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SURSTRÖMMING 
 på 

 Bygdegården i Brännås 
 

Lördag 7 okt  kl 17.00 
 

Pris 100 kr 
 

Anmälan senast 30 september  till 
Maj   0730- 661397 

Marianne   0739-432050 
Ruth   0653-32047 

 
Alternativ finns till surströmmingen 

 
Välkommen! 

Brännås/Brändbo byalag 



SEPTEMBER månad 

 
Fikakorgarna  
kommer vi att utvärdera i oktober. 
Det blev ju inte den succé som vi trodde  
men lite av det kan ju bero på väderleken.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Rôssåsens fäbodvall 
har haft en fantastiskt fin 13:e sommar 
med många besökare från när och fjärran. 
Bjuråkers forngård äger vallen som vi 
arrenderar och det är värdefullt att bevara 
den unika miljön och få visa den för alla 
som kommer, att få berätta om fäbodlivet 
förr, om buföringen, livet på fäboden och 
så om livet på fäboden nu. 
Sommaren på vallen avslutades med 
lyskväll 14 sept, en kväll som föregicks av 
många regnskurar under hela 
eftermiddagen men sen uppehåll hela 
kvällen. Många spelmän och besökare 
njöt av den sista kvällen på vallen som 
upplystes av ca 50 marschaller, många 
fotogenlyktor och stearinljus. 
Tack till alla er som förgyllt denna 
sommar! 
Ingen nämnd och ingen glömd. 
En kram till er alla! 

Birgitta Nilsson Birgitta Nilsson Birgitta Nilsson Birgitta Nilsson     & & & &     Knut BergqvistKnut BergqvistKnut BergqvistKnut Bergqvist    
 

Höstens MUSIKCAFÉ 
välkomnar till 

Friggesunds klubbstuga 
på Vesslamon (skyltat) 
Cafégänget underhåller 

fika 
SÖNDAGARNA 

(1 okt inställt)     29 okt    26 nov 
kl 18.00 varje gång 
Varmt välkomna! 

0730 423077 

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

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 
 

UTHYRES 
 

LÄGENHET I BRÄNNÅS 
BYGDEGÅRDEN 

 
2 rum och kök 

Ring Astrid Johansson för info 
0730 363148 

 
 

 

REGNDRAPERI 
Idag, 15 sept, kom en störtskur på vallen 
och då bildades detta vackra draperi 
framför vallstugan 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 



 

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 
 
 

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.Ulrika Ädel 0705-691929 
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. Laila Eriksson-Wigg 076 -1153333 
 

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   0730-363148 

Moodtorpet Norrberg 
För evenemang, finns även 2 bäddsstuga  
med enkel standard 
Yvonne Bergström     0653-30228 

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 



 

  
Funderingar från dasset på 
vallen 
Fredag 15 sept på fm, solen 
skiner men det finns moln som 
skymmer den ibland. 
Sommaren är slut, lyskvällen 
avslutade den. Vilken 
livskvalitet att få sitta på ett 
utedass och filosofera, löven 
gulnar och börjar dala till 
marken. Ingen knackar på 
dörren och vill komma in, jag 
sitter i lugn och ro. 
Jag sitter nog en stund till innan 
jag ska fortsätta plocka undan 
sommaren. 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    
 



 
 
 
 
  

HÖSTMÄSSA 

30/9 

Kl 10-15 

Visning,försäljning 
*Bil och maskin Eric Gröning  *Holmen skog *XYZ Maskin *Åkes Motor med flera 

Även hantverkare, lokala matleverantörer o loppis. 
 

Servering  

Varmt välkomna  



10 år i Svågadalen 
 
Det har nu gått 10 år sedan vi hittade vårt paradis Söromsjön, Stråsjö i Svågadalen. 
Nära Vivekas barndomsmarker i Forsa och passande Helmuths vildmarkslängtan. 
Nära Naturen! 
Vi trivs väldigt bra, har kännt oss varmt välkomnade, både av platsen och av människor. 
Detta vill vi tacka för! 
 
 
Inspirerade av shamaner vi träffat under åren vill vi göra en liten ceremoni för Moder Jord, 
Fader Himmel och de fyra elementen, Vatten, Eld, Luft och Jord som är byggstenar och 
förutsättningar för livet. 
Så påtagligt närvarande i vårt vardagsliv här! 
Vattnet – rent, gott dricksvatten rinner med självtryck från Svartbergets källa. Stråsjösjöns 
glitter, fågelliv och ett och annat bad under sommaren... 
Elden – värme i spisen och njuta av magiskt vackra eldar ute. Solen ger oss sin strålande 
energi, både direkt och via våra solceller... 
Luften – ren frisk luft att andas, se skägglaven växa på träden. Friheten att se horisonter och 
stjärnhimlar. Vinden som susar i träden, lockar korpar och vråkar till flygäventyr... 
Jorden – som föder oss alla, hönsen, fåren, älgen och människan. Rikedomen att leva med 
årstidens växlingar, hitta vårblommor, skörda grönsaker i odlingarna, plocka bär, hämta hem 
ved från skogen... 
 

 
Välkomna att vara med oss i detta, alla ni gamla bekanta, nya bekanta 
och ännu inte bekanta! 
Söndagen den 1 oktober har vi öppet hus klockan 15 – 17 
Vi bjuder på soppa med hemodlad grönkål, hembakat surdegsbröd och 
hemskördat örtthe 
 
Helmuth och Viveka Klingenberg 
Österstråsjö 50 
 

Jordens bön 

”Jag är er näring: hindra ej flödet! 

Bryt, dela brödet, njut av min frukt. 

Min jord är er jord,  mitt blod är ert blod, 

rymder och grönska, vatten och luft.”  

Ur Psalm 786 

 



 
 
 
 

  

I hällande regn samlades Stråsjösjöns Vänner den 19 augusti till en arbetsdag vid 

Åbackarna. Det drogs ihop sly och eldades i 3 eldar. Nu återstår inte så mycket mer 

för att kunna hålla Åbackarnas västra sida öppen som fårbetesområde. 

På kvällen kom ca 20 personer  som bidragit 

med olika insatser till surströmming och 

rökt röding i Fröjdvalsen. En lyckad dag och 

kväll. 

Stig Persson kunde i augusti med en slagruta återfinna vattenådern intill Fröjdvalsen som sedan grävdes fram och försågs 

med ringar med hjälp av Leif Magnusson och Lars Jonsson. Ove Öberg ritade ett lock och Sture Olsson var snabb att 

bygga det och nu finns det på plats ovanpå källan. 

Nu är det bara att gå över bäcken och ta sig en klunk fint källvatten med hjälp av sleven som hänger vid locket. 

Text och foto 
Helmuth Klingenberg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trädgårdsmöbel i trä till salu 

Finns i Norrhavra. Pris 500 kr 

Tel.070-314 02 04 

KALLGARAGE uthyres i 

Ängebo 80m2  500kr/mån.  

Tel.070 3299135 

UTHYRES 

SÄLJES 

 

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 
 

 

 

 

 

 

Dagens ros� 

till Bengt Persson som kom och hjälpte mig 

den där morgonen med pumpen. Vet inte hur 

jag skulle gjort utan dig då! När 

servicetecknikern var långt bort på annat 

ärende. Hade inte gått utan dig.  

Stort Tack från Camilla & � 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stures vedtest.  

Nu har hösten kommit och många har dragit igång vedeldningen. 

Hur vet man att elden är torr? 

Sture Olsson kan knepet: 

Spruta diskmedel på ena änden av ett vedträ och blås sedan kraftfullt i den andra änden - då ska det 

bildas bubblor om veden är torr och släppt igenom luften. 

Vi testade och det verkar stämma./ Helmuth Klingenberg 

 

 

 

 

Återigen dags för  

Dialog kväll 
Nämnden informerar om vad som händer just nu;  

angående fiber, ledprojektet, skolinspektionen mm 

Torsdagen den 19 oktober kl 19.00 – 20.30 

Svågagården 

Alla hjärtligt välkomna 

Vi bjuder på fika.  

Svågadalsnämnden 

 

 



                                                                  

Stråsjö Kapells höstvandring 
som avslutning av säsongen. 
 
Lördag den 7 oktober kl.11.00             
vandring  från ”Bäckehuvet” Gladbäcken  
förbi Stråsjösjön fram till kapellet. 
Vid kapellet ca. kl.12.30 informerar  
styrelsen om en medeltida örtagård. 
Svågadalsnämden är inbjudna eftersom    
den genom åren bidragit med pengar 
både till kapellet och nu till en örtagård.    
Ordförande Mia Rosvall kommer att 
medverka för att framföra vikten av ideellt 
arbete i Svågadalen.                                         
Musik av Stig Bergerståhl. 
 
Alla varmt välkomna                                                                                                        
tillsammans gör vi en bra avslutning. 
Vi bjuder på kaffe/te och smörgås. 
 
PS. Skjuts tillbaka till era bilar kommer vi att ordna. 
 
Stråsjö medeltida kapells styrelse  Tel. 0730415403 

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

 

 

Elvakaffe  på Betel, Norrberg.  
 

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

Fred 22 september kl 11-12.30 

med sång och musik av Bengt 

Albertsson 
Sen varje fredag, kaffe och en stunds gemenskap.    

Välkomna! 
  



Ja så närmar sig hösten med stormsteg och vi jobbar på för att hinna färdigställa de projekt som 

vi haft i avsikt att göra denna sommar. Röjning efter skidspår och elljusspår återstår att göra även om 

Bengt hunnit göra en hel del efter spåret före sin operation. Men det är på gång. Nu har vi även fått 

hem det utegym som vi beställt och Tommy, Martin och jag har placerat ut alla delar där de skall 

sitta. Kristian skrapade området så vi fick bort allt sly och ogräs som etablerat sig på grusytan.  Vi har 

tagit hjälp av S-Å Persson bygg till monteringen eftersom det skall gjutas en hel del och den ideella 

tiden inte riktigt räcker till. Vi skall dock köra ut flis så fort vårt gym är på plats och då vill vi gärna ha 

lite frivilliga. Med en fin höst hinner vi nog även att prova på en del. Framöver så skall vi bygga på 

med olika delar även motorikbanor för de yngre. Det kommer att ske med ideella krafter och medel 

och blir eftersom vi hinner med. Annars har vi rott det hela iland ekonomiskt. Förutom egna medel 

har vi fått ett investeringsbidrag från Hudiksvalls kommun och ett bidrag från Riksidrottsförbundet. 

Jag har även sökt pengar från Jordbruksverket och väntar svar på detta inom de närmaste dagarna. Ja 

det gäller att ligga i med många ideella timmar även vid skrivbordet om vi skall få något här på 

landsbygden. 

 

Vi har nu avslutat friidrottsträningen med ytterligare en Guldjakt. Vi hade denna kväll även höjdhopp 

och slungboll i programmet. Sedan upprepade vi kula, längd och 60 m. För med mer träning kunde 

barnen nu plocka ännu fler medaljer. Ja medaljerna räckte inte till heller så nu lär jag komma till 

Hudiksvall och hämta flera som vi kan dela ut. Härliga ungar å ungdomar som haft kul på vallen 

denna sommar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Efter allt sommarjobb vi haft, har man legat lite lågt med den egna träningen. Men nu är det 

dags. Vi drar igång cirkelstyrketräningen Torsdag 28 sept. kl 19.00 på Svågagården. 

Samma upplägg som tidigare. Vi spånar dock på en ny musikanläggning och hinner vi inte 

detta blir det lite gammalt från början. Det är ju träningen som är viktigast ändå. Alla från 12 

år och uppåt är välkommen. Alla tränar i sitt tempo. Hela kroppen får sitt i 15 olika stationer 

för ben, armar, mage, rygg och bål. Enda avgiften är medlemskap i klubben. 100 kr år. 

Välkommen! 

Vi kommer att starta upp barn och ungdomsgrupper under hösten.  Klart är att jag kör en 

grupp torsdagar före styrketräningen. Vi startar Tis. 3 oktober, 17.45 – 18.45. Ombytt och klar 

17.45. Det blir mycket grundträning och övningar för friidrott även spel och lekar. Skolåldern 

7-12 år. Eftersom det blir stort åldersspann så får var och en göra det man kan i de övningar 

som blir. Det blir för få barn för att dela i fler grupper.  De mindre barnen kommer att få sin tid 

på tisdagar 18.00 före innebandyn. Eftersom det inte är helt klart med datum och ledare får ni 

titta på facebook eller hemsidan. Vi kommer också att meddela till förskola, dagis. Innebandyn 

startar nu på tisdag 19 sept. 19.00. Martin hälsar att alla från 12 år och uppåt är välkommen 

även äldre som vill komma igång och träna lite och ha kul. Medlemskap 100 kr år. 

Ängebo IK September. 



 

 DA  

Sept 

Torsdag 28/9 teater 10.00  
Skottes musikteater visar: 

 ”Den fula ankungen”  HC Anderssens 

klassiska saga dramatierad av Stina 

Sacco, Per Nilsson och Sara  

 fr 4 år. Fri entré! 

 

Nov 

Onsdag 8/11 kl 17.30-21.00 

Kronhjortskväll  
med Jägarförbundet och 

Dellenbygden-Forsa-Hög 

jaktvårdskrets 

Kaffe & macka  
Välkommen! 

 

Fredag 10/11 Revypärlor 

med Iggesundsrevyn.  

Pris: 220:- 
Förköp från 5 oktober på:  pg 589905-9 

Uppge namn. Biljetter hämtas på 
Svågagården 

 

 
Välkommen 

 
 

Fullst. rättigheter 

Ängebo  

www.svagadalen.com 

PG:589905-9 

0653-30157 

EVENEMANGSKALENDER 
 
SEPTEMBER 
22  Elvakaffe Betel 
26  Fika Handlar´n Ängebo 
28  Barnteater Svågagården 
28  Cirkelstyrketräning Svågagården 
30  Höstmässa Moodtorpet 
30  Handlar´n Ängebo extraöppet 
 
OKTOBER 
1   Öppet hus Söromsjön 
7   Vandring Stråsjö 
7   Suring Brännås 
19 Dialogkväll Svågagården  OBS datumet 
 
VARJE VECKA 
Måndag  Bingo Svågagården 
Tisdag      Barn/ungdomsgrupp ÄIK 
Tisdag      Innebandy ÄIK 
Torsdag   Cirkelstyrketräning Svågagården 
Fredag     Elvakaffe Betel 



  

Vecka/sallads
-bord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 
Hemtjänsten 

Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 39 
Sallads 

buffé 

Korvgryta med 
rotsaker 

Fiskgratäng  Köttfärslimpa m 
sås & pot. 

Kycklinggryta m 
kokos ris/pot 

Kalops potatis  

Rödbetor 

Stekt korv, 
sås & Pot 

Kalvsylta m 
rödbetor & pot. 

Vecka 40 
Sallads 

buffé 

Currykorv m ris & 
pot 

Fisk m frasigt 
tåcke. 

Köttfärssås m 
spaghetti 

Kycklinggryta 
med koksmjölk 

& ris. 

Fläskkarré m 
sås & pot 

Kyckling 
filé, sås 

Potatis 

Korv potatis sås 

Vecka 41 
Sallads 

buffé 

Korvstroganoff m 
ris 

Fiskgratäng m 
grönsaker 

Kebabgryta m 
pot. 

Pannkaka med 
grädde 

Tjälknöl på älg 
med sås & pot. 

Omelett 

. 

Karre med 
sambalolek 

potatis 

Vecka 42 
Sallads 

buffé 

Stekt korv sås 
potatis 

Gulaschgryta m 
potatis 

Rostad kyckling 
med grönsaker, 

citron, timjan och 
rosmarin 

Köttfärs-
frestelse 

Fläskstek m sås 
& potatis 

Fisk sås 
potatis 

Köttbullar, sås & 
pot. 

Vecka 43 
Sallads 

buffé 

 

Fläskkorv 
potatismos 

Kokt fisk m 
äggsås 

 

Makaronipudding Färsbiffar, 
brunssås & pot. 

 

Dillkött potatis 

 

Köttbullar 
sås potatis 

Kalvsylta 
rödbetor potatis 

Hyr lokal för dop, bröllop, begravning, sportaktiviteter, mässor,  
arrangemang och möten mm 

Ring för prisuppgift eller se www.svagadalen.com 

Använd gärna: 
•••• Bastu 
•••• Solarie 

•••• Trådlöst internet. Gratis 
 

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

MATSEDEL 

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

ATG 

Frimärken,frankerade kuvert 

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 

 
handlarnsvagadalen@gmail.com     
0653-30100 

SVÅGADALEN 

    
VälkommenVälkommenVälkommenVälkommen    

önskarönskarönskarönskar  

Magnus med Magnus med Magnus med Magnus med 

personalpersonalpersonalpersonal    

 

Höstmässan 30 september 
 

har vi extraöppet till kl. 15  

Fina erbjudanden i butiken 

 

 

Inför älgjakten 

Vi fyller på hyllorna med  
korv, Rökt sidfläsk, Jägarskinka och 

andra godsaker inför älgjakten 

 

 
 

Handlarn Svågadalen firar 1 år 
och bjuder på fika  
tisdagen den 26/9 

 

 

            Svågamacken 
Nu har macken äntligen fått en ny 

kortterminal med högre säkerhet 

Välkommen att tanka! 

 

Nu säljer vi som ATG ombud 

presentkort från flera 

butikskedjor, restauranger mm. 

Intersport, interflora, O`learys, 

Teknikmagasinet, Ticnet, 

Flygstolen.se Spotify med flera. 



 
 

 

  

 
Försöket med närtrafik i 
Dellenbygden och Svågadalen 
förlängs 
Region Gävleborg och X-trafik har under 

2016 gjort en utredning av Flextrafiken, 

som är ett komplement till den ordinarie 

linjetrafiken och som fungerar som 

anslutning till/från denna. Syftet har varit 

att ta fram en ny modell som ska vara 

enklare att använda och vara enhetlig i 

hela länet. 

Sedan december 2016 provas en ny 

modell kallad Närtrafik i Svågadalen och 

Dellenbygden. 

Från 21 augusti 2017 utökas området och 

omfattar även Ljusdals kommun. 

 

 

 

 

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 (Delsbo) och 42 
kr (Ljusdal), 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. 

Ny tidtabell från 21 aug. 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. 

Närtrafiken går 5 dagar i veckan efter 
den bestämda turlistan. 
Resorna körs med taxi. 
 
 



Plats och tid: Svågagården den 28 augusti 2017, kl. 08.00-12.00 

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)  
 

Thomas Kjell (Opol)  
Kent Söderlund (t.o.m § 34) 
Birgitta Söderström (Opol) 
Mona Svedlund (Opol) 
 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare  

 
 

 
Utses att justera:  Peter Jons (Opol) 
 
Justeringens plats 
och tid: 2017-09-11, kl. 07:45 

Underskrifter:  Paragrafer: 61 -   

Sekreterare: 

 
 
 
Fredrik Röjd                    

Ordförande:                

 
 
 
 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 
 
 

  
  

                                   Peter Jons (Opol) 
                                    
Upprop: Enligt ovan. 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 
Anslagstid från                                                            Anslagstid till 
 
2017-09-13                                                      2017-10-04 
 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 
_________________________________________________________ 

Svågadalsnämnden 



§ 61 Rapport från verksamheterna, personalläge samt arbetsmiljö 
Platschefen informerar om det aktuella läget inom förvaltningen inklusive arbetsmiljö och hur det 
ser ut med sjukskrivningar och rekryteringsbehov med mera. 
Platschefen rapporterar att arbetet inom skola och förskola pågår för fullt efter en lyckad 
läsårsstart. Något positivt är att antalet barn och elever inom verksamheten ökar. 
Inom hemtjänsten är arbetsbelastningen mycket rimlig. 
Inom landsbygdsutvecklingssidan pågår en hel del aktiviteter, bland annat märkning av leder. 
Under sommaren har förvaltningen ställt ut ett stort antal rastplatsbord runt om i dalen. 
Platschefen informerar även om vilka regler som gäller för offentlig upphandling av varor och 
tjänster, och betonar att Svågadalsförvaltningen följer dessa regler. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 62 Ekonomisk rapport efter augusti månad år 2017 
Platschefen föredrar för nämndens ekonomiska läge efter augusti månad år 2017. 
Ekonomin är i balans, vilket visar att nämnden på ett bra sätt tar ansvar för sin ekonomi. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 63 Ansökan om lokalt aktivitetsstöd från Ängebo IK 
En ansökan om lokalt aktivetsstöd har inkommit till nämnden från Ängebo IK som stöd för 
deras barn- och ungdomsverksamhet. Detta bidrag utgår från de regler som är fastställda av 
Hudiksvalls kommuns fullmäktige, och i enlighet med de aktuella reglerna har Ängebo IK rätt till 
32 kronor per tillfälle, och de kan nu redovisa 33 tillfällen, vilket ger 1056 kronor. 
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att bevilja det sökta bidraget. 
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med de kommunala reglerna att bevilja Ängebo IK 
med 1056 kronor i bidrag. 
 
§ 64 Information från Stråsjö medeltida kapellförening  
Föreningen som förvaltar det medeltida kapellet i Stråsjö har tidigare beviljats stöd från nämnden 
gällande utveckling av verksamheten. Föreningen har nu inkommit med information om hur 
deras arbete fortskrider och hur deras framtida planer ser ut. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 65 Verkställda beslut 
Platschefen anmäler att han på delegation har anställt en ny medarbetare till förskolan med 
anledning av en nära förestående pensionsavgång. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 66 Uppföljning fiber 
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om det pågående arbetet med att få fiber till 
hela Svågadalen, och inte bara de byar som är utpekade av Fiberstaden AB. 
Arbetet fortskrider och nämndens representanter har varit i kontakt med företaget ”IPonly” 
syftandes att förverkliga detta projekt. Hudiksvalls kommun har tecknat ett avtal med detta 
företag. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 67 Uppföljning kring sociala medier 
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om kommunens inställning kring sociala 
medier. Det har visat sig att uppdateringskraven för kommunala sociala medier är så omfattande 
att vi i dagens läge inte har någon möjlighet att uppfylla dessa. (I princip krävs 
tjänstemannabevakning 24 timmar om dygnet året runt.) 



Därmed kan nämnden inte börja använda sociala medier i nuläget. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 68 Uppföljning enkät 
Nämnden har tidigare beslutat att upprätta en enkät till allmänheten. 
Nämnden diskuterar återigen frågan. 
Helmuth Klingenberg (Opol) åtar sig att utarbeta ett förslag till enkät. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 69 Fråga om Havrabadet 
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om en tänkt utveckling av vår kommunala 
badplats, Havrabadet. 
Från ungdomshåll finns önskemål om en beachvolleybana samt en ny flytbrygga längre ut på 
sjön. 
Nämnden diskuterar frågan. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar att ge Kent Söderlund (Opol) 
samt Platschefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för detta. 
 
§ 70 Fråga om höstens dialogkvällar 
Nämnden diskuterar lämpliga datum och tema för kommande dialogkvällar. 
Beslut: Nämnden beslutar att ha dialogkvällar den 19 oktober och den 6 december.  
 
§ 71 Fråga om en eventuellt kommande mässa om inre och yttre energi 
Nämnden fortsätter att diskutera kring en eventuell framtida mässa i Svågadalen. 
Beslut: Nämnden beslutar att arbeta vidare med denna fråga. 
 
§ 72 Information om föreningsträff 
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om en kommande träff med företrädare från 
de lokala föreningarna under onsdagen den 13 september. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
Mötet avslutas. 
  



SVÅGADALSBLADET 

 

15:e okt.   kl 12.00        

 

   

             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 (köp-byt-sälj)                                   20 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 

Ansvarig utgivare är intresseföreningen             
Ordförande Birgitta Nilsson    
birgitta@rossasen.se      0730 423077    

  
Kassör Lisa Weihnacht, ansvar för 

annonsbetalning      070-9531052 

  

Vi som gör Bladet är   
Birgitta Nilsson      birgitta@rossasen.se           
 0653-30179      0730 423077  
         
Mia Rosvall mia.rosvall@svenskafrim.se    
0653-30247      070 2360410 

Manusstopp 
15:e kl 12.00 
varje månad 

Manus mailas 
eller handskrivs 

Nya skyltar vid Hornberget 


