
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ L fxÑàxÅuxÜ ECDL 

  NÄSTA NUMMER AV BLADET MANUSSTOPP  15 oktober kl 12.00 

Dialogkväll  

Onsdag 8 oktober kl 19.00-20.30 

Svågagården 
 

Information om det nya hälsorummet. Datum för invigning av rummet 

hoppas vi kunna presentera på dialogkvällen.  

Fredrik Röjd, Svågadalsförvaltningen närvarar och berättar om 

verksamheterna samt hur hanteringen av bidrag från gemensamma 

landsbygdsfonden och nämnden hanteras. 

Möjlighet titta på utställningen ”Lämna eller stanna” från Hälsinglands 

museum 

Dragning av vinnarna i sommarens tävling Hitta ut i Svågadalen. 

Möjlighet att ta upp andra frågor med nämnden som berör dalen. 
Nämnden bjuder på fika 

Välkomna! 

Svågadalsnämnden. 



SEPTEMBER 
 
Höstmånaden har gjort sitt intåg 
Växlande väder, bär- och svamptillgången varierar. 
Mörkret omsluter oss så sakta, dags att se över 
cykellysen, billysen, reflexer för visst är det viktigt att 
bilförarna ser dig ute efter vägarna. 
                                      Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 

Fikakorgar i Svågadalen 
Sommarens erbjudande är slut. 
Hur det blir nästa sommar, jaa det vet vi faktiskt inte 
i nuläget. 
Ett hinder är ju att vi inte har ekonomi att annonsera 
mer än i Svågadalsbladet, vi vill ju gärna nå flera. 
                     Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson          Lisa WeinachtLisa WeinachtLisa WeinachtLisa Weinacht 

 
Hitta ut tävlingen avslutas sista september 
Om vi får in några svar så dras vinnaren på 
dialogkvällen tisdag  8 okt kl 19.00 
Så jag hoppas att ni som lämnat in svar kommer den 
kvällen. 
  Viveca KlingenbergViveca KlingenbergViveca KlingenbergViveca Klingenberg    

 
Julbord och julmarknad 

var en bra kombination i fjol så vi har beslutat att 
fortsätta ha det som en tradition söndag 1:a advent. 
Folkets Hus med Urban i spetsen serverar ett läckert 
hemlagat julbord 
Jag, Birgitta Nilsson, och medhjälpare anordnar 
hantverksmarknad med fikaservering, bara 
hembakat. 
Välkommen att höra av dig du som har hantverk och 
ätbart att sälja, bordshyran är 100 kr, plats finns 
både inne och ute.  

Ring  Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson  0730 423077 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

    

    

    

    

 
    

 
    
 
 

 
  

INTRESSEFÖRENINGEN 
kallar alla Svågadalingar till 

ÖPPET MÖTE 
Svågagården 

Måndag 30 sept  kl 18.00 
Leder 
Hitta-ut-tävling 
Fikakorgar 
Quitz-tävling 
Sagostund för vuxna 
Övriga frågor 
Fika 

 

 
 

PRO-Bjuråker 
 

Medlemsmöte på Vesslamon  
torsdag 26/9 kl. 13.00. 
 
Höstfesten blir i Bricka  
fredagen den 18/10 kl. 18.00 
Maten kommer från Svågagården. 
Inträde 250:-. 
Det blir en Portergryta med potatis, 
sallad och gelé samt pausfika. 
Dansmusiken står Bengt Nords för.  
 
Anmälan senast  10/10 till 
May: 0653-20130 eller 070-5244453 
Ingemar: 070-6012691 eller 
inge.svensk@telia.com. 
 
Alla hälsas Välkomna! 
 

SVÅGAGÅRDEN, ÄNGEBO 

MUSIKCAFÉ   
Söndag 29 sept kl 18.00  

Underhållning av Cafégänget 
Ingvar Bergqvist, KarlGunnar Karlsson 

 Urban Stensson, Bengt Nordh 
KarlErik Dufvenberg 

Stefan Ström 
Inträde 100 kr inkl fika 

Välkommen! 
Därefter 

27 okt      24 nov 
alltid 18.00 och finns ingen sluttid 

Birgitta Nilsson & Knut BergqvistBirgitta Nilsson & Knut BergqvistBirgitta Nilsson & Knut BergqvistBirgitta Nilsson & Knut Bergqvist    

 

LEDGRUPPSMÖTE 
Svågagården 

Tisdag 1 okt  kl 18.00 
Fortsatt planering av arbetet med 

vandringslederna 
Alla intresserade är välkomna! 



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   0771 - 497939 
 

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    
OBS!NYA TELEFONNR : 070-1684596 eller 
073-0392896    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 



      
    Säsongsavslutning                      
        i enkelhet 

 
 
 
 
  
 
 
                               Välkomna till Stråsjö kapell 
                               söndagen den 22 september             

                                     klockan 15.00     
                        

         Föreningen avslutar säsongen i samverkan  med Tingshusteatern,            
                                        Eva Modin, Sten Bunne och musik.      
       
         Vi bjuder på fika vid kapellet och därefter är det visning av örtagården.                        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två Kvällsvandringar kvar 

Svågadalen hösten 2019 
Välkommen att vandra med oss i vår 

vackra natur ! 

Vi träffas vid Handlarn i Ängebo kl 18.00 

En del vandringar med guide.  

Medtag egen matsäck! 

Information mm 070-3729224 

19/9   Stråsjörundan ca: 4 km Lätt! 

Vägar/stigar i terräng 

26/9 Ängebo "Kammyren mm" ca: 5 km Lätt! 

Vägar / stigar i terräng 

Vandringarna anordnas av 

Intresseföreningens ledgrupp och ÄIK 

 

 

 

 



 

Elvakaffe på Betel! 
Den 20 sept kl 11-12.30 startar vi upp igen, på Betel i Norrberg. 

”Elvakaffe” är öppet hus och träffpunkt för alla åldrar, för dig som är 

hemma och ledig dagtid. Enkelt kaffe och en liten stund av prat och 

gemenskap, varje fredag fram till och med november.  

Ibland med något program:  

 

 20/9 Sång och musik med Terese Persson      

 11/10 Tema: Psykisk hälsa och suicidprevention 
Information och samtal mellan diakon Annika Andersson 

Bjuråker/Delsbo och sjukhuspastor Eva Edström (ingår i 

temaveckan i vår kommun med bl.a. föreläsningar 8/10 i 

Kulturhuset Hudiksvall). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVENEMANGSKALENDER 
 
 
 
 
 
 
 

OKTOBER 
1   Ledgruppsmöte Svågagården 
5   3-årsjubileum Handlar´n 
8   Dialogkväll   Svågagården 
11 Elvakaffe, tema psyk.ohälsa  Betel 
23 Psalm o sång  Svågagården 
27 Musikcafé 
 

SEPTEMBER 
18   Psalm och sång Svågagården 
19   Kvällsvandring ÄIK/ledgruppen 
20   Elvakaffe, sång o musik  Betel 
22   Säsongsavslutning Stråsjö kapell 
26   Kvällsvandring  ÄIK/ledgruppen 
27   Pubkväll Svågagården 
29   Musikcafé Svågagården 
30   Öppet möte intr.för. Svågagården 
 

ÖVRIGT 
Varje tisdag kl 11.00   Yoga  Svågagården 
6/9-17/11  utställning Svågagården 
ÄIK:s aktiviteter se deras sida eller hemsidan 
Hitta ut tom 30 sept 
 



nyanser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boksläpp för Anneli Pietikäinens tredje bok på Bjuråkers bibliotek i Friggesund 

 

Tisdagen 1 oktober drop in kl. 14.00 - 19.00  
 

Frågestund, samtal och uppläsning varje heltimme 

18.20 en kortare föreläsning om att nå sina drömmar och mål 

Utlottning av böcker och servering av fika 

Välkommen att njuta till poesi om naturens nyanser  

sommaren är över 

den mulätna hagen 

vilar med sina bakverk 

Dikterna är skrivet finurligt och i all enkelhet 

Ingen föranmälan eller entré 
 

boksläpp boksläpp 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ängebo IK  SeptÄngebo IK  SeptÄngebo IK  SeptÄngebo IK  Sept----19191919    

Guldjakten. Vi avslutar nu utomhussäsongen med att köra två guldjakter. Alla skall vara 

uppvärmda och klara till 18.00 för då kör vi igång för att hinna innan mörkrets inbrott. 17 

sept. kör vi 60 m, kast med liten boll, kula och höjdhopp. Vi beslutar sedan vad vi tar med 

på programmet sista tisdagen 24 sept, 600 m är klart där i alla fall. Hoppas att vädrets 

makter är med oss så vi kan få trevliga kvällar men ta gärna på extra överdrag så här i 

slutet på säsongen. Avslutning med medaljutdelning längre fram i höst. 

Sen sist. Ja det har inte hänt så mycket på arbetsfronten. Vi väntar fortfarande på 

broreparatören så vi skall kunna bedriva en bra skidaktivitet i vinter på elljusspåret. Vi 

har fått en vägtrumma sponsrad av Holmen som vi lagt ner efter motionsspåret mot 

Björsarv. Vi har även schaktat ner lite på den tvära lilla knixen strax efter Råkavallen. 

Tony från Brändbo har gjort jobbet. Håkan Hjärtmyhr har satt in ett tidur på 

utegymmet så man kan ställa in tiden så länge man vill att det ska lysa. Jag har bytt 

säkring en gång så jag hoppas det fungerar nu. Vi har köpt in grus till bortre delen av 

utegymmet som skall få bli en hård yta. Tänkt att vi skall kunna rulla in fotbollsmålen där 

så vi slipper att ha dem på banorna. Inhandlat av Petri Hjalmarsson. Mycket arbete 

återstår för att återställa sarg och skadade banor efter arbetet med gymet men vi är få 

och tiden har varit knapp denna sommar. Det får bli när det blir. 

Det har växt enormt senaste månaden och vi har fortsatt att klippa. Roboten på vallen 

har haft svårt i det kompakta gräset och man måste dit dagligen för att rengöra den från 

gräs. Vi kommer att göra en avklippning med stora maskinen, när växtligheten lugnat ner 

sig. I övrigt har klippningen flutit på bra tack vare klipplistan och att några ställt upp 

flera veckor. Stort tack till alla. Vi har även lånat ut klipparen till Sörsia och Jaktklubben 

i sommar. 

Inga inomhusaktiviteter är bestämda ännu. Vi avslutar det vi håller på med först så 

kollar vi av intresse för träning för barn och ungdomar samt styrketräningen.  

Jag efterlyser föräldrar som kan hjälpa till med aktiviteterna och gärna ta ansvar för 

dessa. Känner att efter drygt 40 år som tränare och ledare att det är dags att lämna över 

detta nu. Kan hjälpa till men hoppas någon annan kan ta ansvaret för aktiviteterna inne. 

Skidåkningen är jag beredd att fortsätta med och även styrketräningen men med hjälp 

när jag inte kan själv. Vill någon starta någon annan träningsform så är ni välkommen 

med det. Hör av er bara. 

Följ oss på facebook eller på vår hemsida för information om aktiviteter och annat smått å gott. 

Å så en allra sista påminnelse om medlemsavgiften för 2019. Saknar några fortf. och har inte fått 

någon önskan om utträde. Skickar inte ut fler brev.   Trevlig höst tills nästa blad. 



På gång på Förskolan & Fritids 

I sommar har vi piffat upp vår gård genom att bland annat måla staketet 
kring gungställningen och när alla barnen var på plats efter 
sommarledigheten var det dags för en liten invigning. Gården dekorerades 
med blommor och ballonger och givetvis ett invigningsband som alla barn 
fick vara med att klippa – en i taget, i tur och ordning så att alla fick känna 
sig delaktiga.  
Staketet har vi dekorerat med alfabetet, siffror 1-100 och våra fina blommor 
som det går att rita och skriva på. 

 

 

 
 
 

Hälsningar från Svågadalens FHälsningar från Svågadalens FHälsningar från Svågadalens FHälsningar från Svågadalens Förskolaörskolaörskolaörskola    ochochochoch    FritidsFritidsFritidsFritids 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lämna eller stanna – Om att få finnas där man är 

6 sep — 17 nov 2019 Svågagården, Bjuråker  

Fyra unga människor ser på sina liv – egentligen ingenting konstigt med det, en slags 
normalitet. Fyra unga som stannat, eller återvänt till olika orter i Hälsingland, till det vi kallar 
hembygd, ibland glesbygd, andra gånger landsbygd. De stannar kvar med olika motiv, men 
utan större tveksamhet. 

De arbetar och står i, planerar för framtiden. Någon kör lastbil, en annan har drivit en mack 
några år. Samhällsnytta brukar det kallas. Samtidigt ifrågasätts detta. Att stanna kvar ligger 
inte riktigt inom normen. Valfrihet tycks också innebära en order om att röra på sig, göra 
karriär eller bara dra till närmsta storstad. Normen pekar mot staden som ideal, mot det 
urbana. Den kan på goda grunder ifrågasättas. Livet försiggår inte alltid någon annanstans. 
Det visar de fyra unga i den här utställningen. 

Utställningen har skapats av fotograferna Emma Svensson och Lena Wennilsjö tillsammans 
med sociolog Lotta Svensson. 

Lämna eller stanna är ett samarbete mellan Hälsinglands museum och Hudiksvalls kommun 
med stöd av Hälsinglands Sparbank. 

Publicerad 9 september, 2019  

Foto: Lena Wennilsjö 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANHÖRIGSTÖD I HUDIKSVALL 

SEPTEMBER 2019 

Mindfullness 

Tid: Torsdagar 9:30-10:30 

Plats: Spiltan, inng. Brunnsgatan 8 , Hudiksvall 

Är du nyfiken på Mindfulness? På Hela Livet-Patricia fortsätter vi vår grupp och vi öppnar för 
några nya deltagare. 

Mindfulness är ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. 
Det handlar om att träna sig vara fullt medveten om vad som är i nuet utan oro, lönlöst grubblande 
och utan att bedöma det som sker. Leds av mindfulnessinstruktör Jannie Pevik. Vid frågor och 
intressanmälan kan du kontakta oss på Hela Livet Patricia: 0650 19111. Begränsat antal platser. 

Anhörigutbildning om demenssjukdom 

Tid: Främst onsdagar med start 2 oktober 

Plats: Anhöriglägenheten, Lastagegatan 7, Hudiksvall 

Detta är en utbildning som främst är riktad till dig som lever med en person som har drabbats 
av demenssjukdom. Vi bjuder vi in olika proffessioner som kan bidra med kunskap runt 
demenssjukdomar, hjälpmedel, bemötande och vilken hjälp som kan finnas att få.  

Intresseanmälan till anhörigsamordnare Jessica Pålsson på telefon: 070-311 26 02. 

Samtal om livet 

Tid: Varannan måndag med start 23 september, kl. 13.30 

Plats: Edshammar, Delsbo 

Anhörigstöd startar i samarbete med Svenska kyrkan i Dellenbygden en  

samtalsgrupp för anhöriga och seniorer. I gruppen kommer vi att prata 

 och diskutera om livet under de åtta inplanerade träffarna. Samtalen bygger  

på ett material som är utarbetat av Studieförbundet Vuxenskolan. 

Intresseanmälan till Gunilla på Hela Livet - Delsbo eller till träffpunktens  

telefon: 072-453 57 26. 

Vid frågor ring Jannie Pevik på telefon: 073-274 20 70.  

Jessica Pålsson 

Anhörigsamordnare 

 Tel. 070-311 26 02,  

E-post  

Anhörigstöds hemsida 

KONTAKTUPPGIFTER 



 

 



  

Fredag 27 september 

Pubkväll/trivselkväll 

 

20.00-00.00 

Trubaduren Åke ”Fä” Jonsson underhåller före 

och efter uppträdandet som är ca 22.00 

Entré: 150:- 

Matmeny från 18.00 

Söndag 29 sept  kl 18.00 

Musikcafé   

 

Tvättstuga och bastu öppnar åter den 23/8 

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  

Matsedel saknas för perioden fram till nästa blad 

Se hemsidan www.svagadalen.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ANGÅENDE SVARTSJÖVÄGEN 
För att Trafikverket ska få veta status på Svartsjövägen 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 

 

NÄRTRAFIKEN 

Turlista finns i augustinumret av Svågadalsbladet 

vid Handlar´n,  på Svågagården och X-trafiks hemsida. 



 

 

 

        

    

    

    

    

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  

välkomna 

Magnus med Personal 

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

SVÅGADALEN 

Lördag 5/10 

Firar jag 3 år som handlare och bjuder på kôlbulle 

till alla kunder. 

Provsmakning och extra erbjudanden i Butiken 

 

Passande varor till aktiviteter i skog och mark 



SVÅGADALSBLADET 
 

 

                                                                           

 

 

 

              15 otober  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         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 

SKÖRDETID 

Foto: Mia Rosvall 


