracing 

med anmälan på plats. Utöver det så är det 

möjligt att provköra handlarnas nya 

skotrar, köpa hamburgare, kôlbullar, korv, 

fika och lotter.  

Välkomna!  

hälsar Svågadalens skoterklubb och Sörsia 

byalag 

Pimpeltävling på 

Norrhavrasjön  

lördag 18 mars  

9.00-12.00 

Sörsia byalag 

Vårvintercafé med 

sopplunch lördag 

11 mars 12.00-14.00 

i Jaktstugan 

Svågavallen 

Välkomna ! 

Intresseföreningen 

 

Dialogkväll onsdag 

 15 mars kl 19 – 20.30 

Svågagården 

Visit glada Hudik  

kommer och informerar 

Välkomna! 

Svågadalsnämnden. 

Mer information och tips på 

aktiviteter inne i bladet 

 



VÅFFELDAGEN 
firas  

LÖRDAG 25 mars 
i Bygdegården, Brännås 

 
ANNONS I NÄSTA BLAD 

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

FEBRUARI   månad 
 
JULGRANSPLUNDRING  
söndag 15:e januari blev en succé med över 
100 besökare, mycket glädjande att 
traditionen kan fortsätta. 
Undertecknad hälsade välkommen och då 
speciellt till Svågadalens två minsta 
medborgare, Nova från Norrdala och Nelly 
från Norrhavra,  som förärades ett gosedjur 
med halssmycke. Ja, Nelly fick sitt smycke 
senare eftersom vi inte hade vetskap om 
henne. 
Så följde dans och lekar kring granen under 
ledning av Ninni Brink och till tonerna av 
Urban Anderssons dragspel. Både gammal, 
äldre och ung visade vad sotarn och bagarn 
gör när Urban spelade Räven raskar… 
Fikabordet med alla läckerheter lockade, 
barnen bjöds och de vuxna fick lägga frivillig 
fikapeng som uppgick till 1147 kr, öronmärkta 
pengar som intresseföreningen skänker till 
skolan att användas till friluftsdag.  
En riktig långdans avslutade dagen och tomten 
hann precis komma från storskogen med 
godispåsar till alla barnen. 
 

Ljusare tider 
för varje dag nu, dagarna blir allt längre och 
humöret blir allt bättre. 

 
Evenemangen avlöser varandra i 
Svågadalen 
Kolla evenemangskalendern bara, det finns 
hur mycket som helst att välja mellan. 
 

BOENDE I DALEN 
Har DU något att erbjuda för våra 

turister, året runt eller under 
sommaren? 

Vi sammanställer detta och går ut 
med information, många söker sig 

hit sommartid och vi bör kunna 
erbjuda dem nånstans att bo. 

Ring oss, Birgitta och MiaBirgitta och MiaBirgitta och MiaBirgitta och Mia 
eller maila 

 

 

Månadens matkalender 
 
FEBRUARI 
 
15  geléhallonets dag 
 
25  grapefruktens dag 
 
28  fettisdagen 
 
MARS 
5    ostkrokens dag 
7    punchrullens dag 
9    tomatsåsens dag 
12  alla korvars dag 
13  mazarindagen 
 
 
                              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              
förbehåller oss rätten att ändra stavfel 

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

ändrat!   Birgitta och MiaBirgitta och MiaBirgitta och MiaBirgitta och Mia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RÖD GRAPEFRUKTSMARMELAD  
MED VANILJ 

Ger ca 1,5 l marmelad 
ca 1½ g blodgrapefrukt sköljs och skalas, 
inget vitt får vara kvar. Skär i tunna skivor som 
sen delas i små tårtbitar. 

2 msk pressad citron 
3½ dl vatten 
   Lägg grapefrukten och den saft som runnit 
ur,   citronsaft och vatten i en rymlig kastrull. 

1 vaniljstång  delas på längden, skrapa ur 
fröna och lägg ner allt i kastrullen. 
Låt allt koka under lock ca en timme. 

1 kg syltsocker  blandas i under omrörning.  
   
Koka marmeladen kraftigt utan lock i 25 min. 
och rör om några gånger. Plocka ur 
vaniljstången. 
Häll upp marmeladen på rena burkar och sätt 
på lock 
Förvaras i kyl, färdig att äta efter några dagar. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                   GRUS 
finns att hämta 
i Ängebo, Svågagården 
i Brännås, vid gamla affären 
i Brändbo, vid sågen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårens MUSIKCAFÉ 
välkomnar 

till  Friggesunds klubbstuga    
                                        
 
 
 
 
 
 
 

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

Karl-Gunnar Karlsson)  
 

                      100 kr inkl fika och musik 

SÖNDAGARNA 
26 febr    26 mars 
kl 18.00 varje gång 

 
Varmt välkomna! 

0730 423077 

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

 (SPAR DENNA PÅ KYLSKÅPET  
FÖR MINNETS SKULL…) 

 

 

 

 

 

 

 

  

         EVENEMANGSKALENDER 

FEBRUARI 
18   invigning skidbron, ÄIK 
19  årsmöte, ÄIK klubbstugan 
25   skoterfestival, Moods 
26   musikcafé, Friggesund 
27   öppet möte intr.för, Norrhavra 
 

MARS 
11   sopplunch, jaktstugan 
15   dialogkväll, Svågagården 
18   pimpeltävling, Havrasjön 
18   årsmöte, Stråsjösjöns vänner 
25   våffelfest, Brännås 
26   årsmöten, Brännås 
 
Måndag   bingo, Svågagården 
Måndag   miniorerna, Betel Norrberg 
Tisdag       innebandy, Svågagården 
Torsdag    cirkel-styrketräning, 
                   Svågagården 
Fredag      elvakaffe, Betel Norrberg 

 
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 
 

 



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 

 



 

  

INTRESSEFÖRENINGEN 
har inför sommaren en idé som 
kom eftersom det inte finns 
någonstans att fika för turister i 
Svågadalen. 
För att råda bot mot detta 
erbjuder vi alla fikasugna att köpa 
med sig kaffekorg med fikabröd. 
Det kommer att finnas ca 30 bord 
och bänkar utsatta på lämpliga 
platser i hela dalen där man kan 
njuta av utsikten, vila från 
körningen och så samtidigt duka 
upp ur den medhavda kaffekorgen. 
Intresseföreningen köper in korgar 
och termosar och Du står för fikat, 
så tänker vi oss. 
Klartecken från miljökontoret. 
Välkommen till mötet så berättar 
vi resten som ex. priser, kartor, 
marknadsföring mm. 
Det finns redan nu några 
intresserade personer som 
kommer att tillhandahålla 
kaffekorgar. 
Lisa Weinacht och jag har planerat 
och funderat hur det här ska lösas 
och vi tror att det ska gå att 
genomföra. 
Vi inbjuder just Dig som tycker det 
låter intressant att komma till 
intresseföreningens möte hemma 
hos mig  
Måndag den 27 febr  kl 18.00 
OBS Du som är intresserad av 
korgen kommer till kl 18.00 
                                                                                                                    Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 

HÄMTA 
KAFFEKORGEN 

    HÄR  

Denna skylt sätts vid vägen där Du bor 

ÖPPET MÖTE 
med 

INTRESSEFÖRENINGEN 
 

Måndag 27 febr  kl 19.00 
hos 

Birgitta Nilsson 
Norrhavra 36 
0730 423077 

 
 

DAGORDNING  27 febr 
FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
GODKÄNNADE AV DAGORDNING 
JUSTERING 
KAFFEKORGAR i sommar 
STADGEÄNDRING 
LÖRDAGSLUNCH  i mars 
ÖVRIGA FRÅGOR 
NÄSTA MÖTE 
ÅRSMÖTE 
 
FIKA FÖR 20 kr          Välkommen! 

DU vet väl om att alla boende, även 
sommarboende i Svågadalen, är medlemmar i 
intresseföreningen. 
 
Vad gör vi då???     Jaa, litet axplock… 
 
¤ Julgransplundring 
¤ Kaffekorgar   
¤ Leder 
¤ Sagostunder 
¤ Ansvar för Svågadalsbladet 
¤ Hemsida  svagadalensbyar.se 
¤ Arrenderar ut Dala-Campen 
¤ Ansvar för bakstugan 
¤ Vi är öppna för alla idéer… 
¤ Vi samarbetar gärna med andra föreningar 
 
Intresset från Dig och de flesta är mycket svagt, 
så det kan bara bli bättre! 
Inbjudan till er alla   MÅNDAG 27 febr  kl 19.00 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skoterfestival  

Lördag 25 februari kl 10 - 15 
Moodtorpet - Norrberg 

Bonnbagers annordnar veterandragrace, anmälning på plats.  

Provkörning av skotrar, försäljning av lotter, kôlbullar, 

hamburgare, korv och fika.  

Välkomna! 

Svågadalens skoterklubb & Sörsia byalag 

 

Dialogkväll  

Onsdag 15 mars kl 19.00-20.30 

Svågagården 
Visit Glada Hudik informerar om hur 

vi kan använda oss av deras tjänster gällande turism. 

Kort presentation av bolaget, tid för frågor även möjlighet att hjälpa 

enskilda aktörer att ”komma igång” och lägga in sina event/aktiviteter i 

deras informationssystem.   

          
Möjlighet att även ta upp andra frågor med nämnden som berör dalen. 

Nämnden bjuder på fika 

Välkomna! 

Svågadalsnämnden. 

 



 

  

 

Pimpeltävling för alla 

på Norrhavrasjön  

lördag 18 mars  

kl 9.00-12.00 
Startavgift vuxen 30 kr, barn upp till 15 år gratis. 

Fiskekort för tävlingsdagen är betalt av Sörsia byalag 

Fint prisbord 

Kôlbullar finns att köpa 

Möjlighet att grilla medhavd korv. 

Inställs om det blir dålig is 

För mer info ring Leif tel.070 6322234 

Sörsia byalag 

 

Vårvintercafé med sopplunch och fika 

Lördag 11 mars 12.00-14.00 
i Jaktstugan Svågavallen 

Välkomna ! 

Intresseföreningen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

Årsmöte i Föreningen Stråsjösjöns Vänner 

Lördagen 18 mars kl 16.00  

hos Gagners, SvenErik Sydh 

Gamla medlemmar och nya intresserade är hjärtligt välkomna! 

Vi bjuder på fika! 

Styrelsen 

 

  

 

Årsmöten i Brännås Bygdegården 26 mars  

11.00 Brännås/Brändbo Byalag 

ca 12.00 Brännås/Brändbo Vägsamfällighet 

ca 13.00 Brännås EK Vatten och Avlopp 

Hjärtligt välkomna 

PRO-Bjuråker 
 

Påminner om årsmötet i Bricka torsdag 23/2 kl. 13.00. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Medverkan av ledarskribenten på HT Patrik Oksanen 
Kören medverkar. Smörgåstårta. 
 
9/3 Lunch på Svanbacken för årets 80 och 90 åringar samt 
övriga intresserade medlemmar. Anmälan till Roland senast 5/3 
Tel. 070-3112410  Specialpris 75:- 
 
30/3 Filmvisning på Sveabiografen i Delsbo kl. 12.30 för medlemmar 
I Delsbo-Norrbo och Bjuråkers PRO-föreningar och även andra intresserade. 
Filmerna är från 70-talet. 
Pris 50: Fika i pausen 40:-. 
Anmälan för fikat senast 27/3 till Roland Tel. 070-3112410. 
 

Välkomna 
Styrelsen PRO-Bjuråker 

 



  

 

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. 

 

NYHETEN  är att  
närtrafiken går 5 dagar i veckan efter 
den bestämda turlistan. 
Resorna körs med taxi. 
 
 
 

 

 



 

  



 

  

24/2 
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 

gratis Filmvisning  
Välkommen 

 

31/3 
16.00-22.00 Trubadurkväll 

Fri entré 
Pizzameny fr. 70:- 

Kycklingfilé m 
mangorayasås 

100:- 
Alt pepparkryddad lättrökt 

fläskfilé m klyftpotatis & 
bearnaisesås 

100:- 
Välkommen 

 Fullst. rättigheter 

Ängebo  

www.svagadalen.com 

0653-30157  

 

Dagens rätt sportlovsveckan 
Vecka 10 

 
Måndag 

Stekt fisk filsås potatis 

Tisdag  
Stekt falukorv, bräckt skinka 

& stekt ägg. 

Onsdag 
Biff a´la lindström m brunsås, 

sylt  & potatis. Lingonsylt 

Torsdag 
Ärtsoppa/pannkaka, grädde 

Fredag 
Fläskkarré sås & potatis 

 

Välkommen!  

Ängebo  

www.svagadalen.com 

0653-30157  

Svågagården (Foto Mia Rosvall) Kôlmila 



Vecka/sallads
-bord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 
Hemtjänsten 

Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 8 
Sallads buffé 

 
20/2-26/2 

korvstroganoff med 
ris/potatis 

Kyckling med 
mangorajasås 
potatis 

Salsagratinerad 
fiskfilé med 
potatis 

Ost och 
skinksallad 

Fläsk potatis 
löksås 

 Kams, vitsås & 
fläsk 

Omelett 

 
Köttbullar m 
brunsås & potatis 

      Film13.00 
Kolarskogen 
del2 

  

Vecka 9 
Sallads buffé 

 
27/2-5/3 

Parisare med 
bröd/potatis med 
tillbehör 

Bacalao (fisk) 

Restaurangens 
tolkning 

Månadens 
Vegetariska rätt 

Pasta med 
skinksås s 

Revbensspjäll 
sås potatis 

Färsbiffar i 
brunsås & 

potatis 

 
Pölsa rödbetor 
potatis 

        

Vecka 10 
Sallads buffé Stekt fisk filsås 

potatis 
Stekt falukorv, 
bräckt skinka m 
stekt ägg å stekt 
pot. 

Biff a´la 
Lindström m 
brunssås, sylt & 
pot. 

Ärtsoppa, 
pannkaka & 
grädde 

Fläskkarré sås 
potatis 

 
Kyckling 
med 
mangorajaså
s potatis 

Fisk med sås & 
potatis. 

6/3-12/3 
sportlov sportlov sportlov sportlov sportlov   

 
       

Vecka 11 
Sallads buffé 
 
13/3-19/3 

Kycklingklubba ris 
sweetchili sås  

Festlig korvgryta ris Fiskbiff sås 
potatis 

Mannagrynsgröt 
mjukt bröd 
pålägg 

Köttfärslimpa 
sås potatis 

Pytt i panna 
ägg rödbetor 

 
Kokt fisk äggsås 
potatis 

 
   Morotssoppa/ 

 

  

 

Vecka 12 
Sallads buffé 

20/3-26/3 

Lunchkorv sås 
potatis 

Fiskgratäng m 
potatis 

Blandade rätter Pannkaka, 
grädde & sylt 

Köttgryta 
potatis 

Skinklåda 
potatis 

Inlagd sill ägg 
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 
 

Dagens lunch serveras mellan 11.00- 13.00 
Dagens rätt 69-  Pensionärspris 50:- Klippkort 10 dagens den 11:e  gratis. Matlådor 50:-  
Restaurangen är öppen mellan 9.00-14.00 
Kaffe 15 kr    
Gobit 20 kr   
Ost och skinksmörgås 25kr    m.m.  
 



                Ängebo IK  Ängebo IK  Ängebo IK  Ängebo IK  FebruariFebruariFebruariFebruari....    

I detta blad måste jag börja med att tacka Bengt SkarpBengt SkarpBengt SkarpBengt Skarp för det enorma arbete han gör med skidspåren. Ni 

som följer oss på facebook har nog sett vilka härliga vinterbilder det ploppar upp då och då med fina 

skidspår. Eftersom vi är en av få föreningar som fått till spår i terräng så har det också blivit välbesökt av 

många skidåkare, både motionärer och de som tränar mer för ex. vasaloppsveckan. Vi har haft åkare från 

Hudiksvall, Bollnäs, Uppsala, Delsbo, Norrbo, Bjuråker mm. Jätteroligt för det är en enastående natur vi 

har att visa upp. Vi får vara stolta över att vår lilla förening kan erbjuda denna möjlighet och att vi ortsbor 

inte behöver åka långt för att hitta preparerade spår. Hoppas att tövädret inte förstör alltför mycket 

fortsättningsvis. Vi uppgraderar spårstatus på facebook å hemsida. 

 

 

 

 

 

 

Bröderna Strand flitiga besökare i spåren. 

Varför inte ta med nåt gott å göra en utflykt till Skidvilan. En trevlig utflykt med barnen. Ved finns om 

man vill grilla.  

SKIDKVÄLLAR.. SKIDKVÄLLAR.. SKIDKVÄLLAR.. SKIDKVÄLLAR.. Vi fortsätter med skidåkningen och skidskolan så länge som vi har bra skidföre. Den 

gångna veckan fick vi ställa in eftersom det blev alltför många plusgrader och vi inte vill röra så mycket i 

snön när det är varmt. Tisdagar 18.00.Tisdagar 18.00.Tisdagar 18.00.Tisdagar 18.00.        Fika förstås i Klubbis.Fika förstås i Klubbis.Fika förstås i Klubbis.Fika förstås i Klubbis.    

Ett stort tack till Leif och Kristian Bergström som fixade till skidskoleområdet så vi kan ha Ett stort tack till Leif och Kristian Bergström som fixade till skidskoleområdet så vi kan ha Ett stort tack till Leif och Kristian Bergström som fixade till skidskoleområdet så vi kan ha Ett stort tack till Leif och Kristian Bergström som fixade till skidskoleområdet så vi kan ha 

verksamheten där.verksamheten där.verksamheten där.verksamheten där.        

Invigning av skidbron lördag 18 feb. kl. 12.00 . Invigning av skidbron lördag 18 feb. kl. 12.00 . Invigning av skidbron lördag 18 feb. kl. 12.00 . Invigning av skidbron lördag 18 feb. kl. 12.00 . Barnens vasalopp. Vuxentävling mm kul. Barnens vasalopp. Vuxentävling mm kul. Barnens vasalopp. Vuxentävling mm kul. Barnens vasalopp. Vuxentävling mm kul. 

Korv, fika.Korv, fika.Korv, fika.Korv, fika.            
Innebandy Innebandy Innebandy Innebandy tisdagtisdagtisdagtisdagsssskvällar 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 Styrke Torsdagar Styrke Torsdagar Styrke Torsdagar Styrke ----cirkelträning från 19.00 cirkelträning från 19.00 cirkelträning från 19.00 cirkelträning från 19.00     

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

Påminner omPåminner omPåminner omPåminner om    

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! 

Majsan. 



n  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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). 

 
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 

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

personalpersonalpersonalpersonal    

 

OBS!  
I samband med 

skoterfestivalen lördagen 

den 25 februari har affären 

öppet till kl 15.00 

Speciella erbjudanden i 

butiken den dagen 

 

 

NYHETER I BUTIKEN! 

Nu har vi charkvaror mm 

från Björks och Dehlins I 

Färila 

På torsdagar får vi även 

färdiga matlådor från 

Dehlins  

 



Styrelsemöte Svågadalens Intresseförening 24 januari 2017 
 
Julgransplundring 2017 blev välbesökt över hundra personer 
deltog. Till nästa år flera termosar till kaffet, en mikrofon så 
man kan höra t.ex. vad de årsfödda barnen heter. Tomten hade 
flera barn som ville ha påse av tomten men de ville inte ha 
godis, vi föreslog att ha bara fruktpåsar nästa år till alla barn. 
En summa av 1.147 kr. blev det i frivilligt fikapeng, den 
summan kommer att skänkas till Svågadalens skolan för en 
friluftsdag för hela skolan. 
 
Behovet av lunch för skoteråkare och övriga är stort, så lördag 
11 mars mellan kl. 12 00 – 14 00 finns möjlighet för alla att 
komma till  Stråsjö jaktklubbs stuga i Ängebo, på spark eller 
skidor, promenerandes eller med skoter. 
Med bil går också bra det är plogat fram till stugan. 
 
Kaffekorgar kommer att ordnas till sommar, så besökande kan 
få en trevlig upplevelse här i dalen. 
 
Nästa styrelsemöte 27 februari 2017 kl. 19 00 
Önskemål om ett styrelsemöte i maj vid Dalacampen. 
Årsmöte tisdagen 4 april kl. 19 00 på Svågagården. 
 
Vid protokollet 
 
 
Lisa Weinacht                       Birgitta Nilsson Ordf. 



Plats och tid: Svågagården den 30 januari 2017, kl. 08.00-10.30 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Björn Eriksson (Opol) 
Peter Jons (Opol) 
Marianne Joelsson (Opol) 
Thomas Kjell (Opol) 
Kerstin Holm (Opol) 
Kent Söderlund (Opol) 
 

Mona Svedlund (Opol) 
Birgitta Söderström (Opol) 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare 

 
 

 
Utses att justera:  Björn Eriksson (Opol) 

 
 
Justeringens plats 
och tid: 2017-02-20, kl. 07:45 

Underskrifter:  Paragrafer: 1 -  7 

Sekreterare: 

 
Fredrik Röjd                    

Ordförande:                 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 
 

  
  

                                   Björn Eriksson (Opol)             
 
Upprop: Ann-Marie Rosvall , Björn Eriksson, Peter Jons, Marianne Joelsson, Thomas Kjell,  Kerstin 
Holm, Kent Söderlund, Mona Svedlund samt Birgitta Söderström (Opol),  
 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 
 
Anslagstid från                                                            Anslagstid till 
 
2017-02-22                                                      2017-03-15 
 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 
_________________________________________________________ 

 

Svågadalsnämnden 



§ 1 Ekonomiskt utfall efter år 2016 
Platschefen redogör för det ekonomiska utfallet för år 2016. Det ekonomiska resulterade i ett 
mycket litet underskott om 39 000 kronor. Då detta är mindre än en halv procentenhet av total 
budget räknas resultatet som plus minus noll. Nämnden har alltså nått en budget i balans.  
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

 
§ 2 Ekonomiskt utfall efter januari månad år 2017 
Platschefen redovisar att nämndens budget bedöms vara i balans efter januari månads utgång. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

 
§ 3 Rapport från verksamheten och personalläge 
Platschefen informerar om pågående arbete inom grundskola, fritidshem, förskola samt 
äldreomsorg. Han meddelar bland annat att förvaltningens sjukskrivningstal har sjunkit under år 
2016. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

 
§ 4 Redovisning av verkställda beslut 
Platschefen rapporterar följande: 

- Inköp av diverse materiel 
- Två skrivelser är upprättade och skickade till Trafikverket respektive Telia. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 

§ 5 Pågående arbeten 
 

- Lederna. Lokala bolag kommer att tas in i samband med ledarbetena. 
- Vilka projekt kan man få bidrag för? Vi skall undersöka detta. 
- Dialogkvällar – Visit glada Hudik inbjuds till den 15 eller 22 mars. Ytterligare dialogkväll 

hålls onsdag den 17 maj. 
 
Beslut: Nämnden beslutar att arbeta vidare utifrån detta. 
 

§ 6 Nämndens åtagande för år 2017 
Platschefen redogör för skrivelsen. Åtagande med indikatorer föreslås förbli desamma som för år 
2016. 
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
§ 7 Fråga om fiber 
Thomas Kjell (Opol) informerar om det senaste han hört om den kommande fiberutbyggnaden i 
Svågadalen. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
Mötet avslutas. 
 

  



SVÅGADALSBLADET 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                           

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 
 

 

 

 

15:e mars   kl 12.00         

Bro över Svågan 
Foto Ilona Eriksson 


