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MÄSSA om INRE och YTTRE ENERGI 
på Svågagården i Ängebo i vackra Svågadalen 

lördag 2 juni 2018 kl 10 - 15 
Föreläsningar – Utställare – Prova på - Trolleri – Mat/ Fika 

Föredrag om: 
 Delsbo Electric tävlingen 
 Erfarenheter av solceller 
 Effektberäkning och uppsättning av solceller 
 Regler och bidrag vid installation av modern teknik, solceller, 

köp av elbilar och elcyklar 
 Hur Rosenterapi och Taktil Stimulering kan påverka din inre energi 

Prova på: 
 Taktil stimulering – Mindfulness – Rosenterapi – Utegym - Trimbingo 

Kom och bekanta er med: Elbilar,  - Elcyklar - Robotgräsklippare - 
Värmepumpar – Solceller – Flispannor mm 

Underhållning: 
Magiker Hanna Günther bjuder på trollerishow 11.30 – 12.15 
och trolleriskola för barn direkt efter uppträdandet 

Se Teslas elektriska muskelbilar! 
 På plats är Paret från Jättendal med var sin Tesla! 

Meny 
Lax, potatis & hollandaise    110 kr 
Fläskkarré, sås & potatis       95 kr 
Morotssoppa                          65 kr    
Räksmörgåsar, fika mm. 

Vidare information se  www.svagadalensbyar.se 

Välkomna önskar: Ängebo IK, Svågans Beröring & Massage, Åkes Motor, 
Vildrosens terapirum, JN Solar, Kommunens energirådgivare, Delsbo Electric, 
Brink AB, Björn Colliander, Löfstrands Rör, Solprojekt Hudiksvall, Folkets Hus 
och Svågadalsnämnden Hudiksvalls kommun med flera 

Välkommen! 
Ängebo  www.svagadalen.com 
0653-30157  
Vaktmästeri  070-6469867 

 



MAJ 
 
Sköna maj välkommen! 
Du kom med sol och värme, vi hann ej se våren i år 
för Du kom så snabbt. All växtlighet exploderade… 
 

Vi är tre kvinnor som erbjuder 
fikakorgar i Svågadalen i sommar,  
se annons i Bladet.  

 
 
 
 

MORS DAG  och  SPELKVÄLL 
SÖNDAG 27 maj 

på  SVÅGAGÅRDEN 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
        
       
 
   
        Välkommen till SVÅGADALEN 

 
Du som ska bli Svågadalsboende 

Hör av dig till intresseföreningens ordf. 
Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

som gärna informerar om dalen. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
Rôssåsens fäbodvall 
   
             inbjuder till 

          SPELKVÄLL 
varje torsdag  7 juni – 6 sept   kl 18.30 
Servering;  kôlbulle, hembakat, kalvdans 
                     (finns glutenfritt) 

Gudstjänst 29 juli 
Hantverks- och matmarknad 26 aug 
Lyskväll 6 sept 
V 305 till Hedvigsfors eller Ländsjö, sen skyltat 

     Välkommen!            Birgitta & KnutBirgitta & KnutBirgitta & KnutBirgitta & Knut 

                      0730 423077 
  
 

 

 

 

 

 

 
MORSDAGSBUFFÉ 
kl  12.00 – 19.00 
 
Förboka gärna! 
Pris 275 kr 
0653-30157 
 
Bjud mor på buffé 
och avnjut 
spelkvällen till 
dessert 
 
 
Välkommen! 

Folkets HusFolkets HusFolkets HusFolkets Hus    

 
Sommarens första 

      SPELKVÄLL 
       börjar kl  18   
 
Då 1948 var en bra 
årgång  
bjuder jag på fika, 
musik och sång 
Ingen uppvaktning! 
 
Spelmän tar med 
instrumenten! 
 
Välkommen! 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 

Julgransplundringspengarna  
för fikat har intresseföreningen beslutat skänka till 
skolans elever att användas till något bra ändamål.  
Fikabrödet är sponsrat och besökarna lägger en 
frivillig slant i krukan. 
2017 blev det 1147 kr 
2018 blev det 1624 kr 
För att jämna ut summan skänker 
intresseföreningen 3000 kr till skolans elever. 

NY KARTA ÖVER SVÅGADALEN 
I januari beslutades att intresseföreningen 
ska göra en ny karta över Svågadalen. Vi 
annonserade i Bladet och det blev Mia, 
Sture, Bernt, Viveca och jag som träffades, 
framöver blev det varannan vecka. Kartan 
har tillverkats hos Kartsnickar´n i Tyskland, 
den visar bl a vandrings-, skoter- och 
pilgrimsled, sevärdheter, vallar, alla 
bynamn, rastplatser mm. 
Mån 14 maj sågs vi igen i samband med 
intr.för. styrelsemöte. Kartan är nu färdig 
sånär som att några sjöar inte finns 
markerade. Den trycks i A0-format några 
stycken (en placeras vid Handlar´n) och 
några i A2 som sätts upp på anslagstavlor 
och de A2 som säljs blir ihopvikta. Så 
planeras att göra en bilaga med lite mera 
detaljerad skrift. 
Vi visar en dålig kopia av kartan i Bladet. 
Vi planerar att släppa kartan på 
energimässan 2 juni på Svågagården. 
                                                                                        Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 

MANUSSTOPP    i  JUNI 15:e kl 12 
då dubbelnummer för juni – juli. 
Tänk på det för era evenemang.... 

NÄRTRAFIKEN 
Se tidtabell i aprilnumret 



FFÄR 

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 
Rotbäck 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 
 
 

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 

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bakluckeloppis 
hela helgen 9 – 10 juni 

på Moods  

kl 11-17 (båda dagarna) 

Kom ! köp - sälj - vad du vill! 
Boka plats och för info 

ring Yvonne 073-8297365 

Välkomna, köpare som säljare! 

Sörsia byalag har servering! 
 

Fiskafänge på Svågagården 

1 maj. Det var kallt och det regnade. Flaggan skulle hissas. 

Men i vimpeln som skulle halas, hade en krok släppt. 

Under dagen åkte vimpeln sakta neråt tyngd av regn och 

blåst. Så halvägs ner åkte den in i en av björkarna vid 

vägen och fastnade där. Då kom Jarmo ut med sitt spö. 

Några kast, några varv runt flaggstången med linan och så 

vips var vimpeln nere. Tur att det finns en skicklig fiskare i 

byn. Nu var det visserligen för sent för att hissa flaggan. 

Men nu är linan klar till nästa flaggdag. /Birgitta Flodin 

Psalm och Sång 
Svågadalens kyrksal  

 ons. kl 14 - 15.  

 Välkommen du som tycker om att  

sjunga visor, psalmer  

och andliga sånger. 

Vi träffas:  23/5 

Kom och sjung med oss,  

Madde Norin och Owe Timan 

 

Svenska kyrkan 
Bjuråker-Norrbo församling 

 

Midsommarfirande på 

Moodtorpet  22 juni   

 



   

NY KARTA ÖVER SVÅGADALEN 
Intresseföreningen planerar att släppa kartan på 
energimässan 2 juni på Svågagården 
 

Då jag snart uppnår  fyllda 70 år 
vill jag upplysa er mina vänner och kunder 

att  min verksamhet inom Hjärtmyrs Elservice 
kommer att med tiden avta, åldern tar ut sin rätt 
Mindre installationer och servicejobb skall jag 

försöka utföra om det finns tid och kraft. 
Jag undanber mig all eventuell uppvaktning på 

min 
70-årsdag  bortrest 

 
Vill rikta ett  stort tack till alla mina kunder under 

den tid  som varit 
ni har alla givit  mig så mycket social  

gemenskap . 
 

Håkan Hjärtmyr 
Hjärtmyrs Elservice 

 

Söndag 27 maj   

Morsdagsbuffé och spelkväll! 

12.00 - 19.00 

Husets sillsorter, inlagd strömming, gravad 
lax, ägghalvor, kokt skinka, potatissalllad, 
rödbetssallad, Forbondekorv, salami, skivat 
kalkonbröst, grynkaka, fläskkarré, köttbullar, 
prinskorv, jansson och princesstårta.  
Pris: 275:- inkl måltidsdryck & kaffe.  
Förboka gärna! 
Spelkväll börjar kl 18.00 och fortsätter hela 

kvällen! 

Torsdag 31 maj 19.00  
Folkets Hus årsmöte för medlemmar.  

Ärenden enligt stadgarna.  

Smörgåstårta bjuds  

Lör 2 juni 10.00-15.00 

Mässa inre/yttre energi 

Se separat annons 

Meny 

Lax, potatis & hollandaisesås 110:- 

Fläskkarré, sås & potatis  95:- 

Morotssoppa  65:- 

Räkmörgåsar mm   

Välkommen! Fullst. rättigheter 

Ängebo www.svagadalen.com   

0653-30157  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Svågadalsnämndens DIALOGKVÄLL 

ONSDAG 23 maj 

Kl 19.00 – 20.30 
SVÅGAGÅRDEN 

Inget speciellt tema den här kvällen. Vi informerar om vad som hänt med fiber, 

funderingar på ett trygghetsboende, kommande val till nämnden mm och så finns det 

naturligtvis möjlighet att ställa frågor till oss ledamöter i nämnden. 

Nämnden bjuder på fika 

 

Önskar du skjuts till dialogkvällen, ring Svågagårdens reception: 0650-556660 

 

 

Varmt välkomna 

Svågadalsnämnden 



 

 

  

UTHYRES 

Möblerad lägenhet i Brännås-Brändbo bygdegård  
2 rum och kök, dusch och toalett en trappa ner.  

Uthyres för kortare eller längre tid.  
 

För info    ring Astrid Johansson tel. 073 036 31 48 

Lotterivinsterna i samband med 
skoterfestivalen på Moodtorpet är uthämtade. 
Vid frågor kontakta Yvonne  073 8297365 

SVÅGADALEN 
 

erbjuder fikakorgar 
1 juni – 31 aug 

Låna korg, köp fika o 
hembakat 

Ring någon av oss före; 
Marie-Louise Sved-Bolinder 

NorrLia   070 5099313 
Birgitta Nilsson 

Norrhavra  0730 423077 
Lisa Weinacht 

Björsarv    070 9531052 
 

 

Kallelse 

till årsmöte för 
Stråsjö medeltida kapell. 

Den 26 maj-18 vid kapellet kl.14.00 

Sedvanliga årsmöteshandlingar. 
 

OBS: 
Arbetsdag vid kapellet kl.10.00 (samma dag) 

för den som har möjlighet att hjälpa till. 
 

Varmt välkommen ! 
Styrelsen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vilken översvämning  

det blev när all snön 

smälte 

 Svartsjövägens beläggning sitter som  

 cement i däcken 

  Nyss var det vinter 

"Våren är här som ett tecken på att allt, även du och jag,  

 skall stå i blom igen även i år". 

Bilder från Stråsjö  

Text och foto: Helmuth Klingenberg 

     

Elvakaffe...med Kôlbullar, Sång & Musik 

Elvakaffe avslutas för säsongen den 18/5 kl 11.00 med besök av 

Inger & Stig-Lennart Mattsson och Knut Bergqvist. 

Kôlbulle, kaffe och kaka 50 kr.  

Välkomna till Betel Norrberg 

 

 



 

 

  

 

Inbjudan till den vackraste av vandringar 

Gröntjärnsleden 2018. 

För 28 året arrangerar vi denna populära kvällsvandring på 12 km. Man kan även välja 6 eller 3 km. Lätt 

terräng och en underbart vacker natur. 

Fredag 29 juni. Bussar avgår från Bratthé 18.00 och 19.00. OBS! Kom i tid det tar tio minuter att gå från 

parkeringen på Bratthé till bussarna. 

Anmälan senast måndag 25 juni till majlis.wikstrom@spray.se eller angebo.ik@outlook.com, då får 

man en kvittens om det finns plats på vald buss eller ej.  

Information 070-5253096    Maj-Lis 

Vid anmälan uppger man namn och tel.nr. på en ansvarig person om man är en grupp, hur många man är 

och vilken buss man vill åka.  

Anmälan är bindande och blir giltig när betalningen inkommit på pg. 112597-0. och senast 26 juni. 

Avgiften är 150 kr.  Barn 12 år och yngre 75 kr. Är man medlem i Ängebo IK eller anställd i Hudiksvalls 

eller i Ljusdals kommuner betalar man halva avgiften. Viktigt att ange arbetsplats och kommun i 
anmälan.  
Förutom buss till Sandvik  ingår även detta i avgiften. En stärkande och härlig vandring. Vätska och 

banan efter leden. Vid Gröntjärn får man goda bullar å kaffe som kokats över öppen eld. Vid återkomsten 

till Bratthé blir man serverad en god soppa och hembakat bröd. Å så en kaffetår till förstås. 

OBS! Glöm inte att ta med en egen kåsa att dricka i efter leden. Miljötänk. 

Vi erbjuder även en soppa utan kött. Däremot är det svårt med olika brödsorter så vi hoppas att 
man kan ta med eget bröd eller annat själv om man är känslig på något sätt. 

På grund av att bussarna även är skolbussar och det finns risk för allergi, kan vi tyvärr inte ta 
hundar med på dessa. Hoppas detta inte möter något hinder för att delta. 

Deltagande sker på egen risk.  
Välkommen till en trevlig vandring där inlandsisen lämnat sina spår. 

Mer info karta, mm. på angeboik.se 

Företagare! Varför inte bjuda era anställda på en naturskön upplevelse. Ett härligt friskvårds 
alternativ. Välkommen till oss så tar vi hand om er. 

Ängebo IK       



        

    

    

  

 Från vandring till 

 Örvallssjön 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 juni 11 – 14, (vid energimässan) visar vi vårt utegym på Svågavallen. Även Trimbingo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

75 -år 

Nyheter och information mellan Svågadalsbladen finns på www.angeboik.se eller gilla vår facebook sida 

Ängebo IK, där slänger vi ut information snabbt och lätt. 

Gökottevandringen 10 maj vid Gröntjärn. Underbar morgon och 6 km promenad innan fikat. 

Planerade vandringar fram till juli. 

29 maj Vandring Havra- Stråsjö runt. Samling 18.00 Betel i Norrberg. Beroende om vi kan gå 

över berget eller ej blir det 6- 10 km. 

7 juni  Njupfatet. Samling 18.00 vid Handlarn i Svågadalen. Vi åker upp norr om Ängebo och 

går sedan de gamla stigarna upp till Njupfatet och runt. Mellan 7-8 km. ( Ta gärna med en 

sekatör eller mindre såg så vi kan plocka rent lite efter leden.)  

29 juni Gröntjärnsvandringen. Se egen annons. 

OBS! Var och en tar med sig egen matsäck på vandringarna (Gäller ej Gröntjärn.) 

Välkommen till eget må bra och tillfälle att se vår vackra natur på nära håll. 

Aktiviteter Svågavallen.  Tillsvidare kör vi på torsdagar kl. 18.00. Lek och prova på friidrott.       Vi 

kan ändra kväll om det skulle passa bättre för flertalet. Nu kör vi alla åldrar eftersom det är så få 

barn. Vi får hjälpas åt om vi delar in i grupper. 

Finns intresse från barnen så har vi blivit lovade att få köra egna Guldjakter även i år.  Guldjakter 

som klubbar nära oss anordnar och dit man kanske vill åka, är 4 juni, Glysisvallen. 18 juni 

Strandvallen i Järvsö.         28 aug, Älvvallen i Ljusdal och final 15 sept. Glysisvallen i Hudiksvall. 

Medlemsavgift Ängebo IK      
100 kr per år eller 300 för familj.    
Info och ansökan på hemsidan. 

Påminner medlemmar som inte 

betalat in årets avgift ännu. 

Meddela helst om du inte skall 

vara medlem längre så kan jag 

avregistrera.  Tack för hjälpen. 

Vi behöver hjälp med klippning i 

sommar. Tommy Ädel håller i en 

lista där man kan anteckna sig för 

lämpliga veckor. Tommy kommer 

att köra en introduktion med 

klipparen så man vet vad som 

gäller. Info och intresseanmälan 

Tommy 070-3290887 



 

 

 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 

 
Utkörning Midsommarveckan 
Tisdag 19/6   och Torsdag 21/6 

Systembeställningar Helger 
V. 23 orderstopp Tisdag 5/6 kl 13.00 
(p.g.a  Nationaldagen) 
V. 25 orderstopp Tisdag 19/6 kl 
13.00 för beställning till midsommar 
 
Kom ihåg att lägga order i god tid för 
säker leverans 

Öppettider 

Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30 

Ingen lunchstängning  

Lördagar kl. 09.30-13.00 

 
handlarnsvagadalen@gmail.com     
0653-30100 
 
Speciella dagar 
6 juni Nationaldagen Stängt 
Midsommarafton öppet 9.30-13.00 
Midsommardagen stängt 

 

Nu säljer vi som ATG ombud 

presentkort från flera butikskedjor, 

restauranger mm. Intersport, 

interflora, O`learys, 

Teknikmagasinet, Ticnet, 

Flygstolen.se Spotify med flera. 

Trevlig sommar 

önskar 

Magnus med Personal 

    

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

Plantjord ekologisk 40 liter 40 kr / 

säck 

Vi har fröer från 
Bröderna Nelson  
till sommarens odlingar  

Köksmästarpytt Björks 1 kg  49.90 

Kom ihåg Mors Dag  27 maj 
Vi hjälper dig gärna med presenttips 

till mor 



Vecka/s
allads-
bord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

Hemtjän

sten 

Söndag 

Hemtjän

sten 

Vecka 
21 

Sallads 
buffé 

Stekt Korv 
stuvade 
makaroner 

Färsfrestels
e 

Stekt fisk 
filsås 

potatis 

Blod 
pudding 
/potatis-
bullar & 
lingonsylt 

Kyckling 
gratäng 

Ris/potati
s 

Omelett Mors-
dags 
buffé 

12.00.-

19.00 

Vecka 
22 

Sallads 
buffé 

Div. rätter Stekt fisk m 
potatis och 
lemonsås 

Chickenbit
s m sötsur 
sås. 

Spagetti & 
köttfärs-
sås 

Kroppka
kor m 
smör & 
linggons
sylt 

Energi
mässa 

Fläsk- 
kotlett  
sås & 
potatis 

Vecka 
23 

Sallads 
buffé 

Skolan ledig 

Köttbullar. 
Sås & pot. 

Skolan ledig 

Lappskojs m 
rödbetor 

Sveriges 

National 

Dag 

Grillad 
fläskkarré 
m 
pommes 

 

Skolan 

idrottsdag 

 

Makaroni-

gryta 

 

Strömm
ing & 
potatis- 
mos 

Stekt 
korv m 
morots-
stuvning 
& pot. 

Vecka 
24 

Sallads 
buffé 

Ugnstekt 
korv m 
brunsås & 
potatis 

Fiskgratäng 
m potatis 

Skol 
avslutning 

Tacos 

med 

tillbehör 

Stark 
korvgryta 

Kyckling 
filé & 
mango-
raya sås 

Stekt 
saltsill 
m lök & 
potatis 

Fläskkarr
é sås & 
potatis 

Vecka 
25 

Korv m 
aivartäcke 

Kyckling 
sallad m  
tillbehör 

Isterband 
m 
vitkålsstuv
ning & pot. 

Ärtsoppa 
m 
pannkaka
. 

Sill, ägg 
& potatis 

Rostbiff 
& 
potatis 
sallad 

Fläskfilé 
m sås & 
potatis-
gratäng 

 

Dagens rätt 74:- Pensionärspris 60:- Klippkort 10 dagens den 11:e  gratis. Matlådor 60:-  

 

  

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

MATSEDEL 



 

 
      

I majblommans tid 
 
Att se barn som säljer majblommor är något av det finaste jag vet. Dels bidrar 

barnen till att hjälpa jämnåriga som inte har det så fett ställt, men de övar också 

på att hantera pengar och att börja ta eget ansvar. Alla dessa saker är viktiga 

inför det kommande vuxenlivet. Såväl i Svågadalen som i övriga Sverige är entreprenörer det 

vi behöver hur många som helst av. Förhoppnings kommer någon av våra lokala säljare att 

växa upp och bli en 2000-tals ung version av Ingvar Kamprad. 

 

Orimligt tycker säkert någon, men varför skulle det vara svårare att dra igång ett 

världsomspännande företag här än nere i en liten by i Småland? Tanken är i alla fall intressant 

tycker jag. 

 

Det handlar alltid om att ta tag i sin egen situation, och det är just det som världens stora 

entreprenörer har gjort: ofta har de kommit från ganska enkla förhållanden men har lyckats 

vända svårigheter till sin egen fördel, och sedan arbetat utifrån det. 

 

Lite så är det med hela Svågadalskonceptet! Det finns oändligt många byar och områden runt 

om i både Hälsingland och Sverige som skulle drömma om att ens ha hälften av den offentliga 

och kommersiella service som vi har här i vårt område. 

 

Att vi ska kunna fortsätta att ha det som vi har – och att utveckla vår verksamhet – kräver 

dock ett personligt engagemang. 

 

Välkommen med din intresseanmälan till att ställa upp i Svågadalsvalet! 

 

 

Mvh 

Fredrik Röjd 

Nämndsekreterare 

 



 

 

Svågadalsnämnden 

 

 

 

               2018-03-12 

Dags att nominera till Svågadalsvalet! 

Känner du någon här i Svågadalen, som du tycker vore lämplig att sitta i 

Svågadalsnämnden? 

I så fall vill jag att du så snart som möjligt informerar mig om detta. 

Det jag behöver är bara några enkla uppgifter. Du får föreslå så många 

personer du vill. (Det är också bra om du kan fråga personen/personerna det 

berör om de kan tänka sig att ställa upp.)  

Du som nominerar kan vara anonym. 

Person 1: 

Namn på personen: _____________________________ 

Adress:_______________________________________ 

Telefonnummer:________________________________ 

Person 2: 

Namn på personen: _____________________________ 

Adress:_______________________________________ 

Telefonnummer:________________________________ 

Person 3: 

Namn på personen: _____________________________ 

Adress:_______________________________________ 

Telefonnummer:________________________________ 

Detta formulär insändes till mig. Adress på baksidan. 

     (Fortsättning på nästa sida.) 



 

Svågadalsnämnden 

 

 

 

               2018-03-12 

Person 4: 

Namn på personen: _____________________________ 

Adress:_______________________________________ 

Telefonnummer:________________________________    

Är du själv intresserad av att kandidera till Svågadalsnämnden?  

Det hoppas jag att just du är, och därför vill jag att du meddelar detta till mig, 

samt uppger följande: 

_______________________________________________________ 

□ Ja, jag vill ställa upp som kandidat i kommande val till Svågadalsnämnden 

Namn:_____________________________________ 

Adress:_____________________________________ 

Telefonnummer:______________________________ 

Underskrift: _________________________________ 

Har du några frågor som berör Svågadalen som du skulle vilja arbeta med om 

DU blir invald i nämnden? Skriv då gärna ett kortare följebrev om detta och 

bifoga denna talong, eller kontakta mig på enklaste sätt om detta. 

Skicka så snart som möjligt detta blad till Svågadalsförvaltningen, Ängebo 

73G, 824 79 Bjuråker, eller lämna in den på Svågagården. Det går också bra 

att mejla. 

Fredrik Röjd, nämndsekreterare 

Fredrik.rojd@hudiksvall.se 

070-190 88 74 

 



Plats och tid: Svågagården den 23 april 2018, kl. 08.00 – 11.45 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Edström (Opol) 
Birgitta Hedberg (Opol) 
Peter Jons (Opol) 
Hans Schröder (Opol) 
Marianne Joelsson (Opol) 
Thomas Kjell (Opol)  
Kent Söderlund (Opol) 
 

Mona Svedlund (Opol) (ej §34) 

 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare  

 
 
Utses att justera:  Marianne Joelsson (Opol) 

 
 
 
Justeringens plats 
och tid: 2018-05-21, kl. 07:45 

Underskrifter:  Paragrafer: 40 -  

Sekreterare: 

 
 
 
Fredrik Röjd                    

Ordförande:                 

Justerande: 

Eva Edström (Opol) 
 
 

  
  

                                   Marianne Joelsson (Opol) 
                                    

Upprop: Enligt ovan. 

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

2018-05-23                                                      2018-06-13 
 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
 
Underskrift 
 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 
 

Svågadalsnämnden 



§ 40 Rapport från verksamheterna, personalläge samt arbetsmiljö 
Platschefen informerar om det aktuella läget inom förvaltningen inklusive arbetsmiljö Läget inom 

förvaltningen är i stort gott. 

Inom landsbygdsutvecklingssidan bedrivs just nu ett relativt intensivt arbete. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

 

§ 41 Ekonomisk genomgång 
Platschefen redovisar det ekonomiska läget för nämndens olika verksamhetsområden, och nämnden 

bedöms följa budgeten för år 2018. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

 

§ 42 Pågående arbete 
Nämnden diskuterar det enligt nämnden något intetsägande svar som kommit från Trafikverket 

rörande den egna skrivelsen angående Svartsjövägens standard. 

Som närmaste åtgärd beslutar nämnden att ge platschefen i uppdrag att begära ut 

besiktningsprotokoll från Trafikverket rörande vägen ifråga. 

Nämnden ger också ordförande och platschef i uppdrag att upphandla röjningstjänst till 

vandringsleden mot Hevelungarna. 

Eva Edström (Opol) återrapporterar kring X-trafiks svar till vår skrivelse om närtrafiken. 

Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med de punkter som redovisats ovan. 

§ 43 Återrapportering av verkställda beslut 

- Platschefen rapporterar att han och Helmuth Klingenberg (Opol) har upprättat skrivelser om 
Svartsjövägen till både Trafikverket och Ljusdals kommun. 

- Eva Edström (Opol) rapporterar att hon har upprättat en skrivelse till X-trafik. 
- -Platschefen meddelar att han har beslutat att köpa in ett stort brandsäkert dokumentskåp 

till förvaltningen.  
- Platschefen rapporterar att förvaltningen nu har genomfört det inköp av en bromsad 

släpvagn som nämnden tidigare har beslutat om. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

 

§ 44 Återrapport från möte med kommunledningen 
Platschefen informerar om ett möta som han och ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) haft 

med kommunledningen angående en eventuell nysatsning i Svågadalen. 

Beslut: En enig nämnd tackar för informationen. 
 

§ 45 Val av dataskyddsombud för nämnden 
Arbetsutskottet har beslutat att föreslå nämnden att förordna kommunjurist Anders Göransson, 

kommunledningsförvaltningen, till dataskyddsombud för Svågadalsnämnden. 

Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 
 



§ 46 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
Arbetsutskottet har diskuterat detta, som i vardagligt språkbruk förkortas LIS, och föreslår 
nämndens ledamöter att så snart som möjligt inkomma med förslag på områden i Svågadalen 
som skulle kunna vara aktuella för denna gynnsamma insats. 
LIS möjliggör nämligen för fastighetsägare att kunna få bygglov närmare stränder i de utpekade 
områdena än vad som tidigare har varit möjligt. 
Ytterst är det dock länsstyrelsen som faststälelr LIS-områden. 
Platschefen informerar om att till kommunledningen har framfört förslag på att göra områden 
runt Alsjö-sjön till LIS-område.  
 
Beslut: Nämnden tackar för informationen och ledamöterna ger sig själva i uppdrag att 
fundera kring lämpliga LIS-områden i Svågadalen. 
 

§ 47 Fråga om paketutlämning 
Peter Jons (Opol) rapporterar kring arbetet med att försöka få paketutlämning till lanthandlarn i 
Svågadalen. 
 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 48 Ansökan om bidrag från projektet Stråsjö medeltida örtagård 
Nämnden diskuterar denna ansökan som omfattar 60 000 kronor fördelat på tre år, det vill säga 
20 000 kronor per år. Det sökta bidraget är tänkt att utgöra den kommunala delen av 
finansieringen av projektet som i huvudsak är tänkt att finansieras av EU genom deras 
leaderprojekt. 
Nämnden kommer fram till att den vill veta vad man planerar att göra under år 4:a i projektet 
ifråga. 
I övrigt ställer sig nämnden positiv till detta projekt, som även tidigare har beviljats kommunalt 
bidrag av nämnden. 
Nämnden finner att Svågadalens skola bör vara involverat i detta arbete. 
 
Beslut:Nämnden beslutar att bevilja Stråsjö medeltida kapellförening det sökta bidraget om tre 

gånger 20 000 kronor under förutsättning att föreningen ifråga beviljas de övriga bidrag som är 

nödvändiga för att kunna nå i mål med projektet ifråga. 

Mötet avslutas. 
 
  

MAJ 
18  elvakaffe Betel 
23  psalm & sång Svågagården 
23  dialogkväll Svågagården 
26  årsmöte Stråsjö kapell 
26-27 Hälsingegårdsdagar forngården 
27  morsdagsbuffé Svågagården 
27  spelkväll Svågagården 
29  vandring ÄIK 
31 årsmöte Folkets hus  
 

JUNI 
1  fikakorgar börjar säljas 
2  energimässa Svågagården 
6  nationaldagsfirande forngården 
7  Rôssåsen öppnar 
7  vandring ÄIK 
9-10  bakluckeloppis Moodtorpet 
13  skolavslutning Svågagården 
22  midsommarfirande Moodtorpet 
29  vandring Gröntjärnsleden ÄIK 
 
 
Varje torsdag lek o friidrott Svågavallen ÄIK 

 

 

 

                                                  EVENEMANGSKALENDER 



SVÅGADALSBLADET 
 

 

 

                                                                            

 

 

 

              15 juni  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 

Vy över Ängebo           Foto Mia Rosvall 


