
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julgröt  Svågagården 
24 nov kl 18   Dialogkväll Svågagården 
    6 dec kl 19 

 

Öppet möte m intresseföreningen 

Svågagården       28 nov kl 19  Lucia Svågagården 

     13 dec kl 8.30 

 

Julbord Svågagården           
3 dec                             

                     Gudstjänst Betel  

           26 nov kl.11 

                     3 dec kl 11 

Adventsgudstjänst Brännås 

10 dec kl 18               Adventsfika Handlar´n 

         1 dec 
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Det är i Svågadalen det händer: 

Ytterligare information i bladet... 

 



NOVEMBER 
 
Snön har lagt sig som ett vitt täcke, lugn bara, det 
kommer mera… 
Snart har vi advent och vi får tända ljusstakar och 
julstjärnor.  
Lucia kommer med sitt budskap. 
Julborden börjar förberedas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    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 

 
 

 

INTRESSEFÖRENINGEN 
inbjuder till  

ÖPPET MÖTE 
FÖR ALLA BOENDE I DALEN 

 
TISDAG 28 nov  kl 19.00 

 
SVÅGAGÅRDENS LILLA KÖK 

 
FIKAKORGARNA UTVÄRDERAS 
”RESA GENOM SVÅGADALEN”  HÄFTE 
JULGRANSPLUNDRINGEN PLANERAS 
VÅRENS AKTIVITETER – VAD GÖR VI DÅ? 
EKONOMI 
SVÅGADALSBLADET 
DINA ÖVRIGA FRÅGOR… 
 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    ordförande 

Välkommen! 
 

Marschaller visar vägen till 
HÖSTENS SISTA 

MUSIKCAFÉ 
SÖNDAG  26 nov  kl 18.00 
i Friggesunds klubbstuga 

 
Cafégänget underhåller 

Borden är dukade 
Ljusen tända 

Stämningen på topp 
 

Birgitta, Knut och MartinBirgitta, Knut och MartinBirgitta, Knut och MartinBirgitta, Knut och Martin    

hälsar välkommen! 
 
 

 



 
ELOGE TILL HANDLARN I 

ÄNGEBO!!!! 
 

En toppen affär att vara kund i! 
 
En gång önskade jag att de skulle ta hem 
havsalt som de brukade ha men då var det 
slut. 
Döm om min förvåning, dagen efter kom den 
hem till oss med Hemleverans. 
 
Lisa Weinacht 
Björsarv 
 

EVENEMANGSKALENDER 
 

NOVEMBER 
24   grötkväll Svågagården 
26   musikcafé Friggesund 
26   gudstjänst Betel 
28   intresseföreningens öppna möte 

 
DECEMBER 
3    julbord Svågagården 
3    adventsgudstjänst Betel 
6    dialogkväll Svågagården 
10  adventsgudstjänst Brännås 
13  lucia Svågagården 

 
VARJE VECKA 
Måndag  Bingo Svågagården 
Tisdag      Barn/ungdomsgrupp ÄIK 
Tisdag      Innebandy ÄIK 
Torsdag   Cirkelstyrketräning Svågagården 
Fredag     Elvakaffe Betel 

1000 RÖDA ROSOR 
till 

Maria, MatsMaria, MatsMaria, MatsMaria, Mats----Erik och BirgittaErik och BirgittaErik och BirgittaErik och Birgitta    

för att ni hjälper oss och tar hand om 
oss när matte Kerstin åker bort 

Ni är guld värda 

Karlsson, Astrid och BorkaKarlsson, Astrid och BorkaKarlsson, Astrid och BorkaKarlsson, Astrid och Borka    

 

Ett stort  

TACK 
till alla utställare och besökare 

på årets marknad i Brännås 
Vädrets makter var med oss  

hela dagen 

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

JULGRANSPLUNDRING 
PÅ SVÅGAGÅRDEN 14 jan 

men.... 
redan nu kan Du börja baka och frysa 

in nåt och sponsra till fikabordet 
Ska vi duka upp ett gigantiskt bord 
som besökarna pratar länge om??? 

Jaaaa....... 
Intresseföreningen och Folkets hus 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson 
 

Katten som stryker runt i Norrhavra. 
Hon är inte chipmärkt. Hon har fått 
kattungar nu. Är det någon som känner 
igen henne? Jag har fler bilder och filmer 
på henne.    Eva Hagman Persson 

- Jag har fått kattungar nu men vi har 

ingenstans att bo och jag har glömt vem 

som äger mig, det börjar bli kallt ute nu. 

MANUSSTOPP  8 dec kl 12.00 



 messenger: Eva Hagman Persson. 

 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoterklubben har röjt och markerat  leden till hornberget  från Stråsjö  och  

Tallbacken  . Ledkartor finns att köpa på affärn i byn och kom ihåg att betala medlemsavgiften till 

Klubben.se bifogad länk 

http://svågadalensskoterklubb.se/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Svågadalsnämnden inbjuder till årets sista 

Dialogkväll  onsdagen den 6 december 

19.00-20.30 

Svågagården 

Den här gången kommer de som gör en förstudie om möjligheten till 

odling av matfisk och yngel i Svågadalen att stå för programmet. Se 

information på nästa sida. Mycket intressant och spännande. 

Möjlighet att tala med nämndsledamöter finns även under kvällen. 

Varmt välkomna 

Svågadalsnämnden 

Viktigt att vi engagerar oss om vi vill ha en levande landsbygd.  

Ingen kan göra allt men om alla gör lite så kommer vi långt. 

 

Välkommen 

till Luciafirande på Svågadalens skola 13 december 

klockan 8.30 

Folkets hus säljer fika efteråt. 



Odling	av	matfisk	och	yngel	i	Svågadalen:		så	skulle	det	kunna	bli.	

 

Projektet ”Framtagande av en utvecklingsplan för Lokalt entreprenörskap för utveckling 

av fiskodling och matfiskproduktion i Svågadalen ” presenterar resultat från en intervju-
och litteraturstudie om möjligheter och utmaningar med att skapa arbetstillfällen kring 
fiskproduktion i dalen. Mötet är det andra av totalt tre inom projektet och nu kommer 
de första resultaten. 

Projektet, där både Svågadalsnämnden och Bjuråker-Norrbo fiskevårdsförening deltar, har 
dels tagit reda på förutsättningarna för att starta ett lokalt kläckeri med yngelproduktion för 
Dellenöring i Svågadalen och dels inventerat intresset och förutsättningar för att starta 
dammodling av matfisk samt slakt av denna. Nu vill vi dela med oss av resultaten! 
 
Därför bjuder vi in till ett nytt möte på Svågagården den 6:e december kl. 19-20:30. Till 
mötet kommer också Leif Björklund från Dellenmejeriet som är en av de entreprenörer som 
står bakom den lyckade lanseringen av Hälsingemjölk. Leif delar med sig av erfarenheter av 
att förädla och sälja lokala produkter. Det blir också lokalproducerade tilltugg och 
förfriskningar 
 

VÄLKOMNA DEN 6:E DECEMBER KL. 19  SVÅGAGÅRDEN OCH STANNA 
GÄRNA KVAR EN STUND EFTERÅT OCH MINGLA! 

Vill du veta mer, kontakta oss: 

Svågadalsnämnden:  Peter Jons, peterjons@hotmail.com  

Bjuråker-Norrbo Fiskevårdsområde: Börje Karlsson, j.borje.karlsson@gmail.com; Stefan 
Sandin, avholm@spray.se; Magnus Kjällman, prinsgarden@tyfonmail.ase; Patrick de Kwant, 
pktrading.se@gmail.com 

KTH: Annika Carlsson Kanyama, annikack@kth.se och Björn Frostell, 
bjorn.frostell@abe.kth.se 

 
Projektet finaniseras av Lokalt Ledd Utveckling genom Utveckling Hälsingebygden och EU.  
  
Jordbruksverket är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet.  
 

 

 

  



Hela SvågadalensHela SvågadalensHela SvågadalensHela Svågadalens    

Stämningsfulla GrötkvällStämningsfulla GrötkvällStämningsfulla GrötkvällStämningsfulla Grötkväll    

Fredag 24 november kl. 18Fredag 24 november kl. 18Fredag 24 november kl. 18Fredag 24 november kl. 18.00 .00 .00 .00 på på på på SSSSvågagården.vågagården.vågagården.vågagården.    

Gröt och skinkmackaGröt och skinkmackaGröt och skinkmackaGröt och skinkmacka    

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

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

 

    

    

    

    

    

    

    

                                              Självklart kommer tomtenSjälvklart kommer tomtenSjälvklart kommer tomtenSjälvklart kommer tomten     

BBBBindande anmälan indande anmälan indande anmälan indande anmälan senast 20 nov. senast 20 nov. senast 20 nov. senast 20 nov. till till till till     Monica 070Monica 070Monica 070Monica 070----6387951 6387951 6387951 6387951     

eller på lista hos Handlar´n Svågadalen eller lista på Svågagårdeneller på lista hos Handlar´n Svågadalen eller lista på Svågagårdeneller på lista hos Handlar´n Svågadalen eller lista på Svågagårdeneller på lista hos Handlar´n Svågadalen eller lista på Svågagården    

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

    

    

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

 

Musik Musik Musik Musik quizquizquizquiz    

Lotteri  där behållningen går till välgörande ändamålLotteri  där behållningen går till välgörande ändamålLotteri  där behållningen går till välgörande ändamålLotteri  där behållningen går till välgörande ändamål 



 

Föreläsningar om Demenssjukdom 

När minnet sviktar – demens berör oss alla 

Torsdagen den 23 november 2017 

Kl 12.30-14.30 Aulan, Bromangymnasiet 

Kl 18.00-20.00 Restaurang Patricia, Lastagegaten 9 

 

Föreläsning av  

Hans-Inge Lindeskov, sjuksköterska  

• Vad är demens? 

• Hur viktigt är det med anhörigstöd, forskning och vårdyrket? 

 

Pär Rahmström, ordförande i Demensförbundet 

• Informerar om förbundets riktlinjer. 

 

 

Fri entré! Begränsat antal platser. 

Vi bjuder på frukt i pausen. 

Har du frågor? Jessica Pålsson, anhörigsamordnare 070-311 26 02 

                                  



 

 

 



 

 

 

En 20-årig aktivitet är på 
väg att avslutas. 

Det är måndag kväll och det 

kommer en massa bilar från 

nord å syd från öst å väst. Vad 

ska alla dessa göra här i 

Svågadalen? Ja de som har varit med ett tag 

vet att Ängebo IK har sin bingokväll och då 

händer det något i dalen. Det kommer folk 

från Färila, Ljusdal, Järvsö, Söderhamn, 

Hudiksvall, Bergsjö, Hassela, Delsbo, 

Bjuråker ja även från Sundsvall ibland m fl. 

orter. Bingon startade i maj 1997. Då 

började vi att köra på Svågavallen där vi 

lånade jaktstugan till de som ville sitta inne 

å spela. Det blev dock ganska omgående en 

flytt till Svågagården med större lokaler och 

bekvämare på olika sätt. Framförallt så 

kunde vi undvika myggen.  Det var lite 

trevande i början och lite oroligt att det inte skulle gå ihop. Men med lite inkörning på det hela 

och lite ändrade upplägg så skulle det snart visa sig att bingon skulle bli en mycket viktig 

inkomstkälla för oss i Ängebo IK och Svågadalen. Eftersom vår lilla förening inte kan lita på 

sponsorpengar gäller det att hitta andra inkomstvägar för att kunna göra olika saker som 

gagnar vår bygd och framförallt våra barn och ungdomar. Med bingopengarna i ryggen har vi 

med övriga bidrag och hårt arbete kunnat göra en hel del projekt. Vi har byggt klubbstuga och 

inrett ett gym i denna. Friidrotten för barn och ungdomar kom igång omkring 99-2000 och vi 

byggde en 100m löparbana, längdhoppsgrop, höjdhoppsplan, kastområden mm. Vi byggde ett 

nytt förråd och inhandlade en massa redskap till verksamheten. När vi hade som störst 

verksamhet med mycket tävlingar kunde ungdomsaktiviteterna kosta ca.100 000 kr om året 

och då behövde vi verkligen få in pengar.  Höjdhopps madrasser till idrottshallen köptes in 

och en stor madrass till idrottsplatsen, som vi även lät bygga ett garage över som skydd. Nu 

har vi ju även fullföljt detta och gjort rundbana på 400 m. Vi har även kostat på skidspåren 

och har ett motionsspår som är som en väg upp till Björsarv. Det gör att vi inte behöver så 

mycket snö för att hålla ett längre spår. Vi byggde även ett vindskydd efter spåret med 

grillplats.  Bratthé tog vi över efter TTT. Där reparerade vi själva serveringen med väggar och 

färg. Under fjolåret färdigställde vi en ny skidbro över Svågan. Vi har bytt ut all belysning i 

de gamla elljusstolparna och satt upp några nya vid klubbstugan där vi håller på att 

Aktiviteterna i hallen fortsätter enligt följande. Tisdagar 18-19 Småttingarnas lektimme. Föräldrar håller 

i aktiviteten. Tisdagar 19.00 Innebandy för alla. 

Torsdagar 17.45 träning å lek för barn 7-12 år.     Torsdagar 19.00 Stationsträning för alla.  

Välkommen till de motions och styrkepass som passar dig.  

Bingo nov.-17 

Ängebo IK oktober 2017 



färdigställa en skidlekplats. Under hösten timrade vi också upp en fin grill med vindskydd vid 

klubbstugan. Det allra senaste projektet är utegymmet på Svågavallen. Det dyraste är 

färdigställt och blev kanonfint. Nu har vi framför oss att färdigställa den andra delen motorik 

och hinderbana. Detta skall vi och förhoppningsvis med mycket hjälp och ideér göra till 

sommaren. Vi har lite materiel på gång men har man något man kan tillföra så är det 

välkommet.  Så har det förstår gjorts en massa reparationer, målning mm. Maskiner som 

scooter och klippare behövs förstås. Jaa och allt detta kan vi bland annat tacka 

Bingoverksamheten för att vi klarat.  

I stort sett har det varit samma personal på bingon. Bengt-Ove Juhlin och jag har varit med 

hela vägen. Min mor Karin kom även hon in ganska tidigt och under de senare åren har även 

Astrid från Brännås varit en trogen medhjälpare. Vi har fått möta många människor och en 

del har varit oss väldigt trogna genom åren. Det har varit både roligt och gemytligt, en trevlig 

miljö att vistas i och alla har verkligen trivts på Svågagården. Vi har ju även haft bingo-

julbord som uppskattats av många.  

Tyvärr så har det blivit svårare och svårare att få hjälp när vi kan behöva det ibland. Särskilt 

på sommaren när vi behöver en extra till att kontrollera ute. Det är bara några få som 

antecknar sig på arbetslistan och när det börjar närma sig måndag så får man sätta sig å ringa 

runt till övriga i styrelsen eller till Elvira förstås som aldrig är omöjlig. Eftersom man själv 

börjar komma upp i åldern och själv har tunga arbetsdagar så känner jag att orken tryter och 

det är inte så roligt att jaga folk längre. Därför sa jag till mina medarbetare efter sommarens 

bingo ”att när nu vårt bingotillstånd går ut efter detta år kommer jag inte att söka nytt, nu 

tänker jag sluta”. Det möttes inte av så stora protester, ja det skulle vara av mor då som tycker 

det är roligt att jobba i serveringen å träffa folk. Annars så känner vi oss ganska nöjda att efter 

20 år att så gott som varje måndag bidragit till något bra för Svågadalen. 

Vill med detta tacka alla som någon gång hjälpt till med detta arbete. Så klart så vill vi i 

Ängebo IK även tacka alla bingogäster som bidragit till att vi kunnat ha denna verksamhet. 

Utan spelarna så hade det naturligtvis inte fungerat. Vi vet, många tycker det är så synd att vi 

skall sluta nu när det inte är så mycket bingo som det varit tidigare, men någon gång tar det 

ändå slut. Det ska nog bli lite skönt också med lediga måndagar. 

Så vill vi även tacka Ingegerd och Urban på folkets hus som vi haft ett gott samarbete med. 

Nu hoppas vi att på annat vis kunna få ihop pengar när det är dags att göra något nytt projekt. 

Annars så känner vi oss ganska nöjd ett tag bara vi fått klart gymmet. 

 

 

 

 

 

PS ! Du glömmer väl inte den trevliga grötkvällen. 

 



 

 

 

  Till advent får vi hem  

                                       JULSKINKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SVÅGADALEN 

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 

            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. 

       JULMUST  

från Wasa bryggeri 
 

Klara halkan i vinter 
            Vi säljer  
 
SVERIGEBRODDEN 

Vi har fyllt på med 
GLUCOL 
K-SPRIT 
och annat till bilen 

Fredag 1 dec  
bjuder vi på 

ADVENTSFIKA 

Välkommen önskar  

Magnus med personalMagnus med personalMagnus med personalMagnus med personal    



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

	
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. 
 
 



 

 

Dellenbygden-Forsa-Högs jaktvårdskrets inbjöd den 8 november till information om 
kronhjortstammens utveckling och förvaltning, tillsammans med Jägarförbundet Gävleborg 
och Holmen Skog. 

Kronhjorten är ett fantastiskt vilt. Många jägare drömmer om att få stifta bekantskap med 

detta vilt och prova något annat än älgjakt. Kronhjortens brunstbrölande är också en 

naturupplevelse utöver det vanliga, som t ex Svågagården skulle kunna utnyttja för 

turistsafari.  

Kronhjortar har visat sig på ett flertal ställen under älgjakten. Flera har blivit skjutna av 

älgjägarna. Det finns sju kronhjortsskötselområden i kretsens närområde och fler lär det bli.  

De mycket kunniga föredragshållarna Henrik Björkman, Holmen Skog och Jägarförbundets 

Erik Mattsson berikade åhörarna med kompetenta redovisningar av dels den av Länsstyrelsen 

fastställda förvaltningsplanen för kronhjort i Gävleborg, dels hur man bildar ett 

kronhjortsskötselområde med planläggning, samordning och beslut. Man tog upp hur en 

samförvaltning med älg kan ske, jaktliga störningar, uppkomna skogsskador framför allt på 

gran. Beteskonkurrensen med älg innebär att fler kronhjortar som äter örter och blåbärsris, det 

vill säga mat som älgen också nyttjar, gör att älgen då måste äta skogsprodukter.  

Naturvårdsverket har nu utvärderat och överlämnat förslag till regeringen på hur 

kronhjortsförvaltningen skall ske i framtiden, för beslut i slutet av året. Föredragshållarna fick 

under kvällen besvara många frågor från de intresserade åhörarna. Det bjöds också på kaffe 

och smörgåsar.  

Sven-Olof Westin, jaktvårdskretsen 

  

Läsartext från HelaHälsingland:  

Kronhjortsinformationskväll Svågagården Ängebo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 

 

 

 

Kontakter är bra till mycket.... 
 



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 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka/sallads

-bord	
Måndag	 Tisdag	 Onsdag	 Torsdag	 Fredag	 Lördag	

Hemtjänsten 

Söndag	
Hemtjänsten 

Vecka	

47	

Sallads 

buffé 

Bostonfalu	potatis	 Stekt	fisk	filsås	

potatis	

Pasta	skinksås	
Pannkaka	

ärtsoppa	

Skol-

restaurangens	

kinagryta	

 

GRÖTKVÄLL	

Se	annons 

Fläsklägg	

potatismos	

Nötstek	sås	

potatis	

Vecka	

48	

Sallads 

buffé	

Baconlindad	korv		

potatis	

Fisk	under	täcke	

potatis	

Chili	con	carne		

Ris	/	potatis	

Bombay		

Kassler	 

Fläskkarre	sås	

potatis	

	

Stekt	fisk	sås	

potatis	

Julbord	

Vecka	

49	

Sallads 

buffé	

Skolans	lilla	julbuffe	

	

Köttbullar	m	sås,	

potatis	&	

lingonsylt	

Blandade	rätter	 Sussis	

köttfärsgryta	

		Fläskgryta	

potatis	

	

 

Griljerade	

revbensspjäll	

m	sås	&	

potatis 

Janssons	frestelse	

Vecka	

50	

Sallads 

buffé	

Kinesisk	korvgryta	

Ris/potatis	

Dragonfisk	potatis	 Blandade	rätter	

Skolans	Lucia	och	

lussefika	på	

morgon			

 

Fisk	sås	potatis	 Tacos	med	

tillbehör	

Omelett		 Köttgryta	potatis	

Vecka	

51	

Sallads 

buffé 

	

Stuvade	makaroner	

&	korv	
Enchiladas	 Pastagratäng	 Risgrynsgröt	

med	skink	

smörgås	

	

Färsbiffar	sås	

potatis	

Korv	

stroganoff	

	

Lutfisk	sås	potatis	

	

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

MATSEDEL 



  

AGENDA 
 

Fre 24/11 
GRÖTFEST  med underhållning 

18.00  Pris 60:- 
Risgrynsgröt m skinkmacka 

Kaffe & kaka 

 
UTSTÄLLNING 

Små och stora troll visas i biblioteket under nov och dec 
Vänder sig till barn mellan 6-10 år. Gratis 

 
Sön 3/12 

JULBORD   365:- exl dryck 
Öppet 12.00-19.00 

Musikunderhållning 

 

Ons 13/12 
LUCIA  på Svågagården    

08.30 
Fika 

 

Tors 21/12 

SKOLAVSLUTNING 

Sista kväll för bastu  fre 15/12 

26/12 

HÖGMÄSSA  annandag jul 

Folkets Hus bjuder på kyrkkaffe 

Jan 2018 

JULGRANSPLUNDRING  14/1 på Svågagården. 

26/1-18 

Mat från 12.00 Köttsoppa m klimp/efterrätt 

Filmen ” Till minnet av timmerköraren” Gjord tillsammans med Hälsinglands ardennerklubb”  

av Erik Erikssson 

Välkommen! Fullst. rättigheter 

Ängebo www.svagadalen.com   

0653-30157  



  

 

• ELVAKAFFE  i Betel den 24/11 kl 11-12.30  
Olle Svensson berättar från resor i Afrika och Marta Svedman sjunger.  

Elvakaffe gör sen uppehåll över helgerna. 

 

• GUDSTJÄNST  i Betel Sönd 26/11 kl 11.00  
Inger och Stig-Lennart Mattsson 

 

• FÖRSTA ADVENT I BETEL Sönd 3/12 kl 11.00 
Adventsgudstjänst. Anders Jansson från Näsviken, Eva Edström m.fl. 

Sång av Helena Bergerståhl och Cilla Svensson.  Adventskaffe. 

• ADVENTSGUDSTJÄNST I BRÄNNÅS   
Söndag 10/12 kl 18.00  

Lena Funge, Sonja Kroon Björgyll, Eva Edström, Stig Bergerståhl m.fl. 

 

“VI SJUNGER IN JULEN” 23/12 kl 20.00  

JULOTTA Juldagen kl 07.00                                           VÄLKOMNA!  

       

ADVENTSTID 



Plats och tid: Svågagården den 30 oktober 2017, kl. 08.00-12.00 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Eva Edström (Opol) 
Helmuth Klingenberg (Opol) 
Birgitta Hedberg (Opol) 
Peter Jons (Opol) 
Thomas Kjell (Opol)  
Kent Söderlund (Opol) 
 

Birgitta Söderström (Opol) 

Mona Svedlund (Opol) 

 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare  

 
 

 
Utses att justera:  Birgitta Söderström (Opol) 

 
Justeringens plats 
och tid: 2017-11-10, kl. 11:00 

Underskrifter:  Paragrafer: 82 -  93 

Sekreterare: Fredrik Röjd                    

Ordförande:                

 
 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 
 

  
  

                                   Birgitta Söderström (Opol) 
                                    
 
Upprop: Enligt ovan. 

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

2017-11-12                                                        2017-12-03 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 
_________________________________________________________ 

 
 
 
 

Svågadalsnämnden 



§ 82 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. 

Något positivt är att antalet barn och elever inom verksamheten ökar. 

Inom hemtjänsten är arbetsbelastningen mycket rimlig, och personalen har gott om tid för våra 

äldre. 

På landsbygdsutvecklingssidan fortskrider arbetet enligt plan. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 83 Ekonomisk delårsrapport efter september år 2017 
Platschefen föredrar för nämndens ekonomiska läge efter september månad år 2017. 

Ekonomin är i huvudsak balans, vilket visar att nämnden på ett bra sätt tar ansvar för sin ekonomi. 

Därtill uppfyller nämnden på ett bra sätt de krav som Hudiksvalls  kommunfullmäktige har på vår 

nämnd rörande kvalitet och utveckling. 

Beslut:Nämnden tackar för informationen. 

 

§ 84 Redovisning av kundundersökning inom äldreomsorgen 
Platschefen redovisar resultatet från en kundundersökning som Socialstyrelsen gjort angående 

äldreomsorgen i Svågadalen.Resultatet visade att de äldre som svarat på undersökningen i huvudsak 

var mycket nöjda med de insatser som personalen vid Svågadalsförvaltningens hemtjänst utför runt 

om i dalen. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen, samt berömmer hemtjänstgruppen. 

§ 85 Pågående arbete 

- Platschefen redovisar ett kostnadsförslag rörande en eventuell ny badflotte till 
Havrabadet. Kostnaden för en sådan flotte, med storleken tre gånger två meter beräknas 
till cirka 20 000 kronor. Om nämnden tar beslut om att ordna en sådan kommer den att 
byggas lokalt under vintern. 

-  
- Platschefen informerar om att vissa underhållsarbeten har utförts inom IT-sidan av 

förvaltningen.  
 

- Nämnden kommer fram till att vi även skall skicka en skrivelse till Ljusdals kommun 
angående Svartsjövägen. (Tidigare har vi skickat riktade skrivelser endast till Trafikverket.) 

 
- Vi fortsätter att arbeta kring projektet fiber till hela Svågadalen. Kent Söderlund (Opol) 

får i uppdrag att undersöka hur avtalet ser ut mellan IP Only och Fiberstaden AB. 
Nämnden vill dock betona att man är väldigt nöjd med att fiberindragningen till Björsarv, 
Brännås och Brännbo snart är klart. Detta är en stor framgång i sig.  

 
- Arbetsutskottet skall även arbeta för att fiber även kommer till lägenheterna på 

Svågagården. 
Beslut:  Nämnden tackar för informationen samt beslutar enligt ovan. 
 

 



§ 86 Verkställda beslut 

- Platschefen har bokat besiktning av skidbron. 
- Blankett för beställning av arbeten inom Svågagården har upprättats. 
- Representanter från nämnden har deltagit i en landsbygdsutvecklingskonferens i 

Härnösand. 
- Garageportarna vid Svågagården har reparerats. 

Beslut:  Nämnden tackar för informationen. 

 
§ 87 Fråga om elbils-laddstolpe till Svågagården 

Platschefen informerar om att Hudiksvalls kommun på Svågadalsnämndens inrådan har sökt 
statliga bidrag till att sätta upp en snabbladdningsstolpe till Svågagården. 
Hur hela projektet skall finansieras är vid tidpunkten för detta möte inte helt klart, men 
tjänstemännen arbetar vidare med frågan. 
Beslut:  Nämnden tackar för informationen. 
§ 88 Frågan om utveckling av trygghetsnavet Svågagården 
Platschefen informerar om att kommunledningen tillsammans med fastighetsägarna till 

Svågagården diskuterar och utreder olika alternativ för säkerställandet av ström-försörjning 

till fastigheten även i krissituationer och liknande. 

Beslut:  Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 89 Återkoppling från dialogkväll 
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om vår senaste dialogkväll. 
Denna kväll saknade ett särskilt tema, men det blev ändå mycket bra diskussioner under mötet. 
Beslut:  Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 91 Fråga om närtrafiken 
Eva Edström (Opol) informerar om närtrafiken. Hon informerar vidare om att hon gärna vill ha 
synpunkter från allmänheten kring hur det fungerar med närtrafiken. 
 Eva Edström (Opol) kommer att upprätta en nys skrivelse till Region Gävleborg kring vårt 
fortsatta behov av denna trafiklösning. 
 

§ 92 Fråga om eventuell Beachvolleyplan vid Havrabadet 
Kent Söderlund (Opol) informerar om att han på nämndens uppdrag varit i kontakt med 

Länsstyrelsen i Gävleborg, och de låter meddela att nämnden måste skicka in dispensansökan 

rörande undantag för strandskydd när det gäller en eventuell beachvolleyplan.  

Nämnden tackar för informationen. 

§ 93 Fråga om eventuell nybyggnation i Svågadalen 
Diskussion om konceptboende med mera. 
 
Nämnden tackar för informationen. 
 

 
Mötet avslutas. 
  



SVÅGADALSBLADET 
 

 

 

                                                                                                    8:e dec.   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 

Är det nåt på gång? 
Annonsera i nästa Svågadalsblad! 


