
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ DD aÉäxÅuxÜ ECDK 

JULMARKNAD 
Söndag 2 dec 

JULBORD 
Söndag 2 dec 

LOFOTEN 
Bild och berättelse 

Fredag 23 nov 

MUSIKCAFÉ 
Söndag 25 nov 

SVÅGADALSVALET 
Söndag 18 nov 

 

 

 

 

 

ÅRETS SISTA ELVAKAFFE   

Fredag 16 november 
 

 

Välkommen 
till Luciafirande på Svågadalens skola  

13 december  kl 8.30 
Folkets hus säljer fika  

 

      NÄSTA NUMMER AV BLADET MANUSSTOPP  7 dec  kl 12.00 



November 
Vintern närmar sig och det är mörkt, disigt och 
grått, det vore fint med lite vitt på marken nu så 
det lyser upp både vägbana och sinne. För visst 
mår man bättre av ljuset, det har stor effekt på 
välmåendet. 

Har du börjat julstöket än? Minns gamla tider 
när allt skulle göras dagen innan julafton, det 
sista var att fernissa korkmattan och jag har 
alltid undrat varför det inte kunde göras 
tidigare. Leret skulle skuras, djuren skulle ha det 
fint inför julen. 
Tur att tiderna ändras men ändå… det var nåt 
visst med förberedelserna då. 

Framtidsplanering…. 
 

FOLKETS HUS, SVÅGAGÅRDEN FOLKETS HUS, SVÅGAGÅRDEN FOLKETS HUS, SVÅGAGÅRDEN FOLKETS HUS, SVÅGAGÅRDEN     
ARRANGERARARRANGERARARRANGERARARRANGERAR    

 

JULMARKNADJULMARKNADJULMARKNADJULMARKNAD        
Söndag 2 dec. kl 13 – 19 

 
Gediget hantverk, mycket ätbart 

Vi säljer kaffe och hembakat… 

Vill Du vara med – boka bord   
Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson     0730 423077 

 

JULBORDJULBORDJULBORDJULBORD        
Söndag 2 dec. kl 12 – 19 

 
Boka gärna bord    0653 30157 

Ett ypperligt tillfälle att umgås, handla 
julklappar, presenter till dig själv och andra, 

dricka glögg, äta ett enastående läckert tillagat 
julbord, fika 

Allt detta på Svågagården på samma dag,  
kan det bli bättre…? 

Alla varmt välkomna! 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
MUSIKCAFÉ 
på Svågagården 

Söndag 25 nov kl 18.00 
Cafégänget underhåller med  

musik för alla smaker 
Ingvar, Urban, Bengt, Stefan 

Karl-Gunnar, Karl-Erik 
Servering  

av skön musik, kaffe, lussekatter mm 
Träffa gamla och nya bekantskaper 

Allt detta för 100 kr… 
Nästa musikcafé 24 febr 

Varmt välkommen! 
BirgittaBirgittaBirgittaBirgitta    o Knuto Knuto Knuto Knut    

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JULMARKNAD 2 dec 
Det finns fortfarande plats kvar… 

Söker DIG som vill vara med och sälja 
hantverk eller något ätbart mm      

 (Ingen loppis….) 
Bord finns, 180 cm, ange hur många 

du behöver.. 
Kostnad 100 kr/bord 

Ring Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

0730 423077 
 

PRO-Bjuråker 

inbjuder medlemmarna till 

JULBORD  
på Svågagården 
Onsdag 12 dec  kl 16.00 
Kostar: 175 kr 

Anmälan senast 3 dec 
070-6012691 
inge.svensk@telia.com 

 

Välkomna 
 

KULTURSKOLANS ELEVER 
HAR TERMINSUPPSPELNING 

 
på Svågagården 

Tisdag 11 dec  kl 9.50 
Alla välkomna! 



 

RESESKILDRING 
Tisdag 13 nov inbjöd Bjuråker-Norrbo församling 
till en bussresa med Hudik taxi, 25 resenärer 
åkte och målet var Vallby utanför Enköping. Där 
finns Mariadöttrarna,  en klosterorden inom 
Svenska kyrkan där 21 nunnor i åldern 27 till 94 
år bor i tre olika hus intill kyrkan. Dom kallar 
varandra för syster och så namnet, dom går 
klädda i snygga blå kläder som dom sytt själva, 
det blå doket visar att dom är upptagna, Herren 
äger dem.. 
Kvinnan går i kloster när hon blir "kallad", hon 
har inga barn, hon får dock ha kontakt med 
föräldrar och syskon.  
Vi bjöds på kaffe och en mycket intressant 
information om klosterlivet. Slutligen deltog vi i 
deras Vespergudstjänst som gick i sångens 
tecken i den vackra kyrkan. 
Googla gärna för mera information.. Intrycken är 
mycket starka, funderingarna många, ett antal 
"varför" men dagen har gett så ofantligt mycket. 
Tack till Bjuråker-Norrbo församling. 
                 Birgitta Nilsson och Lena Funge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HITTA UT- TÄVLINGEN AVGJORD 
 
11 svar lämnades in 
Vid dialogkvällen hade vi lottdragning 
Vinnarna blev två unga tjejer 
Klara Kalén-Nordström 
Tuva Hedman 
Som fick varsin ryggsäck innehållande 
termos och kåsa. 
Tack alla som deltog i tävlingen, vi 
återkommer till sommaren.... 
Intresseföreningen/Birgitta Nilsson 

Ett stort tack 
till ÄIK 

för en väldigt trevlig kväll. 
Fantastisk musikunderhållning 

och Hjördis.   
Tack till den raska serveringspersonalen 

och såklart till Maj-Lis som lagt ner 
många timmar med att skriva ner ÄIK:s 

historia. 
Vi som var där. 

 

Enkät Trygghetsboende 

Under tiden 2/6 till 7/10 2018 har en enkät 

angående trygghetsboende kunnat fyllas i på 

affären  i Ängebo samt på Svågagården . 

Undersökningen var anonym. 

De flesta som som har svarat på enkäten har 

varit positiv till ett trygghetsboende i  Ängebo i 

anslutning till Svågagården och kan själv tänka 

sig att bo där. Den service man framför allt vill 

ha är lättåtkomlig utemiljö, tillgång till vård, 

hemkörning av matvaror, matservering, hjälp i 

hemmet, hemleverans av matlådor, 

hobbyaktiviteter. 

Några kommentarer som lämnades på frågan 

om vilka förutsättningar som behövs för att det 

ska bli framgångsrikt  var: 

Möjlighet till kollektivtrafik-närtrafik, 

gemensamhetslokal, nära till hemtjänst, 

service, anpassade lägenheter för 

rörelsehindrade, intresse för att bo kvar i 

bygden, att Svågadalsnämnden består, 

inflyttning, gästrum. Någon ansåg att det inte 

skulle byggas för äldre i Svågadalen. 

Enkäten har inte ambitionen att vara fullödig 

men det visar att bland de som svarat så är de 

flesta positiva till satsningen. 

Ann-Marie ”Mia” Rosvall 

Svågadalsnämnden 

EVENEMANGSKALENDER 
 
NOVEMBER 
18  Val Svågadalsnämnden Svågagården 
23  Lunch o bildspel Lofoten Svågagården 
25  Musikcafé  Svågagården 
27  Ledgruppsträff  Svågagården 
 
DECEMBER 
2   Julmarknad,  julbord,  adventsgudstjänst Svågagården 
9   Adventsgudstjänst Brännås 
11 Kulturskolans terminsavslutning Svågagården 
12 PRO julbord Svågagården 
13 Lucia Svågagården 
23 Vi sjunger in julen Betel 
25 Julotta Betel 
26 Högmässa o kyrkkaffe Svågagården 



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 
Rotbäck 210  Bjuråker 
070-3459928 
 

ENTREPRENAD 
Snöröjning, plogning 
Claes Wallberg    070-8241378 
 
Vatten-och avloppsanläggning samt 
grundarbeten 
Leverans av grusmaterial 
Björn Eriksson     070-2449413 
 

FISKE 
Dellenbygdens fiskevårdsförening 
Jessica Dolk .....072-7326464 

www.dellenbygdens-fvo.se 
 

FOLKETS HUS 
Ordf. Bernt Jons     0653-30250 
 

FRIKYRKOR 
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg  
Ordf. Stig Bergerståhl     070-267 52 61 

FÖRENINGAR I SVÅGADALEN 
Svågadalens Intresseförening  
alla boende i dalen är medlemmar 
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 

 
HÄLSOCENTRAL 
Rådgivning  1177   Ambulans  112 
Delsbo/Friggesunds HC         0653-714000 
Distriktssköt.  Tel.tid 8.15-9.00  0653-714006 

 

AKTUELLT  I SVÅGADALEN 
 



KOMMUNIKATION 

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  
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  

 
Eneberga Bygg AB 
076-0730485 
 
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 

 
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 
PEAB  073-3373990 

 

 

 

OBS! VIKTIG INFORMATION 

Viktigt att man ringer journumret till 

PEAB  och talar om hur vägen är och om 

åtgärder behövs för att de ska veta om 

det/ Anders Backström 



 

 

Ängebo IK firade under lördagskvällen ett härligt 75 års jubileum på 

Svågagården. Gästerna bjöds först på ett nostalgimingel i idrottshallen. Här 

hade vi för kvällen ställt i ordning en utställning med urklipp, resultat och 

foton från de år som gått. Även fotbollströjor och friidrottskläder visades 

upp. Man kunde även känna hur tung ett kastredskap kan vara eller hur hög en häck är. Gästerna fick 

även beskåda ett bildspel där man kunde följa klubben från starten till dags dato.  Maj-Lis Wikström 

berättade till bildspelet om alla aktiviteter som funnits i klubben och om allt man kunnat uppföra i 

byggnationer. De fina skidspår klubben kan erbjuda alla som kommer till dalen och nu det allra 

senaste ett helt nybyggt utegym. Friidrotten satte ju Ängebo IK på Sverigekartan med fin bredd och 

fina prestationer på tävlingsarenorna under 2000 till ca 2013 och det fanns många bilder och minnen 

från denna tid.  En nyskriven historik förärades alla gäster som kom och firade föreningen.  Bengt 

Skarp pratade även med några av våra 7 hedersmedlemmar som varit med en lång tid i föreningen. 

Glädjande var också att flera äldre aktiva kom på festen. Det var roligt att se kära återseenden. Efter 

minglet så bjöds alla in till matsalen för en härlig middag och musik och sång av Lennart Brink 

Bjuråker tillsammans med Tisdagsunderhållningen från Bollnäs. De gjorde en fantastisk mix av sång 

och musik som passade så bra för våra gäster. Besökte oss gjorde även ”Hjördis” Lennart Sydh som 

fick alla att skratta hjärtligt. Han avslutade med att ta av peruken och som privatperson berätta om 

sin uppväxt i bygden och hur mycket Ängebo IK betytt för honom och hans olika val i livet. Ordf. 

Tommy Ädel tackade alla för det jobb som görs i klubben. Betydelsen av de ideella krafterna för att 

små föreningar skall kunna överleva i glesbygden. Samt hur viktig föreningen varit genom åren med 

sitt engagemang för hela Svågadalen gamla som unga.  Till slut ett stort tack till alla som kom och 

hyllade klubben. 

Vi har även planer att göra något för våra barn i jubileumsanda.    Återkommer när vi bestämt vad 

och när.Det var många som minglade i Idrottshallen tittade på klipp och foton och här även ett 

bildspel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 75 –år 

 

Målvaktlegendaren Lennart Eriksson  

har ett kärt återseende med Håkan Hjärtmyr och Stig 

Skarp. 

  Hjördis lät skrattet flöda. 
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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. 

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

När man deltar i hallaktiviteterna 

krävs endast ett medlemskap i 

klubben. 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 fortsätter med inomhusaktiviteterna till och med V 50. 

Härligt att så många barn hittat hit igen. Framför allt vilket 

härligt samarbete alla olika åldrar har så vi kan ha kul och träna 

tillsammans och göra en bra grupp.  Kul i hallen gruppen start 

17.45. Cirkelträningen Start 19.00. Torsdagar förstås.  

 

Vill du ta del av historiken finns den 

på vår hemsida angeboik.se under 

fliken föreningen, länk jubileum. 

Bengt Skarp gör intervjuer 

Karin Wikström beskådar tröjor hon 

utfört åtskilliga tvättar på. 
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HURRA! 

Nu får vi hjälp att röja våra vandringsleder 

via ett projekt , naturnära jobb, som 

länsstyrelsen och skogsstyrelsen har 

tillsammans. Arbetet utförs av personer 

med olika nationalitet med svensk 

arbetsledare. Intresseföreningen och 

skoterklubben har sökt det här projektet 

och gruppen på 2-8 personer är redan 

igång med arbetet. Kontaktperson  är 

Sture Joelsson.  

Ledgruppen kommer att  arbeta vidare 

med att ta fram skyltar mm. Vi träffas 

regelbundet och alla är välkomna om man 

vill vara med i arbetet.  

Nästa träff är 27 november kl 18.00 på 

Svågagården. 

Benke och Pelle som arbetar på Svågadalsförvaltningen  har 

byggt en del nya broar bla vid leden som går till Örvallssjön 

??????? 
En fråga: Är det någon som vet vem som satt upp de fina 

skyltarna som visar upp till Brättingberg ? 

Intresseföreningens ledgrupp  undrar 

FÖRSTA ADVENT I BETEL  
Sönd 2/12 kl 11.00 Adventsgudstjänst.  

Sång och musik av “Grabbarna” från Näsviken, Martin Bergerståhl m.fl. 

Adventskaffe. 

 

ADVENTSGUDSTJÄNST I BRÄNNÅS   

Söndag 9/12 kl 18.00  

Peter Södergård, Sonja Kroon-Björgyll, Eva Edström, Stig Bergerståhl m.fl. 

 

Efter den 16/11 gör ELVAKAFFE uppehåll över helgerna.  

23/12 kl 20.00 “VI SJUNGER IN JULEN”.  Juldagen kl 07.00 JULOTTA  

                                          VÄLKOMNA!  



På gång på Förskolan & Förskoleklassen 

 

Vecka 46 är det Barnboksvecka och torsdag den 15 november är 

Nationella Läsdagen. Under denna vecka jobbar förskolan och 

förskoleklassen extra mycket med läsglädje, sagor, böcker och 

fantasi. På Nationella Läsdagen hade vi sagomaskerad och invigning 

av våran fantastiska sagovägg som våran duktiga Ida Sandin har 

målat. Kom gärna ner till oss och titta på denna vägg! Det finns 

även en liten utställning i receptionen på Svågagården, där barnen 

visar lite av det vi gjort under Barnboksveckan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

  

 

Enberga Bygg AB 

Org.nummer 559085-7982 

Norrberg 103 

82479 Bjuråker 

  

PLOGNING 

 
Snart kommer snön och den måste bort... 
 
Vill Du ha hjälp med det så ringer Du Claes 
Wallberg i Holmberg 

cw.schakt & transport 
070 8241378 

GRUS 

Brännås   vid informations tavlan 
vid gamla affären 
Ängebo   vid Svågagården 
Brändbo   vid sågen 
 



 

  



 

  

Vecka/ 

salladsbord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag 

 

Fredag 

 

Lördag 

Matlådor 

Hämtas 

vardagar 

vardagar 

 

Söndag 

Matlådor 

Hämtas 

vardagar 

vardagar 

 

Vecka 48 

26/11-2/12 Stekt falukorv. 

& potatis 

Fisk under 

frasigt 

täcke 

Köttfärslimpa 

m sås, 

lingonssylt & 

potatis  

Kebabgryta 

ris vitlöks 

dressing.    

Julkorv m 

potatismo

s 

Blandade 

rätter 

Julmatlåda 

Julbord 

     
 

Vecka 49 

3/12-9/12 Skolans lilla 

julbuffe 

 

Blandat Spagetti 

köttfärssås 

Stuvade 

makaroner 

Korv/ fläsk 

Kebab 

nuggets 

med bröd 

 

Blandat  Janzons 

frestelse 

Vecka 50 

10/12-16/12 Ajavarkorv m 

potatis 

Stekt fisk 

med kall 

sås & kokt 

potatis 

Kökets val 

 

Skolans Lucia 

och lussefika 

på morgon   

Köttbullar m 

sås, potatis & 

lingonsylt 

Fläskkarre 

med sås & 

potatis 

Pölsa 

potatis 

rödbetor 

Griljerade 

revbens 

spjäll m sås 

& potatis 

 

  Vecka 51 

17/12-20/12  

Pastalåda 

 

Fisk sås 

potatis 

Sussis 

köttfärsgryta 
Risgrynsgröt

med 

skinksmörgås 

 
 

MATSEDEL 

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

Ring för prisuppgift eller se www.svagadalen.com 

Använd gärna: 
 Bastu 
 Solarie 
 Trådlöst internet. Gratis 
 

Adress        Telefon           Fax    E-Mail 
Svågagården  

824 79 Bjuråker 0653-30157 0653-30286  svagagarden@svagadalen.com 



 

  

Välkommen! 
Fullst. rättigheter  
Ängebo  
www.svagadalen.com   
0653-30157  

AGENDA 
 

Fre 23 nov 
Mat från 12.00 Kams, vitsås & fläsk. 

Efterrätt. 

13.00 Ingemar Jansson visar bildspel 

och berättar från Lofoten 

Sön 25 nov 
Musikcafé 

 
Sön 2 dec 

Julbord  365:- inkl måltidsdryck 

Öppet 12.00-19.00 
Musikunderhållning 

Julmarknad med utställare 
13.00-19.00 

Se separat annons 

Tors 13 dec 
Lucia på Svågagården 

  08.30 
Fika 

 
To 20 dec 

Skolavslutning 
Sista kväll för bastu  fre 21 dec 

 
26 dec 

Högmässa annan dag jul 
Folkets Hus bjuder på kyrkkaffe 

 

Miljöarbetet på Svågagården 
Fossila bränslen är på dagordningen i 
massmedia och det spekuleras i hur detta 
påverkar uppvärmningen på jordklotet 
och vilka konsekvenser detta kan få om 
temperaturen stiger med 1,5 grader eller 2 
grader. Vi har valt att ta spekulationen på 
allvar och förbereder huset på att 
reducera användningen av fossil energi 
genom bl.a annat: 

•••• Investerat i ny teknik avseende 
uppvärmningen av huset. Flis som 
värmekälla har sänkt behovet av olja med 
mellan 15 och 20 kubikmeter per år.  

•••• Därtill kommer en besparing av el på ca 
75,000 kWh/år 

•••• Investeringen i en laddstolpe på 
Svågagården hoppas vi kommer att 
användas både av personal och besökare 
som har fordon anpassade för laddning.  

•••• En elcykel finns för utlåning på Svågagården 
om någon känner för låna den. 

•••• Vi har också projekterat för elproduktion 
genom solceller på Svågagårdens tak och  
förhandlingar pågår för att finna en bra 
teknisk och ekonomisk lösning. 

•••• Troligen är el också en del fossilt 
energiinnehåll vilket innebär att lösningar 
för att spara el ingår bl.a genom att byta ut 
glödlampor och armaturer såväl inomhus 
som utomhus till strömsnåla LED lösningar. 

•••• Ventilationens motorer har blivit 
energisnålare genom varvtalsregulatorer 
som anpassar ventilationen till det faktiska 
behovet. 

•••• Två energimässor har hållits på 
Svågagården. Den senaste i juni i år för att 
främja intresset av alternativa energikällor 
både i privat miljö och på arbetsplatser  

•••• Arbetet fortsätter och vi tar gärna emot 
förslag, engagemang och förbättringstips! 

 



 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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 

 
 
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 
 

Nu säljer vi som ATG ombud 

presentkort från flera butikskedjor, 

restauranger mm. Intersport, 

interflora, O`learys, 

Teknikmagasinet, Ticnet, 

Flygstolen.se Spotify med flera. 

Vi önskar alla våra 

kunder  

välkomna 

Magnus med Personal 

    

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

 

13 december 
LUCIA-dagen 

 
VI bjuder vi på glögg och 
pepparkaka 
Trubaduren Tommy Olsson 
underhåller 
 

Älgfärs från Dellen kött & vilt    
139 kr/kg 

Solrosfrö  
20 kg     259 kr 
 

Garnrean fortsätter 
 
Nu 20% på alla alla garner 
(gäller året ut) 
Ge bort i julklapp.... 
 

 



Protokoll fört vid Svågadalens intresseförenings styrelsemöte 
Lilla köket på Svågagården 
Måndag 12 november 2018     
 
Närvarande; Birgitta Nilsson, Sture Joelsson, Hans Schröder, Lisa Weihnacht, Karin 
Wåhlen-Andersson, Ninni Brink 
 
¤ Projekt Gröna jobb 
Projektet gäller Hävelungsleden, sökt med Svågadalens skoterklubb. Skogsstyrelsen gör 
arbetet. 
Svågadalens intresseförening står bakom projektet 
Det pågår från nu och till sista mars, därefter söker vi på nytt 
Kontaktpersoner är Sture Joelsson och Viveca Klingenberg. 
 
¤ Friluftskartan 
Försäljningen fortskrider, vi har plastat in ett antal mindre kartor efter efterfrågan. 
 
¤ Skyltar 
Träskyltar tillverkas av en man i Hudiksvall. Ska användas till att markera lederna i dalen, 
de ska målas vita och de inkarvade bokstäverna blir blå. 
Kostnad 15 kr/st upp till tio bokstäver, så tillkommer färgen. 
 
¤ Ledgrupp 
Där ingår nu Sture Joelsson, Viveca Klingenberg, Mia Rosvall, Ilona Eriksson, Maj-Lis 
Wikström, Yanne Hellman, Lasse Lindgren, Mimmi Lindgren, Mona Svedlund, Ulla Lindqvist 
 
¤ Kanotleden Svågan 
Svårframkomlig eftersom det ligger nerfallna träd i vägen. Birgitta kollar med Olle 
Svensson som hyr ut kanoter om att kontakta länsstyrelsen för att få bort träden. 
 
¤ Sördala naturcamping 
Plåttak ska köpas och läggas på grillstugan, kostnad ca 10 – 15 000 kr. 
Vi söker glesbygdspengar 
 
¤ Gemensamma landsbygdsutvecklingsfonden 
Våra funderingar; vilka är kriterierna för att få söka, vad gäller, vilka datum ska ansökan 
vara inne, protokollet bör sättas in i Svågadalsbladet, offentlig handling. 
Vi skickar en skrivelse för att få svar på frågorna. 
 
¤ Julgransplundring 
På Svågagården söndag 13januari 
Annons i Svågadalsbladet för att få frivilliga att baka. Alla intäkter går till skolans elever att 
användas på bästa sätt. 
Vid pennan    Justeras 
 
Birgitta Nilsson    Karin Wåhlen-Andersson 



SVÅGADALSBLADET 
 

 

 

                                                                            

 

 

 

              7 december 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      nbirgitta9@gmail.com           
0730 423077           
Mia Rosvall mia.rosvall@svenskafrim.se    
070 2360410 

Manusstopp 
15:e kl 12.00 
varje månad 

Manus mailas 
eller handskrivs 

Utsikt från ett fönster 


