
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Svågadalsbladet 
Nr 3    Mars 2017 

 

 

VÅFFELDAGEN  
 

firas  

 

LÖRDAG 25 mars kl 13 – 16 

 

 Bygdegården, Brännås 
 

Våfflor med sylt o grädde 

 

Fika         60 kr 
 
 
 
 

Brännås/Brändbo byalag 
Välkomnar alla 

 

Mars 

Fredag 31/3 

Trubadurkväll m Bengan från Sundsvall 

Köket serverar:  

Pizzameny 

Sôrsiaspecial/ Svågaspecial 70:- 

Mama mia/Capriosa  65:- 

Vesuvio  55:- 

A´la carte 

Örtkryddad rökt fläskfilé,  

sås & pot.gratäng 100:- 

Öppet från 16.00-22.00 

Trubadur börjar 18.00 

Fri entré  

April 
Fredag 28/4 

Film 
12.00 Pärgröt & fläsk med stuvad vitkål 

I Skördetid. 

En film med Lars Nilsson i Vålsta Forsa 

och hans två nordsvenskar.  

Se havre skäras med självbindare. 

Kärvar på snes. Tröskning i  

gammalt tröskvärk. Höstplöjning mm 

 av Erik Eriksson 

Maj 
Vårfest Lördag 13/5 

Ordförande fyller år! 

Det ska vi  fira! 

Mingel 

3 rätter middag 

Underhållning Kvällsvickning 

Kuvertpris 299:- 

Föranmälan! 

Välkommen 
 

 

Fullst. Rättigheter 
www.svagadalen.com 
0653 30157 
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MARS    månad 

 
Sagostunder  
har vi nu haft två kvällar på biblioteket. 
Elsie Bäcklund-Sandberg läste Mannen från myren av 
Anita Salomonsson. 
Ca 20 personer kom varje gång för att lyssna till denna 
underbara högläsare, spännande att få koppla av och 
bara njuta, sen samlas till en stunds fika. 
 

Skoterfestivalen 
samlade många skoteråkare och besökare, det hade 
snöat och solen var på sitt bästa humör. 
 

Sopplunch och fika 
en inbjudande nyhet som många hörsammade i 
jaktstugan vid Svågavallen, intresseföreningen 
arrangerade och besökarna ville ha flera liknande 
luncher.  Vi får väl se framöver…. 
 

Våffeldagen 

firar vi i Brännås och träffar samtidigt många bekanta. 
Du kan ju också grädda våfflor hemma men bjud in 
några vänner så blir det lite trevligare att äta. 

 
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?        Hör av dig!!! 

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

vi bör kunna erbjuda dem nånstans att bo. 
Ring eller maila oss, Birgitta och Mia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Månadens matkalender 
 
MARS 
20   vårdagjämning 
22   internationella vattendagen 
24   europeisk dag för hantverksgjord glass 
25   våffeldagen  
  

APRIL 
4    morotens dag 
8    surdegsdagen 
10  bullens dag 
12  lakritsdagen 
      linssoppans dag 
Så kommer hela påskhelgen 
 
Birgitta 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  
som gärna informerar om dalen 

0730 423077 

 
 
 

 
GLAD PÅSK 

till  
ALLA LÄSARE 

 

 
önskar  

Mia och Birgitta 
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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 Mia 

 

En chans kvar  

MUSIKCAFÉ  
i  Friggesunds klubbstuga 

SÖNDAG 26 mars  kl 18.00                                       
 

Cafégänget underhåller  
(Ingvar Bergqvist, Urban Stensson, Stefan Ström, 

Karl-Erik Dufvenberg, Bengt Nord,  
Karl-Gunnar Karlsson)  

 
Varmt välkomna! 

 
                       
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Nilsson och Knut Bergqvist  

SÖKES 
VIRKE ATT GÖRA SKYLTSTÄLLNING 

AV TILL KAFFEKORGEN 
Har DU något liggande så ringer Du 

mig, jag hämtar… 

Birgitta Nilsson 
0730 423077 

HJORTRONKAKA 
Vispa 2 ägg med 2 dl socker 
2 dl vetemjöl 
2 tsk bakpulver 
1 dl kokande vatten 
 
Smörj och bröa en rund sockerkaksform 
Grädda ca 25 min i 175 gr 
Låt kakan kallna, dela den och bred på en 
fyllning av 1½ dl hjortronsylt utrört med 
¾ burk creme fraiche. 
Gör en glasyr av: 
2 äggulor, ½ dl socker, ½ dl grädde, 1 tsk 
vaniljsocker. 
Sjud under kraftig omrörning till krämen 
har tjocknat, rör i 50 g smör/marg och 
bred över kakan, strö över kokos. 
 
Receptet  kom  från Ilona i Brändbo 
Jag har smakat den ljuvliga kakan och den 
smakar bara mera…. 

 

Stort TACK 
till besökare och utställare på 

Skotermässan på Moodtorpet som alla 
bidrog till en trevlig dag. 

 

Sörsia Byalag 
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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 

 

mailto:handlarnsvagadalen@gmail.com
http://www.helandeskolhuset.se/
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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 

http://www.lillaspasalongen.n.nu/
http://www.strasjokapell.se/
http://www.svagadalen.com/
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KOM IHÅG: 

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 

 

 

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 
 

 

 

 

ÅRSMÖTE 

NORRBERG-BRÄNNÅS 

VÄGSAMFÄLLIGHET 

SVÅGAGÅRDEN 5/4 kl 19.00 

Styrelsen 

 

Årsmöte  

Sörsia Byalag 

Söndag den 23 april kl. 15.00 

Moodtorpet 

Välkomna 
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INTRESSEFÖRENINGEN 
 
har haft en första träff den 27 febr med de som 
är intresserade att erbjuda besökande i 
Svågadalen KAFFEKORGAR i sommar. 
Vi sätter upp kartor på anslagstavlor med namn 
och telefon var kaffekorgen kan hämtas.   Skylt 
vid vägen. 
Marknadsföring via Visit Glada Hudik, 
facebook, Dellenbygden, anslagstavlor, 
HudiksvallsTidningen m fl. 
Intresseföreningen står för inköp av korgar, 
presentkassar,  termos. 
Den som har korgen kokar kaffe, bakar och 
säljer. 
 

Vi vill ha virke till skyltar sponsrat 
av någon…                         
DU kanske….   Ring Birgitta Nilsson 
Kartor och broschyrer delas ut i korgen. 
 
                               Birgitta Nilsson 
 

ÅRSMÖTE 
med 

INTRESSEFÖRENINGEN 
 

tisdag 4 april  kl 19.00 
på Svågagården 

 
Ärenden enligt stadgarna 
KAFFEKORGAR i sommar 
STADGEÄNDRING 
 
Vi bjuder på fika!     Välkommen! 

Birgitta Nilsson 
Ordf. 

 

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 
¤ Sopplunch 
¤ Ansvar för Svågadalsbladet 
¤ Hemsida  www.svagadalensbyar.se  
¤ Arrenderar ut Dala-Campen 
¤ Ansvar för bakstugan 
¤ Vi är öppna för alla idéer… 
¤ Vi samarbetar gärna med andra föreningar 
 
 

MARS 
25   våffelfest, Brännås 
26   musikcafé, Friggesund 
26   tre årsmöten, Brännås 
31   trubadurkväll, Svågagården 
 
 
 

APRIL 
4    årsmöte intr.förening, Svågagården 
5    årsmöte  södra vägen, Svågagården 
23  årsmöte Sörsia, Moodtorpet 
27  sagostund, Svågagården 
28  pärgröt, fläsk och film, Svågagården 

Måndag   bingo, Svågagården 
Måndag   miniorerna, Betel Norrberg 
Tisdag       innebandy, Svågagården 
Torsdag    cirkel-styrketräning, 
                   Svågagården 
Fredag      elvakaffe, Betel Norrberg 
 

         

EVENEMANGSKALENDER 

 

Boka in torsdag 27 april  kl 19.00 
SAGOSTUND FÖR VUXNA 
på biblioteket 
Elsie Bäcklund-Sandberg läser 
DÖRRSKYLTEN av Hasse Z 
 

http://www.svagadalensbyar.se/


 

 

 

 

 

Sedan jag 2014 lämnade Stockholm och flyttade in i Holmbergs byskola från 1911 har jag skapat 

en trevlig mötesplats och även en möjlighet att övernatta i det charmiga skolhuset med trädgård. 

Helande Skolhusets Bed and Breakfast erbjuder året runt en vilsam och hemtrevlig miljö för 

gäster  som besöker vår vackra Svågadal. 

Jag kan erbjuda 2 enkelrum för 500kr/natt och 1 dubbelrum för 800kr/natt. 

Varmt välkommen önskar 

Rita Borenstein 

www.helandeskolhuset.se 

Tel: 0707 707199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullt hus till påsk? 

 

http://www.helandeskolhuset.se/
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Vikingabåtar och Kyrkbåtar 
Eftersom vi, klass 4-5 jobbar med vikingatiden så besökte vi Lasse 

Forslund som bygger kyrkbåtar som liknar vikingabåtar. Båten som han 

bygger nu är 15,3 m lång, 2,2 m bred, båten väger ca 1 ton. Den är den 13:e 

kyrkbåten han bygger. Det behövs ca 4000 nitar till att sätta ihop båten. 

På båten finns det plats för 14 roddare och man brukar åka ungefär 30 

personer per båt. En gång testade man hur många som får plats i båten 

och det var ca 80 personer. Båten är gjord av tall (furu) och ask som 

ångas så att den blir böjbar. Han har 

byggt på båten i ca 200 timmar. Den 

här båten blir en bröllopsbåt som 

kostar ca 300 000 kr. Föreningen 

som har beställt båten köper virke 

och nitar och Lasse får betalt per 

timme.  

Förut tog det 3 månader att bygga 

en båt om man var 3 personer, nu tar det 1000 timmar om han bygger 

själv. Lasse var 17 år när han byggde sin första segelbåt, och 43 år när 

han byggde sin första kyrkbåt. Han har byggt 3 kyrkbåtar som är i Dellen. 

Lasse är självlärd av intresse. Han har varit ombord på ett vikingaskepp, 

men inte åkt ett, men han kan ro båtar. Den båt som tog längst tid för 

honom att bygga var en båt till Hudiksvall som 

heter Alma. Lasse har många intressen, han har 

t.ex. varit intresserad av flygplan. Han bygger 

också t.ex. trappor och golv.  

 

 

 

Texten är skriven av Ella Schröder, Ivar Brink och Filip Martinsson 

utifrån elevernas frågor.



     

Trots den dåliga vintern, snömässigt, 

har vi ändå lyckats genomföra några 

kvällars skidskola och motionsåkning. 

Vi har gjort det bästa av situationen 

även om vi inte kunnat använda den 

utrustning vi köpt in för ändamålet. Vi 

avslutade skidskolan med att arrangera 

barnens vasalopp på Svågavallen. Vi 

körde även en sprintstafett för de äldre 

som varvade runt på löparbanan. Efter detta förflyttade vi oss till klubbstugan för att återinviga 

skidbron. Efter en liten historik av Maj-Lis hur vi en gång lyckades få till denna bro, så var det dags 

för Bengt Skarp att klippa bandet. Sen blev det prisutdelning för alla barn. Fika och korvgrillning var 

förstås med på programmet. 

 

Vi har gjort lite preliminära datum för vandringar i sommar. Det kan komma att ändras efter hur det 

ser ut i terrängen, eller hur vädret är. Ons. 10 maj. Tovåsen kvällsvandring. 

25 Maj. Gökotta, Bratthé- Gröntjärn. 8 Juni Svågaleden, Brännås- Ängebo. 27 Juni. Spelkväll på 

Bratthé. 30 Juni Gröntjärnsleden. 4 Juli Spelkväll på Bratthé. 3 Aug. Valleden. 

Sen fyller vi på med ytterligare någon vandring under hösten. Kom gärna med förslag på 

vandringsmål. 

Arbeten, förutom den vanliga skötseln, vi har att utföra under sommaren. Färdigställa skidlekplatsen 

och sätta upp två belysningspunkter.  Sätta ihop grillplatsen. Byte av takrännor på byggnad, 

Svågavallen. Om vi kan ordna det ekonomiska, bygga ett utegym och motorikbana på Svågavallen.  

 

 

Information om föreningen finns även på vår hemsida, angeboik.se och facebook. Titta även där för att se 

aktiviteter. Vi gör ett litet uppehåll för de yngre barnen nu.   Ett stort tack för att ni varit så snabba att 

betala in medlemsavgiften. Redan nu har 239 st betalat in och jag kan också räkna in nya medlemmar. Det 

återstår några som jag påminner här. Skickar inte ut någon annan påminnelse. Förfrågan har även kommit 

om man kan sätta in en skidavgift för de fina spåren vi har. Det kan man göra på vårt pg. 112597-0 och vi 

tackar så jättemycket för detta.   

 

Ängebo IK  Mars 



  

Elvakaffe 
på Betel, Norrberg varje fredag kl 11.00-12.30 

Öppet hus och träffpunkt för alla åldrar, med enkelt kaffe, en liten pratstund och 

någon gång lite program.... Så blir det den 21 april, då får vi lyssna till sång och 

musik av PRO-kören.   

Välkomna!  
 

              Välkommen till  
              Hasselagården 
                                                                                                                                 Torggränd 8, Hassela                 

 

5 april kl 19:00: 

Tjejkväll  

med klädvisning och försäljning 

från Capricorn, Delsbo. Flera 

utställare/försäljare kommer att 

finnas på plats. Entré: 100:- inkl 

lättare förtäring och kaffe. Anmälan 

krävs, Ring eller smsa Marita  070-

313 69 66 eller Mona 070-858 16 

62. 
 

31 mars kl 19:00: 

Filmvisning  

Vi visar 2 filmer av Erik Eriksson, bl.a. 

Kolarfilmen del 2.  

Gratis inträde. 

Fikaförsäljning i pausen. 

  

                

Följ oss på Facebook, så blir du uppdaterad på vad som händer! 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6mtvIgcDLAhWCA5oKHT__AbgQjRwIBw&url=http://se.dreamstime.com/royaltyfria-bilder-kaffekopp-image31011849&psig=AFQjCNGFcGnY5yIJEGyJivxL9VM6-Ce2-A&ust=1458039190656013


Vecka/sallads
-bord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 
Hemtjänsten 

Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 12 
Sallads buffé 

20/3-26/3 

Lunchkorv sås 
potatis 

Fiskgratäng 
potatis 

Blandade rätter Ugnspannkaka Köttgryta potatis Skinklåda 
potatis 

Inlagd sill ägg 
mjölk sky potatis 

        

Vecka 13 
Sallads buffé 

27/3 -2/4 

Broccolikorv med 
ostsås potatis 

Köttfärs i ugn 
med ris/potatis 

Pasta gratäng med 
rökt skinka 

Månadens 
vegetariska rätt 

Makaronigryta 

Kotlett sås 
potatis Köttfärspaj  

    Fisksoppa Trivselkväll på 
svågagården 

  

 

 

   16,00-22,00   

Vecka 14 
Sallads buffé 

3/4 – 9/4 

Div rätter Grillkorv 
potatismos 

Partylåda kassler 
svampsås ris 

Kycklingsoppa Färsbiffar sås 
potatis 

gryta potatis Fisk gratäng 
potatis 

 
       

Vecka 15 
Sallads buffe 

10/4 – 16/4 
Pastagratäng med 
kassler 

Stekt fisk sås 
potatis 

Mustig 
köttfärsgryta 
ris/potatis 

Liten påskbuffe Långfredag Janssons 
frestelse 

Inlagd sill ägg 
potatis 

    Sill, ägghalvor, 
skinka, 
prinskorv, 
köttbullar 

Stängt   

    Hemtjänsten 
Köttbullar 

Hemtjänsten 

buffé 

  

Vecka 16 

Sallads buffé 

17/4 – 23/4 

Annan dag påsk Fisk gratäng 
potatis 

Fläskkorv 
potatismos 

Pasta med 
tonfisksås 

Kålpudding sås 
potatis 

Panerad fisk 
remouladsås 

potatis 

Kassler potatis 
svampsås 

 Stängt       

Vecka 17 

Salladsbuffe 

24/4 – 30/4 

Korvlåda ris/potatis Spagetti 
köttfärssås 

 
 
Fiskgratäng med 
tomat och oregano 

Köttsoppa mjukt 
bröd pålägg 

Pärgröt m fläsk 
& stuvad vitkål 

Filmvisning: ” i 

Skördetid” Erik 

Eriksson 

Köttbullar 
sås potatis 

Makaronipudding 

 

 

 

 

 

 

MATSEDEL 

 

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

  

Adress        Telefon           Fax     

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.  
 

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.solgardenedsvara.se/bilder/mat.jpg&imgrefurl=http://www.solgardenedsvara.se/matsedel.html&h=200&w=416&tbnid=x9curw7ns3dV6M:&zoom=1&docid=8-3f5wFUf49T0M&hl=sv&ei=7N-3VO-2D8f7ygOi14LQCA&tbm=isch&ved=0CCMQMygbMBs4ZA&iact=rc&uact=3&dur=616&page=8&start=123&ndsp=20
mailto:svagagarden@svagadalen.com


  

 

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. 
 
 
 

 

 

http://xtrafik.se/reseplaneraren


 

  

 



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 

 
Glad Påsk 

 
Välkomna till oss! 

Magnus med personal 

Kenovinst! 

Grattis till dig som vann 125 000 

på Keno! 

 

 

 

 

NYHETER I BUTIKEN! 

Frimärksombud 

Frimärken, frankerade 

kuvert och påsar i olika 

storlekar finns nu att köpa 

hos oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets fröer är här! 

 

Vårrea på garner! 10% på alla sorter 

 

http://www.systembolaget/
mailto:handlarnsvagadalen@gmail.com
mailto:handlarnsvagadalen@gmail.com


Plats och tid: Svågagården den 27 februari 2017, kl. 08.00-11.30 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  
 
 
 
 
 
 
 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Eva Edström (Opol) 
Helmuth Klingenberg 
Birgitta Hedberg (Opol) 
Björn Eriksson (Opol) 
Peter Jons (Opol) 
Hans Schröder (Opol)  
(t.o.m. § 23 ) 
Marianne Joelsson (Opol)  
(t.o.m § 24) 
 

Marianne Joelsson (Opol)  
(t.o.m. § 23 ) 
Thomas Kjell (Opol)  
Kerstin Holm (Opol) 
Birgitta Söderström (Opol) 

Mona Svedlund (Opol) 

 

Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare 
 

 

Utses att justera:  Peter Jons (Opol) 
 

 
Justeringens plats 

och tid: 2017-03-13, kl. 07:45 

Underskrifter:  Paragrafer: 8 -   

Sekreterare: 

 
 
 
Fredrik Röjd                    

Ordförande:                

 
 
 
 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 
 
 

  
  

                                   Peter Jons (Opol)        
                                    
Upprop: Ann-Marie Rosvall, Eva Edström, Helmuth Klingenberg, , Birgitta Hedberg, Björn 
Eriksson, Peter Jons, Hans Schröder, Marianne Joelsson, Thomas Kjell, Kerstin Holm, Birgitta 
Söderström (samtliga Opol)  

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 
Anslagstid från                                                            Anslagstid till 

2017-03-15                                                       2017-04-05 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 

Svågadalsnämnden 

 



§ 8 Ekonomisk rapport – uppföljning efter februari år 2017 
Platschefen föredrar. Svågadalsnämndens budget är i balans. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 9 Uppföljning av nämndens internkontrollplan för år 2016 
Platschefen föredrar. 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta uppföljningen av internkontrollprogrammet. 
Nämnden diskuterar frågan.  
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att anta uppföljningen 
av nämndens internkontrollplan för år 2016. 
 
§ 10 Nämndens internkontrollplan för år 2017 
Platschefen föredrar. 
Arbetsutskottet har beslutat att föreslå nämnden att internkontrollplanen för år 2017 skall vara 
densamma som för år 2016. 
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att intern-
kontrollplanen för år 2017 skall vara densamma som för år 2016. 
 
§ 11 Rapport från verksamheten, arbetsmiljö samt personalläge 

Platschefen informerar om läget inom förvaltningen. 
Han ger detaljerad information om förskola, grundskola, fritidshem, hemtjänst, kultur och fritid 
med mera. 
Även bemanning samt arbetsmiljöfrågor diskuteras. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

 
§ 12 Ansökan om aktivitetsstöd från Ängebo IK 

Ängebo IK har till nämnden inkommit med en ansökan om aktivitetsstöd. 
Ansökan gäller 48 tillfällen á 32 kronor = 1536 kronor. 
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att bevilja denna ansökan. 
Nämnden diskuterar frågan. 
Beslut: Nämnden beslutar att bevilja Ängebo IK ett aktivitetsstöd om 1536 kronor. 

 
§ 13 Ansökan om driftsbidrag från Ängebo IK 
Ängebo IK har till nämnden inkommit med en ansökan om driftsbidrag. 
Ansökan omfattar totalt 66 900 kronor. 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att bevilja Ängebo IK 60% av det sökta beloppet, vilket då blir 
40 140 kronor. 
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att bevilja Ängebo IK 
ett driftsbidrag om 40 140 kronor. 
 
§ 14 Kommande möten 

Genomgång av kommande möten: 
15 mars dialogkväll med visit Glada Hudik. Flera inbjudna från det lokala näringslivet. 
1 mars bokslutsberedning. 
6 april arbetsutskottets möte med Skolinspektionen. 
25 april åtagandeberedning. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
 



§ 15 Pågående arbeten 
Det fortsatta arbetet med vandringsleder diskuteras. Tre kortare leder kommer att prioriteras 
under år 2017. 
Nämnden diskuterar även ett kortfattat svar som inkommit från Trafikverket rörande 
Svartsjövägen. 
Beslut:Nämnden tackar för informationen. 

 
§ 16 Verkställda beslut 
Platschefen låter meddela att han nu kommit i kontakt med ett besiktningsorgan som skall 
besiktiga den nya skidbron i Ängebo. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

 
§ 17 Uppföljning av nämndens åtagande för år 2016 
Platschefen redovisar ett förslag till uppföljning av åtagande för år 2016. 
Nämnden diskuterar frågan, och flera förslag till tillägg till indikator-redovisningen förs fram i 
debatten. 
Beslut: Nämnden godtar förslaget till uppföljning med ett antal tillägg. 

 
§ 18 Svar från Telia rörande masten i Brännås 
Platschefen redovisar ett svar från Telia som inkommit till nämnden som svar på den skrivelse 
som nämnden sände till bolaget ifråga redan under förra året. 
Nämnden diskuterar frågan. 
Beslut: Nämnden beslutar att fortsätta att bevaka denna fråga. 
 
§ 19 Fråga om ett kallförråd till Svågadalsförvaltningen 
Björn Eriksson (Opol) föredrar angående behovet av ett kallförråd till Svågadalsförvaltningen. I 
dagens läge hyr Svågadalsförvaltningen två garageplatser av Hudiksvallsbostäder. 
Nämnden diskuterar frågan.  
Beslut: Nämnden beslutar att arbeta vidare med denna fråga. 

 
§ 20 Fråga om inköp av fyrhjuling till Svågadalsförvaltningen 
Björn Eriksson (Opol) föredrar angående behovet av en fyrhjuling med vagn till 
Svågadalsförvaltningen. Denna maskin skall användas i förvaltningens löpande arbete runt om i 
Svågadalen.  
Nämnden diskuterar frågan, och samtliga ledamöter i nämnden uttrycker sig positivt om detta 
förslag. 
Beslut: Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta in offerter på ett ekipage 
bestående av fyrhjuling med vagn, för senare beslut. 

 
§ 21 Fråga om bemanning inom Svågadalsförvaltningen 
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) väcker frågan om förvaltningen skall förlänga den 
tidsbegränsade extra medarbetaren inom landsbygdsutvecklingssidan. 
Nämnden diskuterar frågan. 
Beslut: Nämnden beslutar att ge platschefen i uppdrag att förlänga den extra resursen 
med ett år under förutsättning att de övergripande villkoren är oförändrade.  
 

§ 22 Fråga om arvode vid dialogkvällar 
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att inget arvode skall utgå till ledamöter i 
samband med dialogkvällar. 



Nämnden diskuterar frågan. 
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 

 
§ 23 Kommande intervju 
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om en intervju som en statsvetar-student från 
Uppsala Universitet skall hålla med nämndens presidium, platschefen samt en initierad 
företrädare för civilsamhället. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
Hans Schröder (Opol) lämnar mötet. Marianne Joelsson (Opol) inträder som beslutande. 

 
§ 24 Fråga om laddningsstolpe för elbilar till Svågagården 
Nämnden diskuterar frågan. 
Samtliga ställer sig positiva till idén att upprätta en laddningsstolpe för elbilar vid Svågagården. 
Beslut: Nämnden ställer sig positiv till detta, och kommer att arbeta vidare med frågan 
för att kunna realisera denna idé. 
 

§ 25 Fråga om eventuell ny energimässa 
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) väcker frågan om en ny energimässa i Svågadalen. 
Helmuth Klingenberg (Opol) med flera ställer sig mycket positiva till förslaget. 
Beslut: Nämnden beslutar att överväga detta förslag till nästa nämndsmöte, samt att då 
eventuellt tillsätta en arbetsgrupp. 
 
Mötet avslutas. 
 

  

26 mars 

SOMMARTID 
STÄLL FRAM BÅDE 

TRÄDGÅRDSMÖBLERNA  
och 

KLOCKAN 
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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  

 

15:e april  kl 12.00          

Ramsåg i Klôvbäcken, Brännås 
Var i drift till 1930-talets början och 
användes av Brännåsborna för 
husbehovssågning. 

mailto:birgitta@rossasen.se
mailto:birgitta@rossasen.se
mailto:mia.rosvall@svenskafrim.se


                      bankgiro  810-0422                                                 www.svagadalensbyar.se 
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