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fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ  G    TÑÜ|Ä ECDL 

      NÄSTA NUMMER AV BLADET MANUSSTOPP  15maj kl 12.00 

Valborgsmässofirande 

på Moodtorpet  

30 april 
20.00 Serveringen öppnar 

21.00 Brasan tänds  

22.00 Fyrverkeri (varar i 2 

minuter av hänsyn till djuren) 

Fika korv lotteri mm 

Välkomna ! 

Sörsia Byalag 

Kom gärna med 

ris/kvistar/grenar till kasen 

Obs! Inget annat 

Har du funderingar om det 

ring Leif: 070 6322234 

Vill du/ni baka eller jobba med 

oss  meddela Yvonne tel 

0738297365 senast 27/4 

 

Dialogkväll 7 maj 

Kl 19.00-20.30 

Svågagården 

Birgitta Hedberg och Laila Persson berättar 

om ett studiebesök de gjort på ett hälsorum 

i Slussfors, något som även kan bli 

verklighet på Svågagården. 

Kom och ta med dig dina funderingar som 

gäller utvecklingen i dalen.  

Nämnden bjuder på fika. 

Varmt välkomna 

Svågadalsnämnden 

Vårens sista 

MUSIKCAFÉ  
på Svågagården 

 

Söndag 28 april  kl 18.00 
Cafégänget underhåller 
Gäst Martha Svedman 

Fika med hembakat 
100 kr 

 
Välkommen! 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    
 



APRIL 
 
Blåsippan ute i backarna står… inte kan vi sjunga 
den än men förhoppningsvis innan  

nästa manusstopp 15 maj kl 12.00 
Maila oss gärna med bild när du hittat vårtecken, 
själen behöver dessa nu… dom finns här och var, 
tussilago, tulpanknoppar, fåglar…  
Så senare delen av maj kan jag nog ta av mig 
strumporna och lägga undan dem till 
september..! 
Jag vill dessutom ha en fin sommar med lagom 
mycket av det mesta, sol, blåst, regn mm 
Jaa, som ni läst är Rôssåsens spelkvällar ett minne 
blott men istället blir det på Bjuråkers forngård, 
det kan aldrig bli samma stämning som på vallen 
när vi satt på logen i stearinljusens och 
fotogenlampans sken men är väl det näst bästa så 
jag hoppas på många spelmän och besökare…  
 
 
 

LUNCH OCH SAGOSTUND 
på 

Svågagården 

 
Fredag 9 maj  

                 kl 12 lunch morotssoppa  
kl 13 sagostund 

 
Elsie BäcklundElsie BäcklundElsie BäcklundElsie Bäcklund----SandbergSandbergSandbergSandberg    

sitter i bibliotekets gungstol  
och läser 

avsnitt ur ”Skärvor av liv” 
av Anita Salomonsson 

sen pratar vi lite om det lästa…. 
och så fikar vi… 

 
Välkommen till en avkopplande stund 

Folkets hus och iFolkets hus och iFolkets hus och iFolkets hus och intresseföreningenntresseföreningenntresseföreningenntresseföreningen    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
FIKAKORGAR 

i sommar  under tiden 
1 juni – 31 augusti 

erbjuder vi turister och ortsbor att 
låna fikakorg, köpa kaffe o hembakat, 
njuta av vår vackra natur. 
Intresseföreningen har korgar och 
termosar, du fixar resten. 
Vill Du vara med och ge denna service, 
vi har inget schema, dom ringer före, 
är vi hemma så går det bra.      
Se annons… 
Hör av dig snarast till mig 

    

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson  0730 423077 

 

HUS I STRÅSJÖ 
SÄLJES 

 
                              4 rum och kök 
                                Lättskött tomt 
             Vedpanna,  el och pellets 
                   Källvatten med självtryck 
                            Ring  0720 386632 
 

Stort tack för all vänlighet och 

omtanke i vår sorg,  

samt för alla vackra blommor 

och gåvor vid 

Monica Bergerståhls bortgång. 

Stig, Ronnie, Helena, Martin 

Lina och Ivar 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Välkommen 

till 
SVÅGADALENS BYAR 

1 juni – 31 aug 2019 
 
Gör en rundtur – låna fikakorg 
– köp kaffe o hembakat, njut 
av naturen 
 
Gör en rundtur genom vackra 
Svågadalen, låna fikakorg, termos, 
kaffekoppar. Köp kaffe, te, 
hembakat, smörgås hos någon av oss i 
två olika byar.  
Ring och beställ innan du kommer! 
Svågadalens intresseförening står 
bakom detta arrangemang för att ge 
service till de som besöker oss och 
även till lokalbefolkningen Vid oväntat 
besök lånar du en fikakorg o köper 
bröd  
Du lämnar tillbaka korgen där du 
lånade den eller hos Handlar´n i 
Ängebo. 
Det finns ca 25 rastplatser med bord 
där du kan njuta av innehållet i din 
fikakorg, vila och beundra utsikten. 
www.svagadalensbyar.se 
svågadalens intresseförening  
på facebook 
Kaffe/te m alternativ; 
Bulle, kaka 
Tosca, kaka 
Drömtårta, kaka 
Smörgås 
 
50 kr/pers 

 

 

 

Ladda ner podcast www.dellenriket.se  resa 4 
Resan börjar i Svedjebo, åk vä mot Ängebo, 
förbi Lia. Svågadalen börjar vid Lekbygget. 
Fortsätt så kommer Du till Norrhavra och  
Birgittas fikakorgar. 
Åk vidare, ta vä förbi Havrabadet, hö mot 
Österstråsjö där Du stannar till vid 
pilgrimskapellet. 
Vidare mot VästerStråsjö, vid fiskodlingen tar 
Du hö mot Gladbäcken som kommer fram 
direkt ur marken. Bratthé är en utsiktsplats 
som tyvärr växer igen. 
Nästa mål är Gröntjärn (en tjärn som kan 
variera upp till 13 m i vattennivå och som 
saknar in- och utlopp). 
Den ligger både i Ljusdals och Hudiksvalls 
kommun. 
Tillbaka mot Norrberg, ta hö så kommer Du 
till Moodtorpet, Sörsia byalags stuga. Vänd, 
precis i korsningen till hö finner Du 
Betelkapellet. 
Åk södra vägen mot Brännås via Dragsved, 
Tallbacken med kanotuthyrning, Brättingberg 
där det tillverkas Svågadalshonung, så vidare 
mot Brännås och Brändbo. 
Du åker till Digerön, löser ett fiskekort och får 
middagen fixad. Fortsätt ner mot Björsarv där  
Lisas fikakorgar finns 
Sen kommer Du till Ängebo, besök Handlar´n, 
tanka bilen och åk norra vägen mot norrDala 
där det finns en keramiker  ”Himmel och 
Jord”.  Vid kraftledningen slutar Svågadalen, 
sväng till hö mot naturcampingen där Du kan 
slå upp tältet, stanna husvagnen, fika och så 
gör Du en ny runda dagen efter. 
  

HÄR FINNS  
FIKAKORGARNA 

 
BIRGITTA NILSSON 
NORRHAVRA 36 
0730 423077  
swish   
 
LISA WEIHNACHT 
BJÖRSARV 49 
070 9531052  
swish 
 

RUNDTUR GENOM 
SVÅGADALENS BYAR 

www.svagadalensbyar.se 
svågadalens intresseförening 
på facebook 

Hos Handlar´n i Ängebo köper du Svågadalens 
friluftskarta med vandringsleder, rastplatser, 
skoterleder, sevärdheter mm. 



 

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 

Laddstolpe för snabbladdning av elbilar Svågagården 

EL 
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö 
Håkan Hjärtmyr    070-2664116 
 
JMV El & Byggtjänst 
Rotbäck 210  Bjuråker 
070-3459928 
 

ENTREPRENAD 
Snöröjning, plogning 
Claes Wallberg    070-8241378 
 
Minigrävare samt kranbil 
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. Peter Sundberg 070-3338151 
 

Brännås/Brändbo Vägförening 
Ordf. Peter Sundberg 070-3338151 

 
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 Brink 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 

HJÄRTSTARTARE 
Finns vid Svågagården till vänster om ingången 

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 
www.svagansberoring.se 
 

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 

 
SERVICE 
Patricks maskinservice 
Service och mobil slangpressning 
070 6756343 
pkbrugge@gmail.com 
 
SNICKERI och HANTVERK 
Åsbergsstolens Snickeri 
Eva Löfgren      070-3407616 
eva@asbergsstolen.se  

 
Wedins skogstjänst 
Stefan Wedin  
070 5452839 
 
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.  
Sture Joelsson 0703729224 
 
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 

Nödtelefonen på utsidan 
Svågagården fungerar inte pga 
ändrat telefonsystem. 
Oklart när det är åtgärdat. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naturen följer årshjulet även detta år. 

Sångsvanarna kom i vårdagsjämningen till 

Stråsjösjön. Med bud om den analkande 

våren.  

På vita vingar kom de flygandes, med 

enbart förnybar energi i mage och muskel.  

Naturen kör fossilfri, något vi människor 

sakta börjar lära oss. 

 Foto och text: Helmuth Klingenberg 

 
Kallelse 

till årsmöte 
Stråsjö medeltida kapell. 

Den 19 maj -19 vid kapellet kl. 14.00 

Sedvanliga årsmöteshandlingar. 
Varmt välkommen 

 

 

 
 

Vi städar på Moodtorpet  

27/4 kl.10.00  inför Valborg  

Alla är välkomna att vara med,  

vi bjuder alla ”arbetare” på kôlbulle  

å kaffe förståss 

Sörsia Byalag  

 

 

 

 

Städdag! 

Nu är det dags för städdag för 

föreningarna i Brännås och 

Brändbo. 

Vi samlas vid GT lokalen  

25/5 kl 9.00. 

Välkommen 

SÖKES 

Fönster 
2 stycken  

Storlek: ca 100 cm brett och 50 cm högt. 
Ring Nille  070 2198340 

Sörsia Byalag  
 

Stort Tack 

Sture för en fantastisk dag med skoteråkning, 

badtunna och god mat 

Ledgruppen/ Mona 



 

Vandra med oss den 5 maj i den fina vårens tid 

start 10:00 vid Stråsjö kapells örtagård 

sen några timmars vandring i härlig natur 

Vi reflekterar tillsammans om pilgrimens 7 nyckelord- 

frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, 

andlighet, delande och samtalar om den medeltida 

Hildegard av Bingen ”den grönskande kraftens skyddshelgon”. 

Alla varmt välkomna- och ta med eget fika! 

Tingshusteatern och Stråsjö kapell 

 

 

 

 

 

 

Elvakaffe på Betel i Norrberg  

varje fredag kl. 11.00 – 12.30 fram till den 17 maj.  

17 maj avslutar vi säsongen med en utflykt mot hemligt mål. Start från Betel kl 10.00. 
 
Anmälan och mer info Eva Edström 070-2195519. Välkomna med! 
 

 



 

Det blev en härlig dag 

på himlabadet i 

Sundsvall. ÄIK firade 

sina 75 år med de yngre 

medlemmarna och 

ordnade därför en 

badresa. Det 

uppskattades både av 

barn och de vuxna som 

följde med. Mycket 

vattenlek blev det och 

någon liten simtur 

också. Å hungriga blev 

vi så det var bra att det 

var nära till mat. Bussen 

hyrde vi och Martin var 

snäll och körde och på 

hemfärden tror jag de 

flesta sussade en liten 

stund, ja passagerarna 

då förstås. Tack alla för 

en trevlig dag. 

 

Stationsträningen är nu avslutad. Vi fortsätter dock inneträning med de yngre ytterligare några 

gånger, tills vi kan börja ute. Ledigt är det dock på skärtorsdagen. Vi kör fortsättningsvis 17.45 till 

19.00 torsdagar. Sedan kommer vi att flytta träningskvällarna till tisdagar när vi börjar ute. Planer 

finns också att börja med gemensam träning för oss äldre vid utegymmet, vi avvaktar 

snösmältningen. 

Innebandyn fortsätter också på måndagar från 19.00.   

 

 

  

 

 

  

                                            En riktigt Glad Påsk önskar vi alla. 

 

Ängebo IK april -19 

Kommande vandringar som är spikade.                                                     

Torsdag 30 maj. Gökottevandring. 07.00 från Bratthé till Gröntjärn. 

Torsdag 13 juni  Svågaleden Ängebo – Björsarv Start 18.00 Svågavallen. 

Fredag 28 juni Gröntjärnsleden. Information och inbjudan på vår hemsida angeboik.se 

Kom ihåg att gilla ängebo IK på Facebook, eller titta in på vår hemsida angeboik.se där finns all information 

om medlemskap händelser etc.  



På gång på förskolan & förskoleklassen 

 

Lördag 30 mars var det Earth Hour och under veckan innan så jobbade vi extra mycket med att prata 

om vår miljö och vad vi kan göra för att den ska bli bättre. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något 

och det är viktigt vad jag gör även om det känns litet. Vi bestämde oss för att försöka minska på 

matsvinnet, då en tredjedel av all mat som produceras slängs. Och vi släcker lamporna i rum där ingen 

är och när dagsljuset ger tillräckligt ljus. Vi tillverkade glada jord-gubbar och skrev ner tips på 

miljövänliga aktiviteter såsom sopsortering, skräpa inte ner i naturen, återbruka kläder och leksaker 

mm. 

 

 

Våren betyder odlartider och vi har sått apelsinkärnor och popcornkärnor. Det behövs jord, vatten och 

sol för att kärnorna ska gro. Nu är det en spännande väntan för att se vad som kommer att växa upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vän är en sådan som blir glad när 
man ringer på dörren 
        Tove Jansson; Pappan och havet 
 

När mormor var ung var hon kvinnosakskvinna. 
Men sen gifte hon sig med morfar som var 
trädgårdsmästare och då kan man nästan säga 
att hon blev grönsakskvinna istället 
                           Espen 6 år 
 
Ur boken Gamla tanter lägger inte ägg 
Av Mark Levengood och Unni Lindell 
 

Min mamma säger att jag går henne 
på nerverna fast jag står alldeles 
stilla 
             Sigurd 6 år 
 
Jag tycker om vuxna jag. De är på 
något sätt en naturlig del av 
vardagen. I alla fall för närvarande. 
                                      Carl  8 år 
 
Ur boken Gud som haver barnen kär 
har du någon ull 
Av Mark Levengood och Unni Lindell 



Vecka/sall
ads-bord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 
Hemtjänsten 

Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 
17 

Sallads 
buffé 

Annan dag påsk 

Pastagryta 

Spagetti köttfärssås 

 

 

Fiskgratäng med 

tomat och 

oregano 

Köttsoppa mjukt 

bröd pålägg 

Köttbullar sås 

potatis Blandat 

 

 

Gryta 

22-28/4     

 

  

Vecka 
18 

Sallads 
buffé 

Currykorv ris/potatis 

Dragonfisk m potatis 1:a Maj 

Stängt 

Potatis och 

purjolökssoppa 

Kalops Korv potatis 

ägg 

Fläskskotlett sås 

potatis 

29/4-
5/5 

  Kyckling sås 

potatis 

    

Vecka 
19 

Sallads 
buffé 

Tomat och 

ostgratinerad korv 

med  potatis 

Panerad fisk m 

remouladsås & potatis 

Köttfärsgulaschgr

yta 

Ris/potatis 

Morotssoppa 

mjukt bröd pålägg 

Tacos buffe Kycklinggryta 

med dragon 

pasta/ris 

Fläskgryta potatis 

 

6/5-12/5 
       

Vecka 
20 

Sallads 
buffé 

Korvstroganoff m ris Stekt fisk med 

spenatsås potatis 

Sussis 

köttfärsgryta 

Pannkaka, grädde 

& sylt. 

 färsbiff 

svampsås 

 

13/5-
19/5        

Vecka 
21 

Sallads 
buffé 

Stekt Korv stuvade 

makaroner 

Stek fisk filsåspotatis Ost och 

skinksallad 

Kyckling gratäng 

Ris/potatis 

 

Fläsk potatis 

löksås 

Omelett Biff a la lindsröm 

sås potatis 

 

 

Dagens lunch serveras mellan 11.00- 13.00 

Dagens rätt 79:-  Pensionärspris 65:- Klippkort 10 dagens den 11:e  gratis. Matlådor 60:-  

Restaurangen är öppen mellan 9.00-14.00 

Kaffe 15 kr    

Gobit 20 kr   

Ost och skinksmörgås 25 kr    m.m.  

 

 

 

MATSEDEL 

Adress        Telefon           Fax    E-Mail 

Svågagården  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVENEMANG 
 
APRIL 
17   påskbuffé Svågagården 
24   psalm o sång Svågagården  
27   städdag Moods 
28   musikcafé Svågagården 
30   valborgsfirande Moods 
 
MAJ 
5    vandring Stråsjö kapell 
7    dialogkväll Svågagården 
8    psalm o sång  Svågagården 
9     lunch o sagostund Svågagården 
10  lunch o film  Svågagården 
11  arbetsdag Stråsjösjöns vänner 
17  vårens sista elvakaffe  Betel 
19  årsmöte Stråsjö kapell 
23  årsmöte Folkets hus  Svågagården 
25  städdag Brännås/Brändbo 
26  morsdagsbuffé  Svågagården 
26  EU-val   Svågagården 
30  gökotta   Bratthé till Gröntjärn  ÄIK 
 
VARJE VECKA 
Fredag   elvakaffe Betel, Norrberg 

Föreningen Stråsjösjöns vänner  
 

bjuder in till arbetsdag 
lördag 11 maj kl 9 – 13 

Vi ser över stängslen och gör fint inför 
våren 

Väl mött! 
 

Styrelsen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lång fredag 19/4 

Stängt. Även bastun stängd. 
Annandag påsk 22/4 stängt. 

Fredag 26/4 Stängt 
 

10 maj   Filmfredag  Mat från 12.00  
Isterband med dillstuvad potatis.  

Vi visar filmerna: ”Hamra nationalpark” En film av 

Bernt Persson. Inspelad 2012 som visar ett 

axplock av Hälsinglands och Hamra nationalparks 

rika flora och fauna. Film 2: ”Hjul i skogen” 

Inspelad 1950 som visar barmarkstransporter med 

gummihjulsvagnar. ”Fössingar” vilket möjliggjorde 

barmarkstransporter av virke med häst. Inspelad 

för Holmens räkning på Kolmården 

Film och mat: 65:- 

Torsdag 23 april. Sista dag för ansökningar till 

75.000:- klubben 

 Söndag 28 april  kl 18.00 

Musikcafé 

Måndag 29 april  kl 11-15.00 

Visning av nya bokbussen  
Kaffe & tårta bjuds 

Torsdag 23 maj  kl 19.00 

Årsmöte Folkets Hus 
Ärenden enl stadgarna. Fika 

 

Söndag 26 maj 

Morsdagsbuffé 

EU val 
 

Fredag 27 september 

Pubkväll/trivselkväll 

Se kommande annonsering 

Restaurangen semesterstängd V28-31 

 

 

Välkommen! Fullst. rättigheter 

Ängebo www.svagadalen.com   

0653-30157  

Köpes 

 

Björk, tall och gran. 
Stamkvistat  

Poster om 75 kbm. 

Alt. Mindre poster fritt 
utkört till Svågagården. 

Pris enl. ök beroende på 
kvalité och sort. 

 

Vi söker till köket 

 

Timanställd Personal 

Vid behov. Helg, kväll 
eller vardag vid 

arbetstoppar. 

 

Prata med Urban 
070-6469867 



 

  

ANGÅENDE SVARTSJÖVÄGEN 
För att Trafikverket ska få veta status på Svartsjövägen, speciellt under 

tjällossning, så är det viktigt att vi dokumenterar med foto och eventuella 

kommentarer och skickar in det till :  

Agneta Löf  mail:  agneta.lof@trafikverket.se 

samtidigt en kopia till fredrik.rojd@hudiksvall.se 

 

Har man inte dator så är adressen: 

Trafikverket Region Mitt               och till Svågadalsförvalningen  

Agneta Löf      Fredrik Röjd 

Box 417     Svågagården 

801 05 GÄVLE   824 79 BJURÅKER 

  

För Svågadalsnämnden Ann-Marie” Mia” Rosvall 



        

    

    

    

    

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ombud för : 

Fiskekort Dellenbygden/Ljusdal 

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  

Glad Påsk 

Magnus med Personal 

    

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

Ekologisk Planteringsjord  
40 liter   40 kr / st 
 

Fröer från Bröderna Nelsons 

 

Fler fina priser kommer i 

handlar´nbladet  

Gångstavar        Nu 149 kr 

 

SVÅGADALEN 



 



Plats och tid: Svågagården den 25 mars 2019, kl. 08.00-11.55 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Eva Edström (Opol) 
Amanda Brink (Opol) 
Robin von Wachenfeldt  
Hans Schröder (Opol) 
Marianne Joelson (Opol) 
Malena Söderström (Opol) 

Torbjörn Bengtsson (Opol) 
Sindre Ranheim Sveen (Opol) 
(t.o.m § 28) 
Birgitta Holmberg (Opol) 

Bengt-Olov “Benke” Karlsson (Opol) 

Mona Svedlund (Opol) 

Per “Pelle” Persson (Opol) 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare  

 
 

 
Utses att justera:  Marianne Joelsson (Opol) 

 
Justeringens plats 
och tid: 2019-04-15, kl. 09:30 

Underskrifter:  Paragrafer: 24 - 31 

Sekreterare: 

 
 
 

Fredrik Röjd                    

Ordförande:                

 
 
 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 
 
 

  
  

                                   Marianne Joelsson (Opol) 
                                     

Upprop: Enligt ovan. 

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

2019-04-17                                                       2018-05-08 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 

Svågadalsnämnden 



§ 24 Rapport från verksamheterna, personalläge samt arbetsmiljö 
Platschefen inleder med att informera om ett studiebesök han genomfört tillsammans med tre 

stycken undersköterskor från förvaltningen i Slussfors, Storumans kommun. 

Studiebesöket genomfördes tillsammans med en större delegation från Region Gävleborg, som också 

finansierade resan. 

Syftet med studiebesöket var att titta närmare på det digitala hälsorum som har byggts upp i 

Slussfors, och som har väckt intresse från övriga delar av landet. 

Platschefen och dennes medarbetare kunde efter genomfört besök konstatera att 

Svågadalsnämnden har alla förutsättningar för att etablera ett digitalt hälsorum även på 

Svågagården. 

Tanken med ett digitalt hälsorum är att komplettera distriktssjukvården, och att på så sätt underlätta 

för allmänheten när det gäller vissa provtagningar. 

I övrigt pågår arbetet ute i verksamheterna enligt plan. Exempelvis pågår just nu nationella prov i 

skolan, kompetensutveckling inom hemtjänsten, landsbygdsutvecklingsarbete, förskoleverksamhet 

samt mycket annat. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen, samt välkomnar ett digitalt hälsorum till Svågagården. 

§ 25 Ekonomisk rapport efter februari månad år 2019 

Platschefen föredrar. 

Det ekonomiska läget efter februari månad år 2019 visar på ett litet plusresultat för nämnden. 

Generellt sett håller förvaltningen ganska hårt i pengarna just nu, vilket vi även fortsättningsvis 

hoppas kunna göra. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 26 Redovisning av riktlinjer för den gemensamma 
landsbygdsutvecklingsfonden  
Platschefen informerar nämnden om de formaliserade riktlinjer för den med Ängebo Folkets Hus-

förening gemensamma landsbygdsutvecklingsfonden som han har utarbetat och som han kommer 

att lägga fram för fondens styrelse vid ett kommande möte den 24 april 2019. 

Beslut:Nämnden tackar för informationen. 

§ 27 Fråga om eventuell inventering av tomma hus 

Arbetsutskottet har tidigare diskuterat frågan kring en eventuell inventering av tomma hus i 
Svågadalen, på samma sätt som man med framgång har gjort i Falkenbergs kommun. 
Arbetsutskottet har uppmanat nämnden att föra denna diskussion vidare. 

Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att en arbetsgrupp bestående av platschefen, 
Bengt-Olof Karlsson (Opol), Torbjörn Bengtsson (Opol), Marianne Joelsson (Opol) samt Malena 
Söderström (Opol) skall inrättas. 
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 

§ 28 Fråga om attesträtt 

Svågadalsförvaltningen har fått en ny ekonom, och därför behöver hon få en generell attesträtt 
för Svågadalsnämndens verksamhetsområde. 
Förvaltningen föreslår därför att nämnden beslutar om att ge ekonom Agneta Johansson generell 
attesträtt för Svågadalsnämndens verksamhetsområde. 
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag att ge ekonom Agneta 
Johansson generell attesträtt för Svågadalsnämndens verksamhetsområde. 



§ 29 Rapport om verkställda beslut 
- Vi har genomfört en dialogkväll där Stråsjö Medeltida kapell kom och informerade om 

arbetet med sin örtagård som nämnden delfinansierar. 
- Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om det kommande trygghetsboendet. 
- Förtroendevalda samt tjänstemän har intervjuats av studenter från Uppsala Universitet i 

ämnet snabbladdningsstolpe. 
- Platschefen meddelar att han har bokat möte med kommunens 

kommunikationsavdelning som skall behandla en kommande film om Svågadalen. Han 
meddelar även att han har inlett en dialog med Trafikverket för att få till ny vägskyltar i 
Svågadalen. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

Klockan 10.00 pausas mötet, och kommunekolog Åsa Terent samt Jenny Alvolin, strateg inom 

social hållbarhet inträder för att föreläsa för nämnden. 

Nämndsmötet fortsätter kl. 11.00 och då lämnar även Sindre Ranheim Sveen (Opol) mötet.  

§ 30 Information om pågående arbete 

Ordförande samt platschef informerar om följande punkter som vi just nu arbetar intensivt med: 

- Elverk till Svågagården, där håller vi på att ta in offerter just nu. Kommunfullmäktige har 
avsatt 300 000 kronor i sin investeringsbudget för detta ändamål. 

- Förvaltningen avser att till kommande arbetsutskott ta in offerter rörande en ny 
gräsklippare. 

- En enkät rörande intresse för en eventuell utbildning i hjärt- och lungräddning har gått ut 
till allmänheten genom Svågadalsbladet. Om allmänheten visar intresse för detta så finns 
det möjlighet att sätta upp en hjärtstartare även i Brännås. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 31 Kommande möten 

- Den 4 april skall platschefen åka på en landsbygdsmässa i Rättvik. 
- Den 7 maj är det dialogkväll på Svågagården. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 32 Fråga om modernisering av nämndens konferenslokal 

I enlighet med ett tidigare beslut har platschefen fått i uppdrag att ta fram offerter rörande den 
tekniska utrustningen i Svågadalsnämndens möteslokal. 

Det inkomna underlaget visar att denna åtgärd skulle kosta över 30 000 kronor. 

Nämnden diskuterar frågan och finner att denna kostnad inte är berättigad i dagens läge. 

Beslut: Nämnden beslutar att inte gå vidare med denna fråga. 

 
Mötet avslutas. 
 
 
  



SVÅGADALSBLADET 
 

 

                                                                            

 

 

 

              15 maj 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 

             Annons 11  ggr/år   750 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 Catarina ”Ninni” Brink, ansvar för 

annonsbetalning telefon 0736 916854 

    Vi som gör Bladet är   

Birgitta Nilsson      nbirgitta9@gmail.com           
0730 423077           
Mia Rosvall mia.rosvall@svenskafrim.se    
0702 360410 

Manusstopp 
15:e kl 12.00 
varje månad 

Manus mailas 
eller handskrivs 

Glad Påsk 
till er alla 

Er all 


