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Surströmmings fest
Fredag 24/8 kl 18:30
på Moods
The two neighbours spelar så vi får dansa
och shejka loss.
Alternativ mat är potatis, sill och
kallskuret. Pris: 150:-/pers

I juni gifte jag mig och nu vill jag fira
detta med er kunder.
Onsdag 29 augusti bjuder jag på tårta
och kaffe/te/saft.
En härlig fredagsmyskorg lottas ut till de
kunder som handlar för över 200 kr
denna dag!

Magnus Brink

Handlar´n i Ängebo

Endast musikavgift efter kl. 21 är 80:Anmälan senast 20/8
Lista hos Handlar´n Svågadalen eller
ring Yvonne 073-8297365 eller
Ulrika 070-5691929.
Obs! Begränsat antal pers vid maten
Bjud med dina vänner
Välkomna!

Lyskväll vid Havrabadet
Lördag 18/8 kl 20.00
Vi umgås och grillar korv, ta med
egen grillkorv, stol och några
marschaller så lyser vi upp kvällen
och tar emot hösten tillsammans.
(vid ihållande regn inställt)
Välkomna
önskar Havraborna/Ulrika Ädel

Välkommen till Rôssåsens
fäbodvall

Augusti
Vilken sommar vi haft, både positivt och negativt,
njutit av nästan allt, olidlig hetta, torka, bränder,
dåligt med mat till djuren mm…
¤ Vi har erbjudit

FIKAKORGAR I SVÅGADALENS BYAR
men bara ett fåtal har utnyttjat detta.
Beror det på att vi har lite besökare i
dalen, att alla som ändå kommer har egen
fikakorg med sig? Vi har annonserat rejält
innan så vi ska summera detta men det ser
väl redan nu ut som att det får ligga
vilande…
ca 25 bord och bänkar finns utplacerade på
strategiskt vackra platser där du kan slå dig
ner och njuta av naturen, stillheten och det
läckra fikabrödet.
Du lånar korg och termos, köper fikabröd
eller smörgås
Månaden ut står erbjudandet kvar.
Ring gärna någon av oss innan du kommer…
NorrLia
MarieLouise Sved-Bolinder
070 5099313
swish
Norrhavra Birgitta Nilsson
0730 423077
swish
Björsarv
Lisa Weinacht
070 9531052
swish

www.svagadalensbyar.se

SPELKVÄLL fortsätter varje
torsdag kl 18.30 med
LYSKVÄLL som avslutar sommaren
6 sept kl 18.30
Nästan hela sommaren har det varit
eldningsförbud och därmed inga kôlbullar,
glädjande nog hävdes det måndag 13:e.
Ingen råmjölk och då ingen kalvdans.
26 juli bröt jag vä handled, pga
komplikationer så fick jag op 31 juli.
Tack vare att mina fina vänner ställt upp
med bakning och all hjälp så fungerar
det.
Ingen sluttid på kvällen.
Servering av kôlbulle med lingonsylt,
hembakat med kaffe/te
Vallstuga, loge, fårhus med många
platser
så även utomhus…
LYSKVÄLL avslutar sommaren tors 6
sept
0730 423077
Välkommen till en genuin fäbodmiljö!

Birgitta Nilsson
Nilsson o Knut Bergqvist

LOPPIS
hos Timans
hela sommaren
Är vi hemma håller vi öppet!
Nyåker 22.
Södra vägen mellan Norrberg och Brännås
Det finns allt från husgeråd och blommor
till fiskeprylar och hästgrejer.
Vill man vara säker på att vi är hemma
kan ni ringa innan på 0703920940
Välkomna önskar

Birgitta och Stefan

SVÅGADALENS NYA
FRILUFTSKARTA
finns att köpa hos Handlar´n
Svågagården, Västansjömacken, Rôssåsen
och några flera ställen.

AKTUELLT I SVÅGADALEN
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

Brännås/Brändbo byalag o Bygdegårdsförening
Ordf. Thomas Kjell
Ord.led. Robin v Wachenfeldt

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Nina Labbart

BAD
Havrabadet naturbad

070-3203133

073-6402789

Björsarvs lyse- och intresseförening
Ordf. Ola Lindqvist 070-6707716

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland

Stråsjö jaktklubb

070-2129414

Ordf. Benny Leek 070-6053488

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Stråsjö medeltida kapell

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

0730-415403

Stråsjösjöns vänner

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

JMV El & Byggtjänst
Rotbäck 210 Bjuråker
070-3459928

Svågadalens skoterklubb
Ordf. Tomas Sandin

Utbildning förarbevis för skoter:
Sture Joelsson tel 0703729224

ENTREPRENAD
Vatten-och avloppsanläggning samt
grundarbeten

Svågadalens jaktskytteklubb

Leverans av grusmaterial
Björn Eriksson 070-2449413

Sörsia byalag

FISKE
Dellenbygdens fiskevårdsförening

Ordf.Ulrika Ädel
Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

Jessica Dolk .....072-7326464
www.dellenbygdens-fvo.se

Ängebo IK

FOLKETS HUS

Ordf. Tommy Ädel 070-3290887
Kassör Maj-Lis Wikström 070-5253096

Ordf. Bernt Jons

Ordf. Joakim Brink 070-2972872

0705-691929
0730-822525
0653-30228
073-8297365

0653-30250

HANTVERKSMONTER
FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

0653-30245

HONUNG & BIPRODUKTER
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

Svågadalens honung
www.svagadalenshonung.se
mail@svagadalenshonung.se
070-5617181

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

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

LANTBREVBÄRARE
Vardagar, säljer frimärken

SVÅGADALENS HEMSIDA

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås

www.svagadalensbyar.se
Svågadalsbladet finns inlagt på hemsidan.
Hemsidesansvarig Hans Schröder
hans.schroder@hudiksvall.se

Samlingslokal m kök
Finns även möblerad lägenhet 2 rum och kök,
uthyres för kortare eller längre tid.
Astrid Johansson 0730-363148

Moodtorpet Norrberg
För evenemang, finns även 2 bäddsstuga
med enkel standard

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL
www.hudiksvall.se

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN
Reception
Förskola
Förskoleklass, Fritids
Skolan
Äldreomsorgen
Platschefen
Folkets Hus

0650-556660
0650-556661
0650-556662
0650-556663
0650-556665
0650-556666
0653-30157

Matsal, litet kök, samlingssal, gymn.hall, kyrksal,
bastu, solarium, bibliotek tel.0653-30157
www.svagadalen.com

VANDRINGSLEDER
Kontaktperson/info.
Lisa Weinacht

070-9531052

Målare
Christer Fondelius
076 8290218

VÄGPROBLEM
NCC

076-5215311

Yvonne Bergström

0653-30228

Stråsjö kapell, uthyres för dop, bröllop
Marianne Hansen 073-0415403
www.strasjokapell.se

Ängebo Folkets Hus (Svågagården)

ch_fon@hotmail.com

YOGA SVÅGAGÅRDEN
Tisdag 4/9 startar vi YOGA igen.
Tisdagar klockan 11.00 - 12.00 (obs ändrad dag) på Svågagården.
Ingen tidigare erfarenhet behövs.
Ta gärna mjuka kläder och en liten filt eller handduk.
Kostnad 20:- per gång.
Nya och gamla deltagare välkomna!

Planera redan nu in
höstens första
dialogkväll
Onsdag 3 oktober kl
19.00 på Svågagården

Viveka Klingenberg 070 6958288

Svågadalsnämnden
Ny grupp för våra stigar och
leder
Nu när vi har en ny karta över
Svågadalen med omnejd så vill
vi fortsätta med att se över de
leder som är registrerade och
som finns sedan tidigare. Vi gör
nu ett försök att åter igen få
igång en ledgrupp på ideell bas.
Är du intresserad av att vara
med i en ”ledgrupp” så är du
välkommen.
Vi har nästa möte onsdagen
den 22 augusti kl. 18.00 på
Svågagården
Svågadalens
intresseförening/”kartgruppen”

Nu är bron vid Sördala camping
reparerad.
Tack till Bjuråkers stora skifteslag, Bernt
Jons samt de som snickrat Per Strand,
Sölve Joelsson och Esko Ilonen.
Foto kommer i nästa Svågadalsblad

Mark upplåtes Brättingen.
Nära Ängebo, finns det mark som du skulle kunna låna
(kostnadsfritt) under en period, upp till 3 år, med
möjlighet till förlängning.
Vi äger en liten gård, Brättingberg 33, sedan några år
tillbaka.
Just nu är det vårt fritidsställe eftersom vi inte kan bo
där permanent än.
Det skulle vara fantastiskt om någon kunde odla marken
eller använda den som betesmark så att den inte växer
igen helt.

OBS!
Viktigt datum:
18 november 2018
SVÅGADALSVALET

Öppna landskap tycker vi alla om!
Vänligen hör av dig till Taina; taina.schofield@gmail.com
eller tel. 0734-475718

Vägval? Om vill vi ha kvar det vi har i
dalen och utveckla det så är det viktigt
att delta i Svågadalsvalet.
Ann-Marie ”Mia” Rosvall
Ordför. Svågadalsnämnden

Information om
Stråsjö medeltida örtagård

Under ett antal år har idén att anlägga
en örtagård växt fram, den börjar
nu ta form på kapellsvalen.

Den genuina stämningen vid kapellet och utsikten har under åren lockat många besökare.
Styrelsen vill erbjuda ytterligare en upplevelse i form av en vindskyddad örtagård i en medeltida stil
och ta tillvara den historiska miljön med minnesstenen som centrum.
Här anläggs ett cirkelformat trädgårdsrum som till hälften utgörs av den gamla kapellplatsen med dess
stenar, träd och naturlig växtlighet, den andra hälften av kultiverade örter och planteringar av
medicinalväxter. Det ska vara möjligt att kunna sitta ner eller se sig omkring i en vacker miljö som
förenar både kultur och natur. Urval av växter skall utgöras av de örter, kryddor, läkeväxter samt träd
och buskar som var vanliga på medeltiden.
Trädgårdsmästare Lars Krantz från Wij Trädgårdar i Ockelbo som har besökt platsen och tyckte att
idén var intressant och han har ideellt medverkat vid planering av örtagården.
Projekt örtagård har med stöd av kapellets styrelse fler samarbetspartners.
* Svågadalens skola där elever kommer att bli delaktig i att anlägga örtagården.
* Trädgårdsodlarna i Hudiksvall med intresse för örter kommer besöka kapellet i augusti.
* Tingshusteatern i Delsbo som påbörjat ett projekt om Hildegard av Bingen som levde på
medeltiden och hade ett intresse av örter och annat väsentligt i livet.
Det är värdefullt för styrelsen och bygden att de visar intresse av kapellet och örtagården.
Projektet har fått hjälp att komma igång av Svågadalsnämnden genom att de beviljat bidrag som vi
ansökt om och även deras intresse har varit ett viktigt stöd för verksamheten.
Styrelsen tror att en utveckling av kapellplatsen kommer att generera ännu fler besök av turister,
vandrare och andra intresserade som gynnar vårt vackra Svågadalen.
Den som vill stödja kapellet och dess örtagård kan bli medlem.
100:- medlemsavgift / år.
Plusgiro 306000-1

Föreningen för Stråsjö medeltida kapell

www.strasjokapell.se

Hildegard med Tingshusteatern
den 16 september kl.15.00 vid Stråsjö kapell
Tingshusteatern i Delsbo välkomnar intresserade att i all enkelhet vara med på en offentlig
uppstart av ett 3-årigt projekt om Hildegard av Bingen, där skådespelarna ska arbeta med
och sätta sig in i hennes liv och leverne under medeltiden.
Stråsjö kapell bjuder på fika och detta evenemang får avsluta kapellets öppethållande för
denna säsong.

Varmt välkommen

Ängebo IK JuniJuni-18

75 –år

För 28 året arrangerades Gröntjärnsleden. Även i år
200 anmälda vandrare. En underbart härlig kväll
och arrangemanget helt lyckat. Friskvård när den är
som bäst. Tack till alla som hjälper till så att allt går
i lås så våra vandrare blir så nöjda att de kommer
tillbaka. Det blir lite ideella timmar för bakning
sopp-kok och administration. Leden går vi också igenom
före så allt är ok. I år tordes vi inte elda vid gröntjärn
men Åke å Anna-Stina fixade ändå gott kaffe på
gasolen. Stort tack igen till alla.
Vi har även haft en vandring nu i augusti. Skallberget
stod på tur och Sture och Sölve Joelsson ledde oss
uppför det branta berget, till toppen å en härlig
utsikt. Vi hade även här en härligt varm å fin kväll.
Fikat smakade speciellt bra efter den svettiga
klättringen på slutet. Men upp kom vi alla och även
utför gick det bra fast det var några som gruvade sig. Nästa vandring blir till Kronkojan.
Tis 21 aug. Ligger norr om Gean så vi samlas vid Handlar´n halv sex för samåkning. Det blir en
lättare å kortare vandring denna gång. Vi får även se en del natur genom bilrutan denna gång vi
har ju mycket skog å vacker natur norrut från Svågadalen. Hör gärna av er ni som bor efter väg så
kan ni haka på eftersom vi kommer uppöver. Obs! Ta med egen matsäck.
Vi kör kul på vallen några gånger innan det blir för mörka kvällar. 18.00 torsdagar. Föräldrar som skjutsar kan ju
passa på att träna på utegymmet medan barnen tränar på sina grenar.

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.

Nu är det strax dags att köra ut sista flisen på utegym platsen. I veckan blir
dräneringen klar och även uppsättning av armaturer. Vi håller på att
skapa några till stationer som kan färdigställas bara markduken kommer
på plats. Vi kommer att hojta till på facebook när det är dags och hoppas
att det blir samma uppslutning som förra hösten. Då går det snabbt och
så är det roligt att jobba ihop för ett gott ändamål som alla kan nyttja.
Vi ses å hörs.

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.
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Hyr lokal för dop, bröllop, begravning,
sportaktiviteter, mässor, arrangemang
och möten mm
Ring för prisuppgift eller se www.svagadalen.com

Adress
Svågagården
824 79 Bjuråker

Telefon

Fax

0653-30157

0653-30286

E-Mail
svagagarden@svagadalen.com

Information
o Bastu öppen som vanligt på fredagar fr 15.30 till 19.00
o Fre 7/9 13.15-15.00 Förläsning om stroke. Dagens lunch 12-13
o Sö 9/9 Val till riksdag. Restaurangen serverar porterstek med sås o
potatisgratäng, måltidsdryck, kaffe/kaka för 90:o Fre 28/9 Filmen om flottning i Svågan av Iggesunds bruk.




Dagens lunch
Pris pensionär 60:Övriga 74:-

o Sön 30/9 Musikcafé, Birgitta Nilsson
o Fre 26/10 Filmen ”Där man gör papper av massa” från Hörnefors
sulfitfabrik. Av Erik Eriksson

Dagens lunch

o Sö 18/11 Val till Svågadalsnämnden


Restaurangen öppen. Underhållning

o Fre 23/11 Ingemar Jansson visar bildspel från Lofoten. Gratis entré




Dagens lunch
Pris pensionär 60:Övriga 74:-

Välkommen!
Ängebo 824 79 Bjuråker
www.svagadalen.com
0653-30157 Fax: 0653-30286

En sådan sommar
Som vi har haft nu kommer vi troligen aldrig att få uppleva
igen. Värmebölja från tidigt i maj och långt in i augusti, hör inte till
vanligheterna. Själv spenderade jag en semestervecka i Danmark, och
där var det andra bullar: sisådär 20 grader varmt samtidigt som kvicksilvret
hemma i Svedala på sina ställen nådde uppåt 35-gradersmarkeringen. Något
oväntat kan jag säga. Å andra sidan hade jag inte heller räknat med att
spendera resterande del av min semester åt att släcka bränder i min egen
hemsocken, men nu blev det så. Det kändes märkligt när gamla kollegor och
bekanta som jag tidigare tjänstgjort med på olika platser runt om i Sverige
plötsligt befann sig på min egen hemmaplan.
Nu fick vi stopp på branden till slut, mycket tack vare hjälp från andra länder,
å det var nog tur att de kom, för brandfronten vid Enskogen och Finneby var
inte att leka med – å därifrån är det inte långt till Hennan, och från Hennan är
det som bekant inte särskilt långt över till Brännås och Brännbo.
Allt hänger med andra ord ihop, och vi måste hålla ihop, för ensam är sällan
stark, och absolut inte när naturens krafter tar fart på riktigt.
Nu får vi hoppas på en mild höst och ett högt deltagande i Svågadalsvalet –
något annat vore mycket, mycket olyckligt.

/Fredrik

KALLELSE
Föreningsträff
Du som är ordförande eller för övrigt aktiv i din förening i Svågadalen, är
välkommen till den årliga föreningsträffen onsdag 19 september kl. 19.00 på
Svågagården.
På träffen diskuterar vi bl.a. föreningarnas möjligheter att verka, ekonomi,
utvecklingsmöjligheter, samverkan med kommunen (Svågadalsnämnden) eller med
andra föreningar, bidrag till verksamheter, m.m.
Vi bjuder på fika!
Hjärtligt välkomna
Svågadalsnämnden

2018-03-12
Svågadalsnämnden

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.)

2018-03-12
Svågadalsnämnden

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

HITTA UT I SVÅGADALEN
Det finns så mycket att titta på i Svågadalen!
På vår nya ”Friluftskarta över Svågadalens Byar med omgivningar” finns 15 markerade sevärdheter
Nu har du möjlighet att delta i en tävling samtidigt som du ser dig runt och njuter av vår vackra dal.
Vid 10 av sevärdheterna finns en liten skylt med 2 - 3 bokstäver. När du hittat bokstäverna, kombinera
ihop dessa till en strof i en känd sommarvisa. Vilken?
När du listat ut det har du svaret på tävlingen.
Lämna ditt svar till Handlar´n i Ängebo och Svågagården. Du kan också skicka ditt svar till
Svågadalens Intresseförening birgitta@rossasen.se
Senast den 15 september vill vi ha ditt svar med namn och telefonnummer, då deltar du i en utlottning
av vinster.
MYCKET NÖJE!
Svågadalens Intresseförening
För frågor, eller om en skylt försvunnit, ring gärna
Birgitta Nilsson 073 0423077 eller
Viveka Klingenberg 070 6958288

Hitta ut i Svågadalen! Tävlingsformulär.
1 Bäckhuve

_ _ _

2 Storsten/Lungberget _ _ _
3 Kammyren _ _
4 Långmorskvarn _ _
5 Boplats Walthers _ _
6 Långgran

_ _ _

7 Gammelsåg Brännås _ _ _
8 Bron Sördala _ _
9 Strömhällan _ _
10 Gruvan _ _ _
Svar: textrad från en känd sommarvisa:
__ ___ ____ ___ ___ ____ ______
Namn:
Telefonnummer:

NÄRTRAFIKEN
till Ljusdal och Delsbo
fortsätter
ny turlista kommer 20 augusti

På Delsbostintans dag I Delsbo lördag 11
augusti

Årets dellenbygdskvinna
Den lyckliga blev

Birgitta Nilsson
från Norrhavra

Börja löpträna?
Känner du också att du vill börja eller
kanske redan håller på med att
jogga/springa men har lite svårt med
motivationen?
Kanske går det lättare om det var någon
mer att träna med? Själv brukar jag
springa på stigarna kring
Bratthed/Gröntjärn men har legat på
latsidan ett tag. Tränad eller otränad, man
eller kvinna - alla är välkomna att höra av
sig till Hasse på tel. 073-8408570 för vidare
information.

SPONSORER SÖKES
FORTFARANDE
NY KARTA ÖVER SVÅGADALEN
Intresseföreningen, en grupp på fem
personer, har tagit fram denna karta.
Vi har fått ett bidrag från
Svågadalsnämnden vilket vi tackar för.
För övriga kostnader behöver vi
sponsorer…
Firmor, affärer, enskilda… alla bidrag
mottages tacksamt
Vi kommer att namnge och tacka alla i
Svågadalsbladet (om du inte vill vara
anonym)
Bankgiro 810-0422 märk kartsponsring

Denna stora och
mycket goda tomat
har odlats
någonstans i
Svågadalen
Foto Mia Rosvall

Foto från vänster: Pelle Nyberg,
Birgitta Nilsson och Mats Svensson.
Foto Emma Rosvall

SENSOMMARENS EVENEMANG
Som vanligt är den fylld med olika evenemang
som förhoppningsvis ska locka er...
I Svågadalen händer följande;
AUGUSTI
18 lyskväll Havrabadet
21 vandring Kronkojan ÄIK
22 ledgruppsmöte Svågagården
24 suring med dans Moods
29 kaffe o kaka hos Handlar´n
SEPTEMBER
3 intresseföreningen öppet möte Svågagården
4 yoga Svågagården
6 lyskväll Rôssåsen
7 strokeföreläsning o lunch Svågagården
9 val till riksdag, kommun, region Svågagården
16 upptakt teaterprojekt Stråsjö kapell
19 föreningsträff Svågagården
28 film o lunch Svågagården
30 musikcafé Svågagården
Alla dagar erbjuder vi fikakorgar
Loppis hos Timans
Hitta ut i Svågadalen
Tisdagar yoga Svågagården
Torsdagar spelkväll Rôssåsen
Torsdagar träning Svågavallen ÄIK

KALLELSE
Intresseföreningen
har
ÖPPET MÖTE
för alla i dalen
Måndag 3 sept kl 19.00
på Svågagården
ledgruppen
fikakorgar
friluftskartan
hitta ut I Dalen
film om Lofoten
sagor för vuxna
och så fikar vi väl….
Välkommen!
Birgitta Nilsson/ordf.
Nilsson/ordf.

Gamla brandvaktsstugan på Brättingberg
har fått ny färg i sommar.
Foto Håkan Brink

SVÅGADALEN

I juni gifte jag mig och nu vill jag fira
detta med er kunder.
Onsdag 29 augusti bjuder jag på
tårta och kaffe/te/saft.

Årets surströmming och
kräftor har kommit till butiken

En härlig fredagsmyskorg lottas ut till
de kunder som handlar för över 200
kr denna dag!

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.

Välkomna hälsar Magnus

Vi önskar alla våra
kunder
välkomna
Magnus med Personal

Öppettider
Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30
Ingen lunchstängning

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

Lördagar kl. 09.30-13.00
handlarnsvagadalen@gmail.com
0653-30100

Kom ihåg att lägga order i god tid för
säker leverans

Nu säljer vi som ATG ombud
presentkort från flera butikskedjor,
restauranger mm. Intersport,
interflora, O`learys,
Teknikmagasinet, Ticnet,
Flygstolen.se Spotify med flera.

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

SVÅGADALSBLADET

15 september kl 12.00

En glad redaktör gör
månadens blad.

Kostnad för annonsering och införande i
bladet

Manusstopp
15:e kl 12.00
varje månad
Manus mailas
eller handskrivs

Tack och grattis, kåserier och dikter i dalen
gratis i mån av plats

Föreningar i dalen

¼ sida
½ sida
hel sida

mer än 5 sidor/år

Annons (köp-byt-sälj)
Företagare i dalen

50 kr
75 kr
100 kr
500 kr
20 kr

¼ sida
50 kr
Halv sida 100 kr
Hel sida 200 kr

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

Kassör Lisa Weihnacht, ansvar för
annonsbetalning 070-9531052

Företagare, föreningar och privata utsocknes
¼ sida
100 kr
Halv sida 200 kr
Hel sida 400 kr
Prenumeration (ej Svågadalsbor)

Vi som gör Bladet är
Birgitta Nilsson birgitta@rossasen.se
0653-30179 0730 423077
200 kr/år

Annons, prenumeration och sponsring betalas via

bankgiro 810-0422
www.svagadalensbyar.se

Mia Rosvall
0653-30247

mia.rosvall@svenskafrim.se
070 2360410

