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Det händer mycket i
Svågadalen ..........
Invigning av hälsorummet

SVÅGADALSNÄMNDEN bjuder in

Svågagården

till
Dialogkväll
26 november 19.00

25 november 11.00
representanter från regionen och
kommunledningen kommer att närvara.
Alla varmt välkomna
Svågadalsnämnden

Grötfest med underhållning
7 december 16.00

Svågagården
Information om nya hälsorummet.
Primärvårdschef för norra Hälsingland Helena
Bikoff kommer att informera om vad
hälsorummet är, vem som kan använda det,
vad man kan göra där mm
Nämnden bjuder på Kaffe/te och kaka

Varmt välkomna

Brännås Brändbo bygdegård
Välkomna på gröt, skinksmörgås,
kaffe och kaka
Underhållning med Pelle och John
som sjunger spelar och berättar
historier
Anmälan senast 2/12 till

Svågagården

1 dec

Kl 12-19

Välkomna
Folkets hus och Svågadalens
intresseförening
Utförligare annons inne i bladet

Astrid tel 073 0363148
Birgit tel 070 2412404

Julbord med Julmarknad

Pris 100 kr

LUCIA 13 dec kl 8.30
HANDLAR´N bjuder på glögg och
pepparkakor 30 NOVEMBER
8 december kl 12.00 MANUSSTOPP

Svågagården

Mer information och aktiviteter finns inuti bladet

MUSIKCAFÉ

NOVEMBER

Söndag 24 nov kl 18.00
JULBORD och JULMARKNAD 1:a advent
I väntan på julen tänder vi första ljuset i
adventsstaken.
Urban med sin personal har dekorerat serveringen,
dukat vackert till alla väntande gäster, i mitten
tronar ett härligt julbord med allehanda hemlagat.
I gymnastiksalen har alla hantverkare lagt på
färggranna dukar, borden dignar av allt möjligt,
hantverk o ätbart, räknar inte upp något för då
glöms något annat bort.
Här finns fikabord med hembakat.
Allt är klart och står bara och väntar på dig och alla
andra.
Musikunderhållning av Norrhavra köksspelmän i
serveringen

Underhållning av Cafégänget
Ingvar Bergqvist, KarlGunnar Karlsson
Urban Stensson, Bengt Nordh
KarlErik Dufvenberg
Stefan Ström
Gäster
Låtar som du minns men glömt…
Låtar som du sjöng som ung…
Låtar du sjunger fortfarande…
Nyskrivna låtar du aldrig hört…
Inträde 100 kr inkl fika
Välkommen!

Birgitta Nilsson & Knut Bergqvist

Birgitta Nilsson
8 december kl 12.00 MANUSSTOPP
Dagens Ros
till

Hans-Göran Fasth
för att du kunde rycka
in med en hjälpande
hand så snabbt
Tack från Hemtjänsten

ÖPPET MÖTE
med
INTRESSEFÖRENINGEN
Måndag 25 nov kl 19.00
Öppnande
Val av sekreterare
Quitzkväll
Berättarkväll
Julgransplundring
Fika

SÄLJER
ÄGG
från glada höns
Stig och Camilla
Brännås 618
073 8179724

INTRESSEFÖRE NINGEN
Röjer leder
Ger ut Svågadalsbladet
Äger Dala-campingen
Äger och hyr ut bakstugan på Svågagården
Arrangerar julgransplundring
delar ut smycke till årets nyfödda
Arrangerar evenemang
Har tryckt och säljer karta över Svågadalen

AKTUELLT I SVÅGADALEN
AFFÄR
Handlar´n Svågadalen

Brännås/Brändbo Vägförening

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

Ordf. Peter Sundberg 070-3338151

BAD
Havrabadet naturbad

Stråsjö jaktklubb

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland

Stråsjö medeltida kapell

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

Ordf. Benny Leek 070-6053488

070-2129414

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort
Laddstolpe för snabbladdning av elbilar Svågagården
EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö
Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

0730-415403

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

JMV El & Byggtjänst
Rotbäck 210 Bjuråker
070-3459928

Sörsia byalag

ENTREPRENAD
Grävmaskin, kranbil
Claes Wallberg 070-8241378

Ordf.Ulrika Brink
Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

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

Ängebo IK

Minigrävare samt kranbil

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

Leverans av grusmaterial
Björn Eriksson 070-2449413

HANTVERKSMONTER

FISKE
Dellenbygdens fiskevårdsförening

HJÄRTSTARTARE

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

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660
Finns vid Svågagården till vänster om ingången

HONUNG & BIPRODUKTER
FOLKETS HUS
Ordf. Jessica Svensson

070 5630938

FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

070-267 52 61

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

HÄLSOCENTRAL

FÖRENINGAR I SVÅGADALEN
Svågadalens Intresseförening alla boende i dalen

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

är medlemmar
Ordf. Birgitta Nilsson 0730 423077
www.svagadalensbyar.se

KOMMUNIKATION
Närtrafik enl. turlista
Förbeställ 0771 - 497939

Brännås/Brändbo byalag o Bygdegårdsförening
Ordf. Peter Sundberg 070-3338151

KROPPSVÅRD
KB Kroppsvård
med.fotvård, spabehandling, massage, vaxning
Karin Berglund 070-6618272
www.lillaspasalongen.n.nu

Wedins skogstjänst
Stefan Wedin
070 5452839
Eneberga Bygg AB
076-0730485

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

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

Ängebo Folkets Hus (Svågagården)

www.hudiksvall.se

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

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN

Målare
Christer Fondelius
076 8290218
ch_fon@hotmail.com

SNICKERI och HANTVERK
Åsbergsstolens Snickeri
Eva Löfgren 070-3407616
eva@asbergsstolen.se

OBS! VIKTIG INFORMATION
Viktigt att man ringer om man är missnöjd med
Svartsjövägen och talar om hur vägen är och
om åtgärder behövs för att de ska veta om det/
Anders Backström

Reception
Förskola
Förskoleklass, Fritids
Skolan
Äldreomsorgen
Platschefen
Folkets Hus

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

VANDRINGSLEDER
Kontaktperson/info.
Sture Joelsson

0703729224

VÄGPROBLEM
PEAB
Jourtel trafikverket

073-3373990
0771 – 921 921

8 december kl 12.00 MANUSSTOPP

Söndag 24 november 18.00

Musikcafé
Söndag 1 december 12-19

Julbord
365:- inkl måltidsdryck
Musikunderhållning

Julmarknad med utställare
Fredag den 13 december 8.30

Lucia se separat annons
Annandag jul 26 december

Högmässa
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

PRO Bjuråkers medlemmar
inbjudes till

JULBUFFÉ på Svågagården
tisdag 3 dec kl 16.00
Kostnad 185 kr
Kören underhåller
Lotterier
Anmälan senast måndag 25 nov
070 60112691
070 6667420
Välkommen!
PRO BJURÅKER

MATSEDEL
Vecka/sallads
-bord

Vecka 47
Sallads
buffé

Måndag

Bostonfalu potatis

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Stekt Strömming
potatismos

Kyckling i ugn
ris/potatis

Pannkaka
ärtsoppa

Fisk under täcke
potatis

Chili con carne

Gryta potatis

Fredag

Fläsklägg
potatismos

Lördag Söndag
Hemtjänsten

Hemtjänsten

Fläskkorv

Stek sås potatis

potatis

18/11-24/11

Vecka 48
Sallads
buffé

Viltfärsbiffar
kantarellsås potatis

Ris / potatis

Pytt i panna ägg
Rödbetor

Stekt fisk
sås potatis

Julbord

25/11-1/12

Alt. Portergryta med
potatis

Vecka 49
Sallads
buffé

Skolans lilla julbuffe Köttbullar m sås,
potatis &
lingonsylt

Pastagratäng

Blandade rätter

Fläskgryta
potatsi

Grilljerade Janzons frestelse
revbensspjäl
l m sås &
potatis

Julkorv potatismos

Blandade rätter

Enchiladas

Färsbiffar sås
potatis

Omelett

Köttgryta potatis

Korv
stroganoff

Lutfisk sås
potatis

2/12-8/12

Vecka 50
Sallads
buffé

Dragonfisk
potatis

9/12-15/12

Vecka 51
Sallads
buffé

Skolans Lucia
och lussefika på
morgon

Stuvade makaroner
& korv

Stekt fisk filsås

Sussis
köttfärsgryta

Risgrynsgröt
med skink
smörgås

16/12-22/12

Hyr lokal för dop,
bröllop, begravning,
sportaktiviteter,
mässor,
arrangemang och
möten mm
Ring för prisuppgift
Alla dagar lätt-margarn/smör, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten
Adress
Telefon
Fax
E-Mail
Svågagården 82479 Bjuråker 0653-30157
0653-30286 svagagarden@svagadalen.com

Vikten av närhet till ett paketombud
I början av året blev jag kontaktad av Carina Munter från Region Gävleborg och fick
frågan om att delta i ett regionalt utvecklingsprojekt om vikten av närhet till ett
paketombud. Ett syfte med projektet var att genom delaktighet och förankring på orten
samla kunskap om och kartlägga behov av paketombud på landsbygden.
Svågadalen blev tillsammans med Åmot i Ockelbos kommun tillfrågade då våra orter
liknar varandra och att butiker på båda orterna tidigare ansökt hos Postnord om att få bli
paketombud men fått avslag.
Mitt uppdrag blev att samla ihop en fokusgrupp i dalen för att diskutera vikten av och
möjligheterna till ett paketombud på orten. Gruppen har bestått av 5 personer som är
boende i dalen, i olika ålder och kön för att få ett bredare perspektiv. Vi har genom
grupparbeten kartlagt vilka behov som finns i bygden gällande service. Vi har analyserat
vilka möjligheter det skulle skapa i dalen för oss boende, men även för företag och
besökare, om det fanns ett paketombud här. Därefter gav vi förslag till lösningar för att få
ett lokalt paketombud till Svågadalen.
När arbetet med fokusgruppen var klart åkte jag tillsammans med Carina Munter och en
representant från Åmot till Stockholm och presenterade vårt arbete för Post- och
Telestyrelsen. Det var ett positivt möte och det var värdefullt att vi fick möjlighet att
beskriva vår situation och våra visioner för framtidens service på landsbygden.
Vill ni ta del av vår rapport där hela vårt arbete beskrivs så ta gärna kontakt med mig.
Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till min fokusgrupp
Yvonne Bergström
Andreas Edström
Peter Jons
Helmuth Klingenberg
Patrik de Kwant
för ert engagemang, era givande diskussioner och era kloka förslag.
Ni fick mycket beröm för ert fina arbete av Carina Munter.
Nu hoppas jag att vårt arbete ger resultat och att vi får ett paketombud till Svågadalen.

Magnus Brink
Handlar´n Svågadalen

PS. Ibland är det billigare att beställa sina paket med hemleverans istället för att åka flera
mil till närmaste paketombud. DS.

STRÅSJÖ GLADA HOSTSIRAP

Föreningen Stråsjö kapell bjöd in till örtagårdsträff 4 och 5 söndagen
den 13 oktober på Svågagården.

För mer information besök vår hemsida: www.strasjokapell.se
Dagens föreläsare var Eigil Jensen som i många år var ansvarig för tillverkningen
av örtmediciner hos Weleda i Järna. Han har utbildning i kinesisk- antroposofiskoch allmän medicin och har även arbetat som terapeut med egen praktik. Han gav
oss historisk överblick över läkeväxternas användning, berättade och visade oss
hur man praktiskt går tillväga när man vill bereda örtmediciner.
Tillsammans gjorde vi en hostsirap som fick
namnet
”Stråsjö glada hostsirap”
för den som är intresserad kommer receptet här :

1 gr Kvanne
1 gr Lakritsrot
1 gr Anisfrön
2 gr Timjan
0.5 gr Eukalyptus
1 gr Kungsljus

- Archangelica .Angelica Radix
- Glycyrrhiza glabra Radix
-Sambucus nigra Flores
-Thymus vulgaris Folium
-Globulus Folium
-Verbascum thapsus Flores

3 gr Spetsgroblad -Plantago lanceolata Folium
100 %-tiga eteriska oljor av:
Eukalyptus, salvia eller timjan
0,2 gr Anis
35 gr Rörsocker
-Saccarum sacchari
6 gr
Honung Melis
9 gr
Sirap
-Sirupus
100 gr Källvatten
Finfördela de 3 första örterna i en mortel. 10 gr av vardera = 30 gr. och ta 1000 ml
vatten. Låt gärna ingredienserna stå över natten i källvattnet för att dra åt sig av
vätskan. Detta kokar under lock 5-10 min. vid svag värme.
Lägg resterande örter som är kvar från receptet i en sil med duk och häll över vattnet.
Värm upp till kokpunkten men det ska inte koka. Rör under tiden, ha lock på så mycket
som möjligt och låt det sedan dra i ca. 20 minuter.
Efter 20 min häller du allt genom en sil med duk, gärna samma duk, nu vägs allt och du
tillsätter kokt källvatten tills det blir 1000 gr.
Tillsätt socker, sirap och honung under omröring och 2 gr av en eterisk olja som
blandas efter den smak som önskas. Vill du ha smak av timjan tillsätter du timjan,
vill du ha smak av eukalyptus ökar du innehållet av eukalyptus och sist fyller du på
vätskan på flaskor eller annat förvaringskärl /Eigil

ADVENTSGUDSTJÄNST I BRÄNNÅS
Söndag 8/12 kl 18.00
Annika Andersson, Joakim Johansson, Margareta Häggström-Jonsson,
Eva Edström, Stig Bergerståhl m.fl.

Efter den 22/11 gör

ELVAKAFFE uppehåll över

helgerna fram till

fredagen den 24 januari.
23/12 kl 20.00

“VI SJUNGER IN JULEN”.

Juldagen kl 07.00

JULOTTA

VÄLKOMNA!

Ängebo IK nov-19
Aktiviteter i hallen.
Måndagar 19.00 innebandyträning. Från 12 år och uppåt. Även äldre kan vara med och spela. Kul
träning men var rädd om knän å fotleder. 
Onsdagar (obs! ny kväll) 19.00 Stationsträning med styrka för hela kroppen. Uppvärmning och en
stund efter med stretching. Från den ålder man känner sig mogen att träna seriöst till den ålder
då kroppen säger ifrån. Alla tränar på sin nivå och i sitt tempo. Kul träning tillsammans.
Tyvärr har vi inte fått några som tagit på sig aktiviteter med barnen än, men vi hoppas att några
kan gå ihop å hjälpas åt så barnen får röra på sig.

Det enda som kostar för att vara med i våra aktiviteter är ett medlemskap i klubben. 100
kr per person och år. Familj betalar 300 kr. Gå in och registrera ditt medlemskap på
angeboik.se betala in avgiften på 112597-0. Hittills i år har vi 260 betalande medlemmar
vilket vi är så stolta över. Vi har så många stödjande medlemmar både från dalen och från
många andra ställen i bygden. Det är de som friidrottat som fortsätter stödja oss,
kanske som ett tack för en bra ungdomstid i klubben. Folk som kommer å skidar i våra
fina spår, folk som upptäckt vårt utegym och folk som vill stödja oss för det goda arbete
vi gjort genom åren. Ändå känns en liten oro att det är så lite barn och att vi inte har så
mycket ungdom kvar i dalen. Vi skulle även vilja ha in mer krafter som kan hjälpa till med
olika saker, komma med idéer vad vi kan utveckla mer eller förbättra allt det vi redan
har. Visst är det många föreningar i dalen och många är engagerade i sina saker men det
är ändå viktigt vad vi har att erbjuda våra barn och ungdomar, så de har något att göra på
fritiden eller när de kommer hem å hälsar på.

Så vi är väldigt tacksam för alla som kommer och kan erbjuda sig att hjälpa till med något.
Exempelvis i vinter så behöver vi någon eller några som kan hjälpa till med att dra skidspår ibland.
Sture Joelsson har lovat hjälpa till med pistmaskinen och lägga grunden och dra upp nya spår när
det snöat mycket. Däremellan kan vi behöva köra själva med skotern och det vore bra med någon
som har pension å kan köra på vardagar å kanske någon annan på helger.
Bara å anmäla intresse till Majsan

Det skulle vara roligt att ha lite månadsutställningar
i glasmontern här på Svågagården.
Det finns många skiftande hobbys eller samlingar
ute i stugorna och det vore väldigt roligt om fler fick
ta del av de intressen som finns.
Någon samlar på frimärken, en annan binder flugor,
snidar skulpturer, handarbetar eller ropar in varenda
fingerborg man kan hitta på auktioner.
Listan kan göras lång.
Känner du någon, som känner någon, eller kanske
rentav samlar du på något som skulle vara roligt att
visa för andra?
Utställningen är tänkt att vara aktuell i en månad
innan den byts.
Vi vet ju att varje sak som händer i huset genererar
några nya besökare till oss.
Låter detta intressant?
Ta kontakt med Cilla i receptionen så fördelar hon
utställarna månadsvis.
Varje ny utställning kommer att annonseras här
i Svågadalsbladet.
cecilia.s@utb.hudiksvall.se
0650-55 66 60

På gång på Förskolan & Förskoleklassen
Internationella Nalledagen 27 oktober firade Förskolan i början på november.
Då fick alla barn ta med sig en nalle hemifrån och visa den och berätta om den
för varandra. Vi läste sagor om nallar och björnar och firade alla mysiga nallar
som ger tröst och trygghet.

Varje år vecka 46 är det Barnboksveckan och Nationella läsdagen och då satsar
förskolor och skolor extra mycket på sagor, böcker och läsning. Vår Förskola och
Förskoleklass hade ett gemensamt tema där vi jobbade kring den klassiska sagan
Prinsessan på ärten av H C Andersen. Temat började med en liten teater uppspelad
av fröknarna Kerstin, Emma och Mia. Sagan har lästs, berättats, återberättats med
hjälp av både böcker, flanobilder, bordssaga och dramatiserats av både vuxna och
barn. Barnen har skapat prins- och prinsesskronor, pärlhalsband, ätit ärtsoppa och
prinsesstårta. Veckan avslutades med en sagomaskerad med bal. Emil i
Lönneberga, prinsessor, sagofe, polis, Pocahontas och Mimmi Pigg kom på balen.

Hälsningar från Svågadalens
Svågadalens Förskola
Förskola och Förskoleklass

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

EVENEMANGSKALENDER
NOVEMBER

DECEMBER

24 Musikcafé Svågagården
25 Hälsorummet invigs Svågagården
25 Intresseföreningens öppna möte
Svågagården
26 Dialogkväll Svågagården
30 Glögg o pepparkaka hos Handlar´n

1
3
7
8
13
23
25
26

ÖVRIGT
Varje fredag kl 11.00 Elva-kaffe på Betel nov. ut
Måndag Innebandy ÄIK Svågagården
Onsdag Cirkelträning ÄIK Svågagården

Julbord o Julmarknad Svågagården
Julbuffé PRO Bjuråker Svågagården
Grötfest Brännås
Adventsgudstjänst Brännås
Lucia Svågagården
Vi sjunger in julen Betel
Julotta Betel
Högmässa Svågagården

En dag i november
Det är roligt när det händer saker, och här i Svågadalen känns det som att det alltid händer
något – och då menar jag på ett positivt sätt. Den 25 november kommer allt ljus från Region
Gävleborg, kommunledningen och våra lokala mediekanaler såsom Sveriges Radio P4
Gävleborg och Svt Gävleborg etc. att riktas mot Svågadalen och Svågagården när det är dags
för vårt fina nya hälsorum som nu har börjat att användas på riktigt.
Det har, som så ofta, varit en intressant process hur det har gått till, men så är det ju så ofta i
Svågadalen. Snart kommer vi också att ha två nya dieselelverk i källaren som kommer att
kunna försörja Svågagården med el även i tider av oväder, rusk och strömavbrott. Det innebär
att det alltid ska gå att kunna komma hit och värma sig och få lite varm mat om det skulle gå
så illa att strömmen försvinner.
Sedan kan jag berätta att jag i onsdags kväll blev uppringd av en glesbygdsaktivist från Styrsö
i Göteborgs skärgård som i vinter vill komma hit till Svågadalen med en delegation från södra
Sverige. Saken är den att man på riksnivå nu håller på med en stor utredning om hur det
kommunala Sverige ska se ut i framtiden, och om jag nu är rätt informerad så kommer
Svågadalskonceptet att lyftas fram som en möjlig framtida väg att gå. Det känns hedrande!
Mvh
Fredrik Röjd
Platschef
Intresseföreningens möte 29 okt 2019
Närvarande: Birgitta Nilsson, Ninni Brink, Karin Wåhlen Andersson, Sture Joelsson, Mia
Rosvall, Evert Persson, Ingeborg Roth , Anna Andersson, Johan
Sture informerar om att 400 meter av Hävelungsleden som går över Klangberget skall röjas och
märkas ut. Holmen ska restaurera en bro på samma led.
Ledgruppen och Skoterklubben gör en gemensam ansökan till kommunen om Gröna jobb,
någon som röjer leder.
Revidering av ledkartan.
Planerade aktiviteter 2020:
Julgransplundring 12 jan 14.00, smycke delas ut till barn födda 2019.
Vem ställer upp och bakar på julfesten? Allt överskott går till skolbarnen på Svågagården.
Quiz kväll 24 jan 19.00
Berättarkväll; Minnen från förr i Svågadalen med lokala förmågor
från dalen planeras 21 eller 28 febr
Vi fikar
vid pennan Karin

Nästa möte 25 nov 19.00

SVÅGADALSBLADET

8 december kl 12.00

Bara 217 dagar kvar.....

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
½ sida
hel sida

mer än 5 sidor/år

Annons (köp-byt-sälj)
Företagare i dalen

50 kr
75 kr
100 kr
500 kr
20 kr

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

Manusstopp
8:e kl 12.00
i december
Manus mailas
eller handskrivs

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

200 kr/år

Annons, prenumeration och sponsring betalas via

bankgiro 810-0422
www.svagadalensbyar.se

SWISH 123 510 9285

