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Vill du bo kvar i Svågadalen? 

 
Svågadalsnämnden inbjuder till 

Dialogkväll  

Måndag 26 februari kl 19 – 20.30 

Svågagården 

Diskussionskväll om framtiden, hur ska vi bevara det vi 

har och olika aktörers beroende av varandra. 

Deltar gör representanter för förvaltningen, nämnden, 

Folkets hus och ideella föreningar 

Nämnden bjuder på smörgåstårta   

Alla hjärtligt välkomna 

Svågadalsnämnden 



FEBRUARI 
Vintern fortsätter med ett växlande väder men  nog 
vill då jag ha dessa underbara olika årstider. 
 
¤ oj vad det snöar    ¤ det skulle bli mer i morgon        
¤ nää,  jag hörde det skulle bli töväder och sol 
¤ jag vill ha mera snö, jag ska ju till fjälls  
¤ men nu får det räcka… 
Ett givet samtalsämne alltså… 
 
Fettisdagen har passerat, undrar just hur många 
semlor Du har ätit… med kaffe, som den är, som 
hetvägg med mjölk, med saft. Ja sätten är många. 
Nytt är också alla nya fyllningar.  Jag köpte fel och 
semlan smakade apelsin, hela grädden och 
mandelmassan var smaksatt med apelsin, ja ni 
förstår ju att det inte gick att äta den, vad räven 
tyckte vet jag inte men om inte han gillade den så 
kom väl pärskrikan… den försvann i alla fall. 
 
Alla hjärtans dag med kakor och godis utformade 
som hjärtan, en och annan blombukett sattes på 
köksbordet. En vas med tulpaner på bordets nya duk 
pryder sin plats, då är det hopp om vår. 
Bäst är väl att ha varje dag som en Hjärtedag, att inte 
glömma bort sina nära och kära. 
 
Än dröjer det innan vi kan åka ut till någon rastplats 
med en fikakorg innehållande olika delikatesser. 
Förslag finns att ange i broschyren och på info-
skylten ett lägsta pris, ex  50 kr. Kaffe/tetermos 500 
ml kostar 30 kr och toscakaka 20 kr men du ska ju 
ringa innan du kommer.  Det är olika fikabröd hos 
oss som serverar. Har Du några synpunkter om 
sommarens fikakorgar, vill Du vara med och servera 
dom fikasugna – ja då hör Du av dig! 

 
VILL  DU  HA  FIKAKORGAR  I  SOMMAR 

att erbjuda till turister och Svågadalingar? 
Hör av dig! 
 

 
INTRESSEFÖRENINGEN  

kallar till 

ÅRSMÖTE 
på Svågagården 

 
Måndag 5 mars kl 19.00 

 
Ärenden enligt stadgarna 

Vi bjuder på fika 
Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 
 

VILL  DU  VARA  MED? 

Intresseföreningen  planerar att göra en 
detaljerad karta över Svågadalen om vad vi vill 
att besökare ska göra, upptäcka och se hos oss i 

Dalen. 
Vi har kontaktat den som ska trycka kartan. 

Den ska visa alla byar, sevärdheter, skoterleder, 
vandringsleder och jaa vad mera….? 
Vad vet just Du om allt som finns? 

Vi träffas första gången  

i Svågagårdens lilla kök 
Måndag 19 febr  kl 18.00 

Hör av dig till mig när nästa datum blir! 

Välkommen!     /Birgitta Nilsson/Birgitta Nilsson/Birgitta Nilsson/Birgitta Nilsson 

 
 

MUSIKCAFÉ 
på  

SVÅGAGÅRDEN 

SÖNDAG  25 febr  kl 18.00 
 

Glädjande att det blev så bra uppslutning på 
musikcaféet i Svågagården. Tack till er som kom 

trots snöoväder! 
Då fortsätter jag med två söndagar till i Ängebo. 

25 februari och 25 mars… 
 

Underhållning av  
 
 

Sången och musiken bjuder dessa killar på 
Ingvar Bergqvist, Karl-Gunnar Karlsson, Bengt 
Nordh, Urban Stensson, Karl-Erik Dufvenberg 

och Stefan Ström 
 

Serverar fika med hembakat bröd 
Spelmännen får en slant för att dom underhåller 

Du betalar  100 kr jämnt 
Välkommen till en musikalisk kväll! 

0730 423077 
 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    & Knut Bergqvist& Knut Bergqvist& Knut Bergqvist& Knut Bergqvist 
 

 



 
 
 

          Välkommen till 
                SVÅGADALEN 

 
 
 
 
 
 

Du som ska bli Svågadalsboende 
Hör av dig till intresseföreningens ordf. 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

som gärna informerar om dalen. 
0730 423077 

 
 
 
 

 
INTRESSEFÖRENINGEN 

                inbjuder till 
 

SAGOSTUND FÖR VUXNA 
 

TORSDAG 22 febr  kl 19.00 
i biblioteket på 

Svågagården 
 

Elsie Bäcklund-Sandberg läser 
EFTER REGNET 

av Håkan Nesser/Elisabeth Lahti 
ur Noveller för Världens barn 

 
Vi lyssnar andäktigt 

Så fikar vi gemensamt för en liten slant 

Välkommen!Välkommen!Välkommen!Välkommen!    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

YOGA start 1 mars 

          Vi fortsätter i Svågagården  

               torsdagar kl 11.15 

                    Kostnad 20:-/tillfälle 

                         Ta mjuka kläder,  

                          en liten filt/handduk  

                     och gärna egen yogamatta  

                                om du har. 

 

Nya och gamla deltagare är välkomna! 

Frågor, ring  070 6958288 

Viveka Klingenberg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ett stort och varmt TACK till Tord i Norrhavra 
och Jan i Ytterhavra för den hjälp jag fick då 
bilen inte gjorde som jag ville. 
Eva Rönnow     Norrhavra. 
 

 
Du vet väl att Du kan åka 
skridskor på Svågagårdens 
isbana 
 



 

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 
Dellenbygdens fiskevårdsförening 
Hellsen52@gmail.com 
Ordf. Ove Hellsén    070 2012608  
 

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     0730 423077 
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 
 

 
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 

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  

 
Målare  
Christer Fondelius 
076 8290218 
ch_fon@hotmail.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 

 



Psalm och Sång 
Svågadalens kyrksal  

 ons. kl 14-15.  

 Start 14 feb. 2018 

Välkommen du som tycker om att  

sjunga visor, psalmer  

och andliga sånger. 

Vi träffas: 14/2, 28/2, 14/3,  

28/3, 11/4, 25/4, 9/5, 23/5 

Kom och sjung med oss,  

Madde Norin och Owe Timan 

Svenska kyrkan Bjuråker-Norrbo församling 

 

 

  



 

    

 
Det här händer på Moodtorpet 2018: 
 24 februari Skoterfestival 

 17 mars Pimpeltävling  Norrhavrasjön 

 25 mars Sörsias årsmöte 

 30 april Valborgsmässofirande 

 22 juni Midsommarfirande 

 

Arbetskvällar 1:a måndagen i månaden  kl 18.00 

Alla välkomna. 

 

Finns intresse bland dalens föreningar att anordna 

en gemensam julmarknad på Svågagården julen 

2018? 

Det är kanske något ni kan diskutera på era 

årsmöten. Vore roligt om vi kunde samarbeta . 

Om intresse finns hör av er till 

Ulrika tel: 0705691929 

Ordförande Sörsia Byalag 

Skoterfestival 
Moodtorpet  

 Norrberg 

Lördag 24 februari 

 kl 10 - 15 

Välkomna! 

Svågadalens skoterklubb & 

Sörsia byalag 
Även info på Facebook Moodtorpet och 

Svågadalens skoterklubb 

 

 

Pimpeltävling  
Norrhavrasjön 

Lördag 17 mars 

kl 9 -12 

Anmälan från kl. 8.00 

60 kr/ person barn under 12 år 

gratis. Swish finns. Prisbord 

Försäljning av kôlbulle och dricka 

 Info. Ulrika tel.  070 5691929 

Leif tel.  070 6322234 

Välkomna  

Sörsia Byalag 

 

Årsmöte Sörsia byalag 
 Söndagen den 25 mars 

 kl. 15.00 

Vi bjuder på Våfflor 

Välkomna 

 

Information om sophantering 

Tisdag 27 febr kl 19 – 20 

Svågagården 
 

Avfallsavdelningen/tekniska förvaltningen 
 

 



Att vara vänner (av åk 4-6 vid Svågadalens skola) 

 

En stöttande vän är det bästa man kan ha. 

Det är bra att ha vänner. 

Riktiga vänner håller alltid ihop. 

Vänner har man för att vara med. 

Vänner har man över hela världen. 

Man ska alltid vara vänner. 

Hur mycket man än bråka hittar vänner alltid tillbaka till varandra. 

Vänner är bra att ha. 

 

Hela världen ska vara fylld med fred och vänskap. 

Vänskap handlar om värme och vänner. 

Vänskap sprider glädje. 

Vänskap är det viktigaste som finns. 

Vänskap är den största kraften. 

Vänskap är det bästa som finns. 

Du är en bra vän. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SVÅGADALEN 
 
"Älskade Svågadalen, 
med din milslånga skogsälv, blånande berg och små, utspridda byar.  

Älskade, vackra Svågadalen med dina höga fjälltoppar och djupa dalar. 

Oändliga skogsvägar utan slut.  

Nu slumrar du under decimeter av snö  

och jag hänförs av ditt knastrande, gnistrande vinterland.  

Om några månader kommer vårvindar att slita tag i trädtopparna, 

rufsa om i håret och blåsa liv i landskapet. Och jag längtar. 

Men jag älskar din vinterskrud, åh om du bara visste hur vacker du 

är för ett barn från grå betong.  

Om du visste hur du får fjärilar i bröstet att dansa när molnen skingrar sig, 

när himlen är pastellblå 

och rosa och dimman dansar över älvens vattenyta.  

När fullmånen skiner över snötäckta fält. " 
 

Amanda Labbart, Brännås 

 

 

 

 

 

 

    Elvakaffe  

Välkomna alla prat- och kaffesugna, öppet varje fredag 

kl 11-12.30 för alla Svågadalsbor och alla andra, på 

Betel  Norrberg.  

OBS: 16/3  Bengt Albertsson sjunger och spelar 

 

ÄIK kallar till Årsmöte söndagen 18 feb. kl. 18.00 i klubbstugan. Ärenden enligt stadgarna. 

Handlingar och stadgar finns på vår hemsida angeboik.se 

Välkommen! 



.    
 

 

 

  



Odling	av	matfisk	och	yngel	i	Svågadalen:	förslag	till	
fortsatta	satsningar	

 

Projektet ”Framtagande av en utvecklingsplan för Lokalt entreprenörskap för utveckling 

av fiskodling och matfiskproduktion i Svågadalen ” presenterar förslag på kommande 

satsningar när det gäller fisk-och fiske i Svågadalen. Mötet är det sista av totalt tre inom 

projektet och förslag på ett par konkreta satsningar presenteras. 

Projektet, där både Svågadalsnämnden och Bjuråker-Norrbo fiskevårdsförening deltar, har 
tidigare tagit reda på förutsättningarna för att starta ett lokalt kläckeri med yngelproduktion 
för Dellenöring i Svågadalen. Vi har också inventerat intresset och förutsättningar för att 
starta dammodling av matfisk.  Nu har vi vidareutvecklat dessa idéer till ett par konkreta 
förslag som också innehåller förslag till huvudmän och finansiering.  Nu vill vi dela med oss 
av resultaten! 
 
Därför bjuder vi in till ett nytt möte på Svågagården den 22 mars kl.19-20:30.  Till mötet 
kommer också Ylva Olofsson, verksamhetsledare på Utveckling Hälsingebygden. Det blir 
lokalproducerade tilltugg och förfriskningar 
 

VÄLKOMNA TORSDAGEN DEN 22 MARS KL 19.00 I 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; Magnus 
Kjällman, prinsgarden@tyfonmail.ase; Patrick de Kwant, pktrading.se@gmail.com; Jessica 
Dolk, J.Dolk@hotmail.com 

Ecoloop: Björn Frostell, bjorn.frostell@gmail.com 

KTH: Annika Carlsson Kanyama, annikack@kth.se  

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

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

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 
 

 

 

 

 

Årsmöten 

 i Brännås/Brändbo  Bygdegård  

25 mars  

Kl. 10.00 Brännås/Brändbo Byalag 

Ca kl.11.00 Brännås/Brändbo Vägsamfällighet      

Ca. 12.00 Brännås EK Vatten och Avlopp 

Hjärtligt välkomna 

 
GRUS 

finns att hämta 
i Ängebo, Svågagården 

i Brännås, hos Paulssons. 

UTHYRES 
Ängebovägen 209 fd. lärarbostaden 
Nyrenoverad lägenhet 4 rum och kök 

Garage, matkällare, gemensam tvättstuga 
 

För mer info 
Kontakta Malena Söderström 

0730 365350 
 

Takskottning  
utföres med RUT avdrag 

Stefan Wedin telefon: 0705- 45 28 39

 



 

 

  



I 

 

INSPIRERANDE FÖRELÄSNINGAR PÅ HELA LIVET - PATRICIA  

                avd. 50 Hudiksvall 
   Veteranerna 

Torsdag 1 mars • kl. 14.00 • Hela Livet – Patricia 

 

Välkomna till en föreläsning om Stroke. 2016 vaknande Stefan 
Hedlund en morgon och livet skulle aldrig mer bli sig likt. Han berättar 
nu sin egen historia om när han drabbades av en stroke och vilka 
tecken vi bör vara uppmärksamma på. Fakta varvas med personliga 
upplevelser om något som tyvärr drabbar alltför många och som 
dessutom drabbar alltfler yngre. Vad kan vi göra för att förebygga 
stroke? Hur kan livet se ut efter man drabbats av en stroke? Och vad 
är egentligen stroke? 
 
Kaffe och kaka 20 kr.      
     Varmt Välkomna! 
 
Har du koll på ditt blodtryck? Välkommen in till syster Åsa hos oss på Patricia  och 
mät ditt blodtryck innan föreläsningen.  
 

Hälsa Tillsammans 



                            

 

 

 

 

Klart för start i Hurtbulleloppet. 

Under tisdags kvällarna kör vi skidkul och 

motionsåkning på elljusspåret. Nya skidlekområdet är 

mycket uppskattat.  Jag har väl aldrig mig veterligt behöva klaga på snön men i år har jag faktiskt sagt 

att nu rääääcker det. Det blir mycket extrajobb med handskottning för att få till underlaget och det 

krävs mycket trampning med skoter å sladd när snömängden fylls på så mycket på en gång. Men vi 

gör det bästa av situationen huvudsaken är att barnen kan ha lite kul i backen. På fettisdagen körde 

vi Hurtbulleloppet. Både vuxna å barn drygt 20 deltagare åkte några varv på spåret. Efter detta 

smakade det med semlor som serverades i klubbstugan och alla barn fick fina medaljer för sina 

prestationer. Vi fortsätter aktiviteten så länge vi har fint skidföre. Fika finns i stugan till halv 8. 

Välkommen att motionera med oss.  

 

     

Vi kommer att köra barnens vasalopp och klubbmästerskap i mars. Dock har vi inte spikat datum, vill 

titta så det inte krockar med andra arrangemang. Vi återkommer via hemsida och facebook så håll 

ögonen öppna. Blir det en fin skidmånad i mars så kan vi även lägga till ett arrangemang efter 

motionsspåret. Skidåkning å grillning vid skidvilan. Vi håller tummarna och återkommer. 

 

 

 

75 -år 

Terräng vågor, hopp och tunnlar är inget som 

barnen räds när de åker skidor. 

Motions innebandy för alla Tisdagar 19.00.  Stationsträning för alla Torsdagar 19.00 Välkomna! 

Vi firar 75 års jubileum i år. Finns det någon som kan ha intressanta foton som berör klubben genom 

åren så är jag mycket intresserad att få låna dem och kopiera av. Har mycket bilder på de äldre 

fotbollslagen men kan fylla på med det jag inte har. Vi skall göra en liten skrift igen plus att vi kan ställa 

ut bilder på jubileumsdagen. Kolla i byrå lådorna och hör av er till Maj-Lis. Tack på förhand. 

Ängebo IK FebruariÄngebo IK FebruariÄngebo IK FebruariÄngebo IK Februari----18   18   18   18    



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 8    Extra pris 

Färila korv hel ring  59.90 kr 

 

 

Håll utkik efter Handlarnbladet som kommer i brevlådan 

 

 

V 10  Sportlovsextra 
Stintans falukorv halv ring 470 g  26.90 kr 

Delsboringen 800 g   39.90 kr 

Delsbo varm korv 500 g   29.90 kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

Nu säljer vi som ATG ombud 

presentkort från flera butikskedjor, 

restauranger mm. Intersport, 

interflora, O`learys, 

Teknikmagasinet, Ticnet, 

Flygstolen.se Spotify med flera. 

Välkomna 

Magnus med Personal 

SERVICEPUNKT 
Dator med internet samt Wi-Fi 
Hemkörning av varor 
Caféhörna 
Turistinformation, viss kommunal 
info 
Genomförande av 
kundaktiviteter 

Sticka till sportlovet 
V 8 – 10 
Alla garner 20 % 

 



 

Vecka/sallads-
bord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 
Hemtjänsten 

Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 8 
Sallads buffé 

 
19/2 – 25/2 

korvstroganoff 
med ris/potatis 

Kyckling med 
mangorajasås 
potatis 

Salsagratinerad 
fiskfilé med 
potatis 

Ost och 
skinksallad 

Fläsk potatis 
löksås 

 Kams, vitsås & 
fläsk 

Omelett 

Köttbullar m 
brunsås & 
potatis 

      Film13.00    

Vecka 9 
Sallads buffé 

 
26/2-4/3 

 Lunchkorv sås 
potatis 

Stekt fisk filsås 
potatis 

Månadens 
Vegetariska rätt 

Pasta med 
skinksås s 

Fläskkarré sås 
potatis 

 
Kyckling 
gryta  
potatis 

 
Kokt fisk äggsås 
potatis 

        

Vecka 10 
Sallads buffé Parisare med 

bröd/potatis med 
tillbehör 

Panerad fisk med 
sås potatis 

Kycklingklubba 
ris sweetchili 
sås 

Köttfärslimpa 
sås potatis 

Pizza  

Öppet 

11.00 – 18.00 

Skoterfilm 
visas 

Färsbiffar i 
brunsås & 
potatis 

 

Fisk med sås & 
potatis. 

5/3-11/3 
sportlov sportlov sportlov sportlov sportlov   

 
       

Vecka 11 

Sallads buffé 
 
12/3-18/3 

stark korvgryta 
ris/potatis 

Fiskbiff sås potatis Biff a´la 
Lindström m 
brunssås, sylt 
& pot 

Pannkaka, 
grädde & sylt 
ärtsoppa 

Helstekt kotlett 
med potatis sås 

Pytt i panna 
ägg 

rödbetor 

 
Pölsa rödbetor 
potatis 

 
      

 

Vecka 12 

Sallads buffé 
 
19/3-25/3 

Stekt falukorv, 
potatis sås 

Fiskgratäng m 
potatis 

Blandade rätter Mannagrynsgrö
t mjukt bröd 
pålägg 

Pärgröt och 
fläsk 

Film från 13.00 

Skinklåda 
potatis 

Inlagd sill ägg 
potatis 

    Mexikansk 
soppa med 
tillbehör 

   

 

Dagens lunch serveras mellan 11.00 - 13.00  
Dagens rätt 74:- inkl.måltidsdryck,    Pensionärspris 60:- Klippkort 10 dagens den 11:e  gratis. 
Matlådor 60:-  
Restaurangen är öppen mellan 9.00 -14.00    
Dricka 15:-             Kaffe 15:-                  Gobit 20:-   
  

MATSEDEL 

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



 

 

 

 

  

Välkommen! Fullst. rättigheter 

Ängebo www.svagadalen.com   

0653-30157  

Fredag 23 febr 

Mat från 12.00 Kams, vitssås & fläsk 

Filmen ”Nordsvensken” och korgmakare i tre 

generationer. 

 av Erik Erikssson 

Sportlovsspecial 

Fredag 9 mars  

Pizzameny från 12.00 till 18.00 

Skoterfilmer på storbild 

Fredag 23 mars 

Mat från 12.00 Pärgröt & fläsk.  

Vi visar filmen ”Hjalmar i Lia” Berättelsen om 

bonden, kompositören och dragspelaren 

Hjalmar Jonsson i Lia Bjuråker. Han berättar 

om sin uppväxttid med kolvedshuggning och 

annat i skogarna runt Stråsjö. 

En film  av Erik Erikssson 

Film och mat: 60:- 

Nyhet! 
  

Söndag 25 febr   och    Söndag 25 mars 
18.00 - 22.00 

Musikcafé 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FEBRUARI 
18  årsmöte ÄIK klubbstugan 
19  kartmöte Svågagården 
22  sagostund Svågagården 
23  film och mat Svågagården 
24  skoterfestival Moods 
25  musikcafé Svågagården 
26  dialogkväll Svågagården 
27  info sophantering Svågagården 
28  psalm och sång Svågagården 
 

MARS 
 1   yoga Svågagården 
 2   litterär salong Västerstråsjö 
 5   årsmöte intr.för. Svågagården 
 9   pizza och film Svågagården 
14  psalm och sång Svågagårde 
16  elvakaffe med sång Betel 
17  pimpeltävling Norrhavrasjön 
22  fiskeprojektet Svågagården 
23  film och mat Svågagården 
25  Årsmöt x 3 Brännås/Brändbo 
25  musikcafé Svågagården 
25  årsmöte Sörsia, Moods 
28  psalm och sång Svågagården 
 

VARJE VECKA 
Tisdag     ÄIK skidskola 
Tisdag     Innebandy 
Torsdag  stationsträning 
Fredag    elvakaffe Betel 

EVENEMANGSKALENDER 



Plats och tid: Svågagården den 22 januari 2018, kl. 08.00-11.40 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Eva Edström (Opol) 
Birgitta Hedberg (Opol) 
Peter Jons (Opol) (t.o.m §5) 
Hans Schröder (Opol) 
Marianne Joelsson (Opol) 
Thomas Kjell (Opol) 
Kent Söderlund (Opol) 
(fr.o.m §6 ) 

Kent Söderlund (Opol) (t.o.m §5) 
Birgitta Söderström (Opol) 

Mona Svedlund (Opol) 
 

 
 
 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare  

 
 
Utses att justera:  Birgitta Hedlberg (Opol) 

 
Justeringens plats 
och tid: 2018-01-12, kl. 07:45 

Underskrifter:  Paragrafer: 1 -  11 

Sekreterare: 

 
 
Fredrik Röjd                    

Ordförande:                

 
 
 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 
 

  
  

                                   Birgitta Hedlberg (Opol) 
                                    
Upprop: Enligt ovan. 

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

2018-02-14                                                       2018-03-07 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 
_________________________________________________________ 

Svågadalsnämnden 



§ 1 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. 
Verksamheten fungerar på ett bra sätt, och arbetet fortlöper enligt plan både i Svågagården samt 
runt om i dalen. 
Starten på det nya året och den nya skolterminen har också gått smärtfritt. 
Frågan om att förlänga anställningen för förvaltningens extra landsbygds-utvecklingsresurs lyfts 
också fram och diskuteras. En enig nämnd menar att anställningen för denna resurs skall 
förlängas. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen, samt beslutar att ge platschefen i uppdrag att 
förlänga den extra landsbygdsutvecklingsresursen under förutsättning att 
förutsättningarna för anställningen förblir oförändrade.  
 
§ 2 Ekonomisk rapport  
Platschefen informerar om nämndens ekonomiska utfall efter år 2017. 
Det totala resultatet var nära plus minus noll, med ett litet underskott på cirka femtio tusen 
kronor, vilket är en mycket liten avvikelse med tanke på att budgeten under året totalt har 
omslutit tolv miljoner och fyrahundratusen kronor. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 3 Uppföljning av nämndens interna kontrollplan för år 2017 
Platschefen redovisar förvaltningens förslag till uppföljning av den interna kontrollplanen, och 
resultatet visar att nämnden har skött sin egenkontroll och sitt arbete på ett mycket bra sätt. 
Beslut: En enig nämnd beslutar att anta förvaltningens förslag till utvärdering av den 
interna kontrollplanen. 
 
§ 4 Nämndens internkontrollplan för år 2018 
Arbetsutskottets förslag är att bibehålla samma kontrollpunkter som för år 2017, men med en 
tilläggspunkt, och det rör då uppföljning och hantering av dataregister utifrån den nya 
dataskyddsförordning som träder i kraft i maj månad år 2018. 
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att anta 
internkontrollplanen för år 2018 i enlighet med redogörelsen ovan. 

 
§ 5 Fråga om badflotte till Havrabadet 
Arbetsutskottet har, efter förslag från ungdomarna i Svågadalen, beslutat att föreslå nämnden att 
besluta om att igångsätta bygget av en ny badflotte till Havrasjön. 
Arbetet skall utföras av förvaltningens egen personal, och flotten skall vara klar till den 
kommande badsäsongen. 
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag enligt redogörelsen 
ovan. 

 
§ 6 Fråga om vårens dialogkvällar 
Platschefen har på arbetsutskottets uppdrag föreslagit två olika datum för dialogkvällar.  
Nämnden diskuterar frågan, och föreslår istället två andra datum. 
Beslut: Nämnden beslutar att dialogkvällar skall hållas måndag den 26 februari samt 
onsdag den 23 maj. 

 
 
 



§ 7 Fråga om information till nyinflyttade i Svågadalen 
Nämnden diskuterar kring hur vi på bästa möjliga vis skall ta emot och informera våra 
nyinflyttade invånare om allt som Svågadalen har att erbjuda.  
Beslut: Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en informationspärm 
som vi kan dela ut till de nyinflyttade. 

 
§ 8 Fråga reservelkraftverk till Svågagården 
Nämnden har tidigare diskuterat denna fråga, och frågan har återigen aktualiserats med tanke på 
att strömavbrott har förekommit. Nämnden är enig om att ett stationärt elverk behövs på 
Svågagården i syfte att möjliggöra Svågagården som ett fullt fungerande trygghetsnav. 
Beslut:Nämnden beslutar att ge platschefen i uppdrag att upprätta en skrivelse om detta 
till kommunstyrelsen. 

 
§ 9 Ny ledamot av den gemensamma landsbygdsutvecklingsfonden 
Den tidigare representanten Björn Eriksson (Opol) har avsagt sig sina förtroende-uppdrag och 
därmed behöver nämnden utse en ny representant i den gemensamma 
landsbygdsutvecklingsfonden. 
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att Hans Schröder väljs som ny ledamot i fonden. 
Beslut: Nämnden beslutar att i enlighet med ordförandes förslag att välja Hans Schröder 
till detta förtroendeuppdrag. 
 
§ 10 Fråga om behovet av en ny släpvagn 
Thomas Kjell (Opol) informerar om att han varit i kontakt med personal ur förvaltningen som till 
honom har framfört att det finns ett ökande behov en släpvagn. 
Platschefen bekräftar detta, och tillägger att det behövs en bromsad släpvagn i syfte att säkerställa 
att transport av förvaltningens maskiner kan ske på ett lagligt sätt. 
Thomas Kjell (Opol) föreslår nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att inleda en 
upphandlingsprocess kring en bromsad släpvagn. 
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med Thomas Kjells (Opol) förslag som 
redovisats ovan. 

 
§ 11 Information om närtrafiken (den så kallade flex-trafiken) 
Eva Edström (Opol) informerar om det senaste som framkommit om den mycket uppskattade 
närtrafiken som kommit till efter ett intensivt arbete av Svågadals- nämnden. 
Eva Edström (Opol) informerar också om att hon avser att arbeta vidare med denna fråga. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

 
Mötet avslutas. 
 

  Angående fiberutbyggnaden. 

Jag skulle önskat att jag  i början av det här året kunnat skriva att det nu är klart för fiber i hela Svågadalen 

men det kan jag inte. Inget har hänt som fört utvecklingen framåt då det gäller de byar som inte ännu fått 

någon plan för utbyggnad av fibern här i dalen. I somras blev vi rekommenderade att ta in 

intresseanmälningar eftersom det skulle vara en fördel om vi visade att befolkningen var intresserad av att få 

fiberuppkoppling. Sedan har inget hänt. Kommunen och IP Only har, som ni säkert sett i tidningen, ingått ett 

samarbetsavtal för att skynda på utbyggnaden även på landsbygden.  I HT 30 januari i år så står en artikel om 

IP Only och att de bla annat pausar vissa av sina projekt. De håller just nu på med bla Njutånger , Sörforsa. 

När och om vi blir aktuella vet jag inget. Försöker hålla fortsatt kontakt med IP Only. 

Ann-Marie ”Mia” Rosvall 

Ordförande Svågadalsnämnden 

 



SVÅGADALSBLADET 
 

 

 

                                                                            

 

 

 

              15 mars  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          75 kr           

hel sida     100 kr    
mer än 5 sidor/år                    500 kr 

 
Annons (köp-byt-sälj)                          20 kr 
 
Företagare i dalen    ¼ sida          50 kr 
   Halv sida   100 kr 
  Hel sida     200 kr 

 
Företagare, föreningar  och privata utsocknes        
   
¼ sida       100 kr     
Halv sida  200 kr  
Hel sida    400 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 

Om fyra månader.... 


