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    Midsommarfirande Midsommarfirande Midsommarfirande Midsommarfirande     
på Moodtorpetpå Moodtorpetpå Moodtorpetpå Moodtorpet    

Stången lövas torsdag kl 19.00Stången lövas torsdag kl 19.00Stången lövas torsdag kl 19.00Stången lövas torsdag kl 19.00    
    

Midsommarafton  Midsommarafton  Midsommarafton  Midsommarafton      

Kl  14.00Kl  14.00Kl  14.00Kl  14.00    börjar dansen. börjar dansen. börjar dansen. börjar dansen.         

AnnAnnAnnAnn----Marie Backlund Marie Backlund Marie Backlund Marie Backlund och Stig Bergerstål håller i lekar och ringdansoch Stig Bergerstål håller i lekar och ringdansoch Stig Bergerstål håller i lekar och ringdansoch Stig Bergerstål håller i lekar och ringdans    

Kakbuffé med mycket gott 60 kr för vuxen 40Kakbuffé med mycket gott 60 kr för vuxen 40Kakbuffé med mycket gott 60 kr för vuxen 40Kakbuffé med mycket gott 60 kr för vuxen 40    kr för barnkr för barnkr för barnkr för barn    

Lotteri Vi bjuder på Glass till barnen och godisregnLotteri Vi bjuder på Glass till barnen och godisregnLotteri Vi bjuder på Glass till barnen och godisregnLotteri Vi bjuder på Glass till barnen och godisregn    

Kl.Kl.Kl.Kl.19.0019.0019.0019.00        täntäntäntänder vi grillarnader vi grillarnader vi grillarnader vi grillarna    

för de som vill tillbringa kvällen på Moodsför de som vill tillbringa kvällen på Moodsför de som vill tillbringa kvällen på Moodsför de som vill tillbringa kvällen på Moods    

Medtag egen mat och dryckMedtag egen mat och dryckMedtag egen mat och dryckMedtag egen mat och dryck    

Dans till bandspelareDans till bandspelareDans till bandspelareDans till bandspelare    

Alla  varmt  välkomnaAlla  varmt  välkomnaAlla  varmt  välkomnaAlla  varmt  välkomna    
Sörsia byalagSörsia byalagSörsia byalagSörsia byalag    

    
    

      NÄSTA NUMMER AV BLADET MANUSSTOPP  15 augusti kl 12.00 



Hör av dig till  

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson        0730 423077 
Mia Rosvall  Mia Rosvall  Mia Rosvall  Mia Rosvall  0702 360410    

som gärna informerar om dalen. 
 

JUNI - JULI 
Närtrafiken med taxi till Ljusdal och Delsbo 
Passa på i sommar och utnyttja den, åk till Delsbo 
sen vidare med buss till Hudiksvall, ta tåget 
nånstans, fika eller shoppa, lyxa till det med en 
hotellövernattning, hem nästa dag via Ljusdal och 
sen närtrafik hem… 
Kolla tiderna i detta Blad. 

Fikakorgar i Svågadalen 
Ta chansen i sommar att hämta fikakorg och njuta av 
den vid någon rastplats eller helt enkelt hemma på 
altanen.. bjud in grannen och sitt och mys på 
kvällskvisten i stearinljusets sken… åk till Gröntjärn, 
vandra till Hornberget med ryggsäck, sitt vid Svågan 
och meditera… 

Dubbelnummer juni - juli 
Detta nummer täcker hela sommaren, vi 
återkommer i augusti med manusstopp 15:e som 
vanligt. 
Nu ska vi bara glädjas åt en fin sommar, se till att den 
blir så bra som möjligt, livet går inte i repris…. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    

    

    

    

 
    

    

    
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
FIKAKORGAR i Svågadalen  
under tiden 1 juni – 31 aug 

 
Även i sommar finns möjlighet för turister 
och ortsbor att låna en kaffekorg och köpa 
kaffe, fikabröd och smörgås, sen njuta av 
detta någonstans i dalen. Du som vandrar 
får låna en ryggsäck. Detta är en satsning 
för att göra Svågadalen mera gästvänlig 
under sommaren. Handlar´n och Folkets 
hus i Ängebo tillhandahåller också kaffe 
under deras öppettider. Ring oss innan för 
mera information och beställ kaffekorgen, 
vi kan vara upptagna. 
 
Trevlig sommar önskar 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    Norrhavra 0730 423077 

Lisa WeinachtLisa WeinachtLisa WeinachtLisa Weinacht      Björsarv     070 9531052 

 

MAJNUMRET 
sammanställde vi på em 15 maj, det kom ut på 

hemsidan samma kväll, vi skickade det till 
kopieringen direkt – - - - men tyvärr hade dom fel 

på skrivaren 
Måndag hämtade jag mindre än hälften av Bladen 

som delades ut, resten blev klara på onsdag 
Detta är olyckligt men ”den som väntar på något 

gott väntar aldrig för länge”  

NÄSTA MANUSSTOPP 
15 aug kl 12 

Nya tag efter sommaren, 
har du något att berätta om 
sommaren, har det hänt något, har 
det bara varit lugnt, allt går att trycka i 
Bladet, gärna bilder också… 
Vad händer framöver? 

Vi önskar er alla 
en trevlig sommar 
så hörs vi igen i 
augusti 
Mia o BirgittaMia o BirgittaMia o BirgittaMia o Birgitta    

 

Loppis i Skån 
 
Söndag 14 juli  kl 11-15 
Kom och fynda husgeråd, textilier, 
verktyg, en och annan möbel etc. 
Fikaförsäljning 
Välkommen till Skån 32 

Erica och CalleErica och CalleErica och CalleErica och Calle    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EVENEMANGSKALENDER 
 
JUNI 
20   klä midsommarstången på Moods 
21   midsommarfirande Moods 
28   Gröntjärnsvandring 
29   Pilgrimsvandring Mockas till Stråsjö kapell 
 
JULI 
1      Pilgrimsvandring Stråsjö kapell till Sandvik 
4      Auktion Moods 
6      PRO Sommarträff Vesslamon 
6-7   Loppis Moods 
14    Loppis Skån 
 
AUGUSTI 
30    Lunch o film Svågagården 
 
ÖVRIGT 
1 juni – 31 aug  fikakorgar Svågadalen 
ÄIK:s aktiviteter se deras sida eller hemsidan 
Forngården se annons 
Kvällsvandringar se annons 
Hitta ut tom 31 aug 

Intresserad av mathantverk, 

göra något tillsammans,  bilda 

nätverk. Är någon intresserad av att 

i höst träffas och prata kring detta 

eller har andra ideer  med fokus på 

mathantverk. 

70% av besökare/turister vill ha 

tillgång till något att äta eller köpa 

med sig. 

Värt att tänka på kanske. 

 

Fastän min bil är så gammal så är 
den snabbast i dalen.    

-Hur kan du veta det?      
-Jo den ligger alltid  
först i bilköerna…       

 



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 
Grävmaskin, kranbil 
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. Jessica Svensson         070 5630938 
 

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 i Delsbo      0653-714000 
Distriktssköt.  Tel.tid 8.15-9.00  0653-714006 

 
 
KOMMUNIKATION 

Närtrafik enl. turlista  
Förbeställ   07710497939 
 

AKTUELLT  I SVÅGADALEN 
 



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 

 
 
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. 
 



  



 

 

 

 

 

  

  Klipp ur broschyren    SPARA 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAMLINGSAUKTION 

4 juli kl 11.00 
Visning en timme före 
Moodtorpet Norrberg 

LOPPIS 6-7 juli  kl 11-16 

För mer information se facebook eller 

ring Yvonne 073-80297365 

VÄLKOMNA 

SÖRSIA BYALAG 

 

Moodtorpet 

Uppställningsplatser 

för husvagn/husbil /tält 

Priser: 

*1500kr/säsong+ el (mätare finns) 

*100kr/natt 

*2 bäddsstuga med enkel standard 150 

kr/natt 

Info Ulrika tel. 070-5691929 

VÄLKOMNA 

SÖRSIA BYALAG 

 
Vi behöver 

frivilliga statister (barn, vuxna)  till en 
kortfilm som skall vara med på 

kommunens hemsida om  
Landsbygd och stadens behov av varann. 

Filmen spelas in 24 juni kl 13 
Info ring Ulrika 070-5691929 

 



Kvällsvandringar i Svågadalen hösten 2019 

Välkommen att vandra med oss i vår vackra natur ! 

Vi träffs vid Handlarn i Ängebo kl 18.00 

En del vandringar med guide.  

Medtag egen matsäck! 

Information mm 070-3729224 

 

8 Augusti  Brättingberget      ca: 1,6km          Medel svår!  Stigar i terräng svag  motlut  

 

15 Augusti    Nupfatet   ca: 7,5 km                           Medel svår!   Stigar i terräng svag motlut 

 

22 Augusti  Hornberget   ca: 4 km                Svår!   Stigar i terräng  kraftig motlut  

 

29 Augusti  Gravmyrberget   ca: 6 km              Svår!  Vägar /Stigar i terräng  kraftig motlut  

 

5 September               Del av Hävelungsleden ca: 7 km          Medel svår!   Stigar i varierande terräng    

    

12 September Klangberget        ca: 5 km                Medel svår!  Vägar/stigar i varierande terräng 

 

 19 September Stråsjörundan       ca: 4 km         Lätt!   Vägar/stigar i terräng 

 

 26 September          Ängebo "Kammyren mm" ca: 5 km           Lätt!   Vägar / stigar i terräng 

 

Kvällsvandringarna anordnas av Intresseföreningens ledgrupp och ÄIK 

 

 



HITTA UT I  SVÅGADALEN 
Det finns så mycket att uppleva i Svågadalen! 
 
På vår nya ”Friluftskarta över Svågadalens Byar med 
omgivningar” finns många vandringsleder markerade. 
Intresseföreningens ledgrupp arbetar med att iordningställa 
Hävlungsleden, cirka 15 kilometer från Bäckhuve till Havra 
och vidare fram till Svågaleden. Man kan gå hela leden eller 
etapper.   
 
Nu har du möjlighet att delta i en tävling samtidigt som du är 
ute och vandrar och njuter av vår vackra dal. 
På 7 platser längs Hävlungsleden finns en liten skylt med 1-2 
bokstäver. När du hittat 11 bokstäver har du fått ett ord i första 
strofen av en känd Evert Taube visa. Vilket ord? 
Det är svaret på tävlingen. 
  
Karta med Hävlungsleden och platserna finns markerade på 
www.svagadalensbyar.se  och finns att hämta tillsammans med 
tävlingsformulär hos Handlar´n i Ängebo, på Svågagården och 
hos de som erbjuder kaffekorgar. 
Här kan du även lämna ditt svar eller skicka till Svågadalens 
Intresseförening birgitta@rossasen.se 
 
Senast den 1 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 
Sture Joelsson 070 3729224 eller 
Viveka Klingenberg 070 6958288 



Hitta ut i Svågadalen! Tävlingsformulär. 
 
Skyltar med 1 eller 2 bokstäver finns på 7 platser längs 
Hävlungsleden, se karta som finns att få hos Handlarn i 
Ängebo, på Svågagården och hos de som erbjuder kaffekorgar. 
 
1. Mittemellan Bäckhuve (GladbäckensNaturreservat) och 
Svartsjövägen (vägen mot Ljusdal) 
 
2. Vid bron över Svartån väster om Stråsjösjön 
 
3. Vid sjön Västra Hävlungen 
 
4. Vid sjön Östra Hävlungen 
 
5. Längs leden mittemellan vägarna som korsar 
Hävlungsbäcken och Åsbobäcken (Trollsbergsdalsvägen och 
Kullenvägen) 
 
6. Mittemellan Vinkällarberget och Skänk-Olles (på 
Klangberget) 
 
7. Vid bron över bäcken, strax öster om idrottsplatsen 
Svågavallen ( på Svågaleden) 
 
 
När du hittat alla 11 bokstäver har du ett ord i första strofen av 
en känd Evert Taube visa. Vilket ord? 
 
Svar:   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Namn: 

Telefonnummer: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CW  Schakt & Transport 

Vi utför grävjobb 
dränering, grunder, dikning osv 
Vi har försäljning av grusmaterial, 
utför lyftjobb med kranbil, 
lantbrukstraktor finns. 
Vid bokning och frågor 
Ring Classe  070 8241378 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LOGI 

 Ängebo lägenhet 3 bäddar tel. 073-849 75 08 

 Tallbacken 7 bäddar, 070-307 78 77 

 Moodtorpet Norrberg, enkel 2-bäddsstuga 

073-829 73 65, 070-56919 29 

SERVICE 

 Livsmedel mm hos Handlar´n Ängebo 0653-30100  

 Drivmedel vid Handlar´n Ängebo 

 Snabbladdstolpe vid Svågagården Ängebo 

 Servicepunkt med bl.a. turistinfo hos Handlar´n 

Ängebo,  

     friluftskarta över Svågadalen finns att köpa 

 Allmänna kommunikationer-Närtrafik  www.x-

trafik.se 

 Svågagårdens reception och bibliotek öppet 

månd-fred 10.00-12.00 hela sommaren. 

Biblioteksbuss enligt turlista  

 Intresseföreningens hemsida 

www.svagadalensbyar.se        

                    

Foto sid 1: Utsikt från Hornberget med Stråsjö i 

förgrunden och Dellensjöarna i bakgrunden. 

 

Svågadalsnämnden och Svågadalens 

Intresseförening   Sommaren 2019 

KANOT 
Kanotuthyrning i Svågan Tel 070-307 78 77 

FISKE 

Fiskekort och informationskarta finns att köpa 
hos Handlar´n i Ängebo tel 0653 – 301 00 eller 
via internet  
www.dellenbygden-fvo.se 
www.ljusdalsfvo.se  

VANDRINGSLEDER 

Ett antal leder och stigar med olika 
svårighetsgrader finns. Här följer några förslag: 

 Gröntjärnsleden: 12 km Bratthé-
Gröntjärn-Sandvik 

 Hornberget: 1,5 km kraftig stigning, 
flera alternativa stigar finns, fin utsikt 

 Svågaleden: 12 km Svågavallen-Brännås 
 Valleden: 16 km Skäftesvallen-

Trossnarven-Stavervallen-Brännås 
 Brättingsberget: ca 1 km Aborrtjärn-

Brättingberget 
 Örvallssjön: 4 km Ängebo-Örvallssjön 

 

Mer info: Sture tel 070-372 92 24  

Sommarens nya broschyr finns bl a på 
Svågagagården, hos Handlar´n och i 
fikakorgarna 
Finns även på andra ställen. 
Här ett axplock ur broschyren: 
 

Tack 
till Andreas Edström som fixat 

broschyrens framsida. 



 

NY TIDTABELL FÖR NÄRTRAFIK  2019 06 17 till 2019 08 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION OM PILGRIMSLEDEN STRÅSJÖLEDEN SOM GÅR GENOM SVÅGADALEN  

Det pågår ett leaderprojekt som heter: Pilgrim-Karta-Kontakter där man bla arbetar med att bygga ut 
leden och digitalisera den. I projektet ingår en pilgrimsvandring från Åbo till Trondheim se info nedan.I 
Hudiksvalls tidning var en artikel den 15 juni om invigningen av pilgrimsvandringen. 
Stråsjöleden har fått sitt namn efter Stråsjö kapell i Svågadalen. Det är en pilgrimsled som går från 
Enånger mot Trondheim och är en St Olovsväg som har status som Europeisk kulturväg. 
www.strasjoleden.n.nu  
Stråsjöleden går med 16 etapper och 271 km till Kilkojan i Jämtland, där den ansluter till Helgonleden. 
www.helgonleden.n.nu 
Det finns digitalkarta på websidan ovan eller direkt till http://paxwalk.com/s/BNpYM 
Den digitala kartan på Paxwalk kan delas , skrivas ut mm.. Paxwalk är en svensk plattform på 
Outdoor active som har många användare i Europa speciellt tyskspråkiga områden. 
För mer info se nedan. 
 

Du är välkommen att gå med vilken  
etapp du vill. 



 

 

 

 

Snart dags för gröntjärnsvandringen. Över 150 anmälda i 

dagsläget och vi fyller nu på den fjärde bussen. Vill du vara 

med så finns ännu chansen. Inbjudan i förra bladet eller ÄIKs 

hemsida. 

Vi hade även en trevlig Gökottevandring mellan Bratthé – 

gröntjärn. Inte så många men det blir intressant med allt vi 

pratar om på vandringarna. Mycket gäller dalen och dess 

utveckling. 

  

Kom ihåg att tala om för era gäster i sommar 

att det finns ett fantastiskt fint utegym att 

träna på. Allt är inte klart men vi gör eftersom 

vi hinner. 

Passar på att tacka alla som hjälpte till på 

arbetsdagen 15 juni. Vi fick mycket gjort tycker 

jag. Det finns dock mycket att rensa 

fortfarande och städa i. Har du möjligen tid över så är det bara att åka dit och få undan lite. 

Vet man inte vad som ska göras är det bara att ringa mig, (Maj-Lis) och fråga. Roligt också att 

hela sommarens klipplista är ifylld. 

 

 

 

 

 

  

 

Till sist önskar vi er alla en härlig sommar. 

 

Ängebo IK juni-19 

Vi fortsätter våra sommaraktiviteter på vallen juni ut. Vi planerar även för att avsluta 

inför semestern med en egen Guldjakt. Vi pratar ihop oss på träningen. Eftersom det inte 

är så många som kommer på den gemensamma träningen på utegymmet pratar vi också 

ihop oss hur vi skall göra i sommar. Info hur det blir kommer på hemsida och Facebook.  

Påminner en sista gång om att betala in medlemsavgiften. Meddela gärna om ni vill säga 

upp medlemskapet så jag kan ta bort namnen ur vårt register. Gå gärna in på vår 

hemsida för info hur man kan bli ny medlem och stödja vår förening. Vi försöker med 

de resurser vi har, både ekonomiskt och med den befolkning som finns i dalen, att ha 

aktiviteter för barn och ungdomar samt främja friskvården. Vi kan erbjuda en 

fantastisk idrottsplats på Svågavallen. Fina skidspår och skidlekplats. Utegym, innegym 

och träning i hallen. Vi ordnar även vandringar i hälsans tecken och där vi även kan visa 

upp vår vackra bygd. Vi håller även efter på många gräsytor för att det skall se snyggt 

och prydligt ut både för oss själva och när det kommer gäster till dalen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soliga vyer  från Hornberget. Nu är stugan målad 

och ursopad och väl värt ett besök 

I målartagen 

6 personer hinner 

göra mycket på 

några timmar 

Inte bara arbete. Det blev 

tid för både mat och prat 

och framförallt en möjlighet 

att få njuta av de vackra 

vyerna och Dellen långt 

borta i fjärran 

Stort TACK till alla som 

hade möjlighet att vara 

med 
Foto:Ilona Eriksson o Sture Joelsson   Text Mia Rosvall 

LÄNGTAN 
Du kom som en vind 
jag sökte din blick 
så gracil 
Du smekte min kind 
och känslor jag fick 
lätt labil 
Du kröp i min famn 
ville stanna hos mig 
så stabil 
Du viskar mitt namn 
nu älskar jag dig 
min mobil 
    

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

norrlandtulpaner.se 
 
I Backsjön ovanför Sollefteå finns en 
holländsk kvinna som funnit sin plats 
på jorden. Hon odlar tulpaner på 
friland, inga växthus. 
Det är ett perfekt utflyktsmål att få 
se denna tulpanodling. 
 
26 maj till 16 juni är det 
tulpanfestival. 
 
På vintern anordnas slädturer med 
draghundar. 

    

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Möjligheter i mellanrum 
17 maj var jag och Birgitta Nilsson inbjudna  till Skåne av Lisbeth Böhm och Cecilia Svensson  för att 

delta i en avslutningskonferens om service på landsbygden. Projektet heter Möjligheter i mellanrum, 

med syfte att hitta ett arbetssätt mellan regionala och kommunala aktörer kring 

landsbygdsutveckling och lokal service. I projektet ingick även  att hitta nya sätt att samverka mellan 

kommuner som har liknande utmaningar .Vårt arbetsätt och strukturen kring vår partiopolitiska 

nämnd var de intresserade av och såg ett föredöme som de skulle vilja sprida till Skåne. Det blev bra 

marknadsföring för oss i Svågadalen men även för Hudiksvalls kommun som vågade satsa på det här 

sättet att arbeta . 

 Deltog i konferensen gjorde representanter från Länsstyrelsen, Region Skåne, Tillväxtverket , 

kommuntjänstemän och politiker men också eldsjälar, byalag och företagsamma lokala 

entreprenörer intresserade  av att  åstadkomma landsbygdsutveckling i Skåne. Vi var ca 60 personer.  

Birgitta och jag fick verkligen möjlighet att prata om det unika med Svågadalsnämnden.  Tack vare 

våra lånade Bjuråkerskoftor så visste alla vilka vi var och vi fick många intressanta samtal i pauserna. 

Två av deltagarna visade sig också komma från Söderhamn och  Delsbo. 

Efter att vi deltagit i konferensen så förstår man ännu bättre att landsbygdsfrågorna är snarlika över 

hela landet. 

 

Projektledarna presenterade en ”fem-i-topplista” med saker som gör att vi får en levande landsbygd: 

*Det måste vara attraktivt att bo: fler barnfamiljer, säkra kompetensförsörjning (personal inom 

äldrevård lärare mm) och välbesökta besöksmål 

*Bredband till alla 

*Transportlösningar-kollektivtrafik bl a 

*Övrig infrastruktur 

*servicepunkter 

Mer info för den som är intresserad www.minskane.se 

 

Vid pennan 

Ann-Marie ”Mia” Rosvall 

Birgitta Nilsson och 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 trevlig 

midsommar och en fin 

sommar! 

välkomna 

Magnus med Personal 

    

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

SVÅGADALEN 

Nu har vi mobiltillbehör i butiken 

 

Engångsbestick i trä 12 pack 14.90 /st 

Nyheter hos handlarn 
Nu finns möjligheten att ta hem 

frukten i miljösmarta papperspåsar 

 

MIDSOMMARINFORMATION 
V 25 utkörning tisdag o torsdag 
Midsommarafton öppet 9.30 – 13.00 
Midsommardagen stängt 
 



Vecka/sallad

s-bord 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

Hemtjänsten 

Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 

26 
Sallads buffé 

Currykorv Pasta skinksås Fiskgratäng 
potatis 

Kålpudding 
potatis 
lingonsylt 

Gulasch gryta 
potatis 

Lunchkorv 
stuvad 
potatis 

Pölsa rödbetor 
potatis 

Vecka 

27 
Sallads buffé 

Köttbullar 
stuvade 
makaroner 

Lasagnetter med 
kassler 

Stekt 
kycklinglårfile 
currysås 

Pytt i panna 
ägg rödbetor 

Karre sås 
potatis 

Korvgryta 
potatis 

kotlett med 
potatisgratäng 

Vecka 

32 
Sallads buffé 

Stuvade 
makaroner 
korv 

Fiskgratäng 
potatis 

Bräckt skinka 
ägg stekt 
potatis 

Kycklingklubb
a currysås 

Färsbiff sås 
potatis 

Kotlett sås 
potatis 

Fläskgryta 

Vecka 

33 
Sallads buffé 

Kycklingsallad 
med tillbehör 

Stekt fisk potatis Köttbullar sås 
potatis 

Lunchkorv 
senapssås 
potatis 

Karre sås 
potatis 

Makaronilå
da med 
skinka 
purjo 

Persiljebiffar 
sås potatis 

Vecka 
      34 

Sallads buffé 

Bostonfalu m 
potatis 

Stekt fisk sås 
potatis 

 

Pyttipanna m 
stekt ägg 

 

 

Blandade 
rätter 

 

Kyckling gryta 
m fänkål 

 

 

Stekt korv, 
sås & Pot 

 

 

Ugns pannkaka 

 

 

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 25kr    m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MATSEDEL 

RECEPTIONEN SVÅGAGÅRDEN SOMMARÖPPEN 10.00-12.00 

Adress        Telefon           Fax    E-Mail 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fredag 30 augusti 

Lunch från 12.00 Pärgröt & fläsk. 
Vi visar filmen ”Gök Olle”  

Berättelsen om skrothandlaren, visdiktaren 
levnadskonstnären och underhållaren Gök-Olle.   

En film  av Bo Silver 

Film och mat  65 kr 

Fredag 27 september 18.00 – 24.00 

Pubkväll/trivselkväll 

Ofärne Hicks från Forsa 

Sommarinformation: 

Sista tvättstuga och bastu den 14/6  

öppnar åter den 23/8 

Bastun kan användas mot sällskap även på 

sommaren: pris 150 kr per gång. Ej V 28-31 

Restaurangen semesterstängd V28-31 

Hyr lokal för dop, bröllop, begravning , 

sportaktiviteter, mässor, arrangemang och 

möten m.m. 

Priser på www.svagadalen.com/fh 

 

 
Välkommen! Fullst. rättigheter 

Ängebo       www.svagadalen.com   

0653-30157  



 
      

Tankar i skolavslutningstid 
 

Jag kan konstatera att jag har arbetat som skolledare under huvuddelen av mitt 

vuxna liv, både i Mälardalen och i Svågadalen, och en sak kan jag lova er och 

det är att inget värmer ett skolledarhjärta så mycket som när de elever man har att ansvara för 

lyckas åstadkomma goda studieresultat. 

Svågadalens skola har visserligen under flera års tid levererat elever med goda studieresultat 

uppåt i det svenska utbildningssystemet, men årets betygskonferens på skolan var extra 

trevlig. De fina och välartade elever som jag skall hålla avslutningstal för om exakt 20 

minuter har alla förutsättningar för att klara sig mycket bra på deras vidare vandring genom 

livet. 

Det finns människor felaktigt tror och påstår att små skolor inte kan vara bra skolor. Det är 

direkt felaktigt, men små skolor behöver politiskt stöd och engagerad personal. Båda dessa 

förutsättningar har Svågadalens skola. 

Det är med stolthet jag släpper ut eleverna till ett väntande sommarlov, där de får möjlighet att 

utforska världen och att umgås med nära och kära ur alla generationer. 

Jag önskar er alla en fantastisk sommar. 

Ta hand om er!  

Mvh 

Fredrik Röjd 

Skolchef, rektor och förskolechef 

   

Svågadalsförvaltningen, Hudiksvalls kommun 

säljer till högstbjudande  

en begagnad gräsklippartraktor av märket Stiga, 

 modell Park. Årsmodell ca år 1995.  

Maskinen är i ”gör det själv skick”. 

 Kända större fel: rostangripet klippaggregat i dåligt skick. 

Dåliga hjullager och däck.  

Generellt sett en mycket sliten gräsklippare. (Se bild.) 

Skriftligt anbud lämnas in senast onsdagen den 26 juni år 2019 till platschef Fredrik Röjd. 

Betalning sker kontant. Maskinen betalas och hämtas innan den 29 juni 2019. 

fredrik.rojd@hudiksvall.se eller Svågadalsförvaltningen 73 G, 824 79 Bjuråker. 



Plats och tid: Svågagården den 29 april 2019, kl. 08.00-10.50 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Malena Söderström (Opol) 
Torbjörn Bengtsson (Opol) 
Birgitta Holmberg (Opol) 

Bengt-Olov “Benke” Karlsson (Opol) 

Mona Svedlund (Opol) 

Per “Pelle” Persson (Opol) 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare  

 

 
Utses att justera:  Malena Söderström (Opol) 

 
Justeringens plats 
och tid: 2019-05-06, kl. 10:00 

Underskrifter:  Paragrafer: 32 - 40 

Sekreterare: Fredrik Röjd                    

Ordförande:                 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 

  
  

                                   Malena Söderström (Opol) 
                                     
 

Upprop: Enligt ovan. 
 

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

2019-05-08                                                       2018-05-29 
 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
 
 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 

Svågadalsnämnden 



§ 32 Rapport från verksamheterna, personalläge samt arbetsmiljö 
Arbetet inom förvaltningens olika verksamheter fortgår enligt plan. 

Inom skolan är man nu uppe på läsårets slutsträcka med färdigställande och rättande av de sista 

nationella proven och testerna. 

Inom förskolan pågår planering inför sommaren. Förskolan kommer att hålla stängt i tre veckor 

under juli månad. I övrigt har det varit få barn på plats den senaste tiden på grund av ledigheter och 

sjukdomar, vilket hör våren och försommaren till. 

Hemtjänsten arbetar på en varierad arbetsbelastning, även här pågår en aktiv planering inför 

sommaren. 

Förvaltningsledningen och landsbygdsutvecklingssidan har en diger aktivitetslista att beta av innan 

sommarledigheten. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 33 Ekonomisk rapport efter kvartal 1 år 2019 
Platschefen föredrar. 

Det ekonomiska läget efter kvartal 1 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. 

§ 34 Fråga om hjärtstartare till Brännås samt utbildning 
Arbetsutskottet har tagit del av den enkätundersökning som platschefen gick ut med i 

Svågadalsbladet. Svarsfrekvensen tillika det visade intresset för att genomgå en 

hjärtlungräddningsutbildning i Brännås-Brändbo med omnejd visade sig vara högt. 

Arbetsutskottet föreslår därför nämnden att besluta om att inköpa en hjärtstartare med skåp till 

Brännås, samt att arrangera totalt tre stycken utbildningstillfällen i Svågadalen: 

Ett för Brännås-Brändbo, ett för Björsarv-Ängebo samt ett för Svågagårdens personal. 

Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag. 

Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att köpa in en hjärtstartare 

med skåp till Brännås, samt att arrangera totalt tre stycken utbildningstillfällen. 

§ 35 Fråga om inköp av en ny gräsklippare samt röjsåg 

Svågadalsförvaltningen är i behov av en ny gräsklippare då den befintliga är utsliten. 
Förvaltningen behöver även en röjsåg. 

Arbetsutskottet har tidigare givit förvaltningen i uppdrag att ta in offerter. Förvaltningen har 
begärt in offerter från totalt 6 olika leverantörer (3 stycken är kravet enligt lagen om 
direktupphandling). 5 leverantörer har besvarat vår förfrågan. De som svarat har i 2 av fallen 
kommit från Hudiksvalls kommun och 3 har inkommit från handlare i Ljusdals kommun. 
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godta en offert från det företag som kunde 
erbjuda den mest effektiva maskinen till lägst pris, då var det ett företag i Hudiksvalls kommun 
som kunde erbjuda en affär utifrån dessa premisser. 
 
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) frågar nämnden om nämnden kan anta den utpekade 
offerten. 



En enig nämnd svarar ja. 
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag att anta den utvalda 
offerten. 

§ 36 Information om trygghetsboende 
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om det blivande trygghetsboendet. Efter att ha 
varit i kontakt med Hudiksvallsbostäder AB så har vi fått information om att det inte längre är 
aktuellt med ett prefabricerat hus vilket som först var grundtanken. Istället avser man att bygga 
ett hus på plats enligt den så kallade lösvirkesmetoden. Detta medför dessvärre att byggstarten 
kommer att bli försenad. 
Det är däremot oklart hur lång försening det blir. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 37 Rapport om verkställda beslut 

Vice ordförande Eva Edström (Opol) informerar om en ny diakog hon har haft med 
länstrafikbolaget X-trafik rörande närtrafiken, som ibland benämns ”flex-trafik”. 
Allmänheten har signalerat till vice ordförande Eva Edström (Opol) att en till morgontur mellan 
Svågadalen och Ljusdal vore önskvärt. 
X-trafik låter meddela att de på grund av den nu pågående utbyggnaden av närtrafiken i hela länet 
gör att några utökade turer inte går att genomföra i Svågadalen för tillfället. Däremot öppnar 
bolaget ifråga för att vid behov byta ut en befintlig tur mot en ny. 
Vice ordförande har tagit ut statistik för närtrafiken, och hon kan då se att vissa turer är mer 
frekventerade än andra. Vice ordförande Eva Edström (Opol), Amanda Brink (Opol) och Robin 
von Wachenfeldt (Opol) föreslås sitta i en arbetsgrupp som på nämndens uppdrag skall se över 
den befintliga turlistan. 

Arbetet med att skapa en film samt en powerpointpresentation om Svågadalen är nu klart. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar om att tillsätta den föreslagna 
arbetsgruppen. 

§ 38 Redovisning av pågående arbete 

- Information om arbetet med Svartsjövägsfrågan 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 39 Kommande möten 

- Den 7 maj föreläser platschefen i Göteborg. 
- Den 7 maj är det dialogkväll på Svågagården. Personal ur förvaltningems hemtjänstgrupp 

kommer att informera om hälsorummet. 
- Den 17 maj kommer ordförande att delta i ett slutseminarium för ett landsbygdsprojekt i 

Skåne. 
- Den 2 maj har platschefen möte med Region Gävleborg om hälsorummet. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 40 Fråga om hastighetsbegränsning i Brännås 

Klagomål har inkommit till nämnden om att den lagstadgade hastigheten inom Brännås by för 
närvarande är satt till 70 kilometer i timmen.  
Nämnden anser att detta är en för hög hastighet ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Platschefen föreslås få i uppdrag att utreda om det är möjligt att sänka denna hastighet till 40 eller 
50 kilometer i timmen istället. 
Beslut: Nämnden beslutar att ge platschefen i uppdrag att utreda denna fråga. 
 
Mötet avslutas. 



SVÅGADALSBLADET 
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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         tel  0736 916854 
 
Vi som gör Bladet är   
Birgitta Nilsson     birgitta@rossasen.se            
0730 423077           
Mia Rosvall mia.rosvall@svenskafrim.se    
0702 360410 

Manusstopp 
15:e kl 12.00 
varje månad 

Manus mailas 
eller handskrivs 

SWISH   123 510 9285 


