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JULGRANSPLUNDRING
Söndagen den 12 januari
kl 14.00
Svågagården
Ninni leder lekarna runt granen
Urban spelar dragspel
Tomten kommer med påse till barnen
Utdelning av smycken till årets nyfödda
Kaffe/te/saft med hembakade läckerheter
Välkommen alla, från minsta till äldsta!
önskar intresseföreningen och Folkets Hus
Vill DU baka till festen?
Ring 0730 423077 Birgitta

DECEMBER
JULMARKNADEN
blev relativt välbesökt, bra lokal, så många
hantverkare som sitter på sin lilla kammare
och åstadkommer vackra alster, perfekta
gå-bort-presenter i stället för blomman,
perfekta julklappar.
Jag skulle vilja se många fler denna dag
komma och umgås, njuta av go´fika, kolla
hantverk, äta julbord…
TACK till Folkets hus, som står för lokalen,
till alla hantverkare, till medhjälpare, till
alla besökare.
Vi kommer igen 1:a advent nästa år…

JULBORDET
med alla dess läckerheter hade en
strykande åtgång, så skönt att få sätta sig
vid ett vackert dukat bord och ta för sig av
julens alla läckerheter.
TACK till Norrhavra köksspelmän som
underhöll.

God Jul o Gott Nytt År
till Er alla
Birgitta Nilsson

VILL DU HA SVÅGADALSBLADET?
Om inte alla frivilliga fanns i Svågadalen så
skulle Du aldrig få Svågadalsbladet i din
postlåda.
Mia och jag placerar in allt manus, vi
sammanställer Bladet den 15:e varje
månad, Hans Schröder sätter in det på
hemsidan direkt, kopieringen på
Hudiksvalls kommun trycker de antal ex vi
beställer, ”någon” hämtar Bladen, jag
sorterar i olika högar, skickar sms, så
hämtas dom av
Yvonne Bergström, Sörsia
Rolf Olsson, Sörsia
Maria Westerfors, Stråsjö
Maj Paulsson, Brännås
Kerstin Samuelsson, Björsarv
Elvira Persson, Ängebo
Handlar´n i Ängebo och Svågagården får
sina levererade.

Tack till Er alla
God Jul
Gott Nytt År
Mia och Birgitta

JULGRANSPLUNDRING
FÖR STORA OCH SMÅ
på
SVÅGAGÅRDEN
Söndag 12 jan kl 14.00
Återkommande varje år, arrangeras av
Intresseföreningen och Folkets hus
Frivillig fikaavgift, skolans elever får den
summan oavkortat att göra något extra för.
Ska vi åstadkomma ett gigantiskt fikabord
med alla dess läckerheter som folk talar
länge om…
Men DU … då behöver vi Din insats ….
Vill/kan Du baka bullar, mjuk kaka,
chokladbollar, knäck? Vill Du vara med och
duka bordet?
Ring, sms:a, maila mig före 8 jan

God Jul och Gott Nytt År
till alla spelmän och besökare
som under året sprider glädje på
”våra” evenemang.
musikcafé, forngården, köksspelning…
och till er andra också förstås.
Birgitta Nilsson och Knut Bergqvist

God Jul
Och Ett Gott Nytt År
önkas Er alla läsare
Mia och Birgitta

Birgitta Nilsson
0730 423077
birgitta@rossasen.se

GRUS
finns att hämta
i Ängebo, Svågagården
i Brännås, hos Paulssons
i Brändbo, vid sågen

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

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

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

HÄLSOCENTRAL
Rådgivning 1177 Ambulans 112
Delsbo Hälsocentral 0653-714000

KOMMUNIKATION
Närtrafik enl. turlista
Förbeställ 0771 - 497939

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

Wedins skogstjänst
Stefan Wedin
070 5452839

Svågans beröring och massage

Eneberga Bygg AB
076-0730485

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

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

0653-30228

SVÅGADALENS HEMSIDA
Stråsjö kapell, uthyres för dop, bröllop
Marianne Hansen 073-0415403
www.strasjokapell.se

Ängebo Folkets Hus (Svågagården)

www.svagadalensbyar.se
Svågadalsbladet finns inlagt på hemsidan.
Hemsidesansvarig Hans Schröder
hans.schroder@hudiksvall.se

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

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL

Målare
Christer Fondelius
076 8290218

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

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

www.hudiksvall.se

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN

God Jul
farmor Eva & farfar Carl-Eric
önskar Edvin, Noel o Vide

Jag vill önska
GOD JUL till ”stickorna” och ett Gott Nytt År
Kerstin i Stråsjö

Julerbjudande
Taktil Stimulering 40 min eller klassisk massage 30 min
Om du bokar en behandling eller köper ett presentkort under december kostar det
(Ordinarie pris 390 kronor. From 1/1 justeras priset till 400 kronor.)

200 kronor.

Prova på Taktil Stimulering du också och få ny energi inför det nya året. Effekterna är många och mina
kunder brukar säga att inget annat ger ett sånt välbefinnande åt hela människan. Lugn och ro,
smärtstillande, fokusering, läkande på många sätt. Just nu har jag "gravidbänken" hemma så du som är
gravid kan få behandling vilket är bra för både dig och ditt barn och förbereder dig för förlossningen.
Boka gärna på bokadirekt.se
Annars ringer du mig på 073 0612188 Marianne Joelsson

Svågans beröring och massage önskar alla en

På gång på Förskolan & Fritids
Förskolan har jobbat med ”Min Familj” och alla barn fick skapa tavlor av
naturmaterial och återbrukat material. My Family Rocks!

I vårt sagoskogstema håller vi på att bygga upp egna små sagoskogar i krukor.
Nu till jul får även små tomtar flytta in där.
Resten av december kommer vi att mysa, baka och pyssla kring julen. Det är en
spännande, magisk och härlig tid för barn (och fröknar) nu.

God Jul önskar Svågadalens Förskola och Fritids

Betel
Norrberg:
Vi sjunger
in Julen
23 december kl 20.00
Lina Bergerståhl, Edvin Brink, Ivar Bergerståhl, Noel Brink,
Alexandra Ougleva och Hanna & Erik Roos, Marianne
Joelsson, Martin & Helena Bergerståhl, Andreas Edström
och Stig Bergerståhl.

Julotta
25 december kl 07.00
Eva Edström, sång av Marianne
Joelsson, musik Andreas
Edström och Stig Bergerståhl.

Ängebo IK DecDec-19

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Ett stort tack till alla som på något vis hjälpt oss i vårt arbete så
vi kan fortsätta att ha ett aktivt Svågadalen. Friskvård och hälsa från det
man är barn, ända tills åldern tagit ut sin rätt, är nog det viktigaste som finns.
Det försöker vi hjälpa till med så gott vi kan med de resurser vi har i dalen.
Därför är det också så viktigt med det ideella arbetet både för idrottsföreningen
och övriga föreningar i dalen.
Så åter ett stort tack för vårt gemensamma arbete.
Ängebo IK

Aktiviteter. Vi fortsätter att köra i hallen tom v. 51. Innebandy måndagar 19.00 och den nyttiga
stationsträningen onsdagar kl. 19.00. Därefter kollar vi upp om några vill köra någon dag i jul,
nyår och annonserar om det på Facebook och på vår hemsida. Så fort vi fått tillräckligt med
snö kommer vi att starta skidåkning för alla tis, eller tors, vi skall undersöka bästa alternativet.
Kommer också på våra andra sidor. Vi har tjuvstartat denna vecka med åkning uppe på
lungtjärnsvägen och det har gått riktigt bra. Vi hoppas dock komma på våra ordinarie spår så
fort som möjligt. Elljusspåret blir även i vinter lite rumphugget, men vi får åka på det som är
tills vi löser brofrågan. Vi får använda omklädningsrummet på vallen istället till fika mm.
Påstigning och påslagning av spåret blir alltså även denna vinter vid Svågavallen. Vi avgör
senare hur vi gör med skidlekplatsen. Ängebo IK DecDec-19

Fre 13 dec kl 8.30

Lucia på Svågagården
Fika
Fre 20 dec
Sista kväll för bastu, öppnar åter 10 jan
Tors 26 dec kl 11.00

Högmässa annandag jul
Folkets Hus bjuder på kyrkkaffe
Sön 12 jan kl 14.00

Julgransplundring
Tomte & godis till barnen. Urban Andersson spelar,
Ninni leder lekarna, dans runt granen.
Smycken utdelas till nyfödda i dalen
Fika med hembakat
Fre 24 jan kl 19.00
NYHET...

Quizkväll med gratis entré

Tacomeny med måltidsdryck och kaffe 80:Sön 26 jan kl 18.00

Musikcafé
Fre 31 jan mat från 12.00
Kl 13.00 Vi visar fortsättningen på filmerna om Jonny
Dahlström: ”Entreprenören och fastighetskungen av
Hudiksvall.”
Restaurangen stängd v 52 och v 1

Vi önskar alla en god jul och gott nytt år!
Välkommen!
Ängebo
www.svagadalen.com
0653-30157

Digitalt hälsorum i Ängebo på Svågagården
Den 25/11 invigdes länets första digitala vårdrum på Svågagården. Under invigningen på
Svågagården samlades representanter från Region Gävleborg, Hudiksvalls kommun, media
och många intresserade bybor. Hälsorummet är ett samarbete mellan Region Gävleborg och
Hudiksvalls kommun. Undersköterskor som arbetar i hemtjänsten i Svågadalen har fått
fortbildning av regionens personal och hjälper byborna på plats. Syftet med hälsorummet är
att verksamheten kommer närmare patienten, minskat resande och förhoppningsvis en utökad
tillgänglighet.
Bokade vårdmöten sker via Delsbo Din hälsocentral och utförs på onsdag förmiddag på
hälsorummet. De undersökningar/ provtagningar som utförs är ordinerad av Delsbo Din
hälsocentral. Som patient får du en kallelse till Ängebo Hälsorum och som patient har du
möjlighet att via länk träffa olika yrkeskategorier.
Verksamheten är fortfarande i sin linda och hälsorummet kommer succesivt att utvecklas.
Information om vad hälsorummet kan erbjuda kommer att publiceras i Svågadalsbladet samt
på de medborgarträffar som sker regelbundet på Svågagården
Vad görs idag i hälsorummet?
Kontroll av blodtryck, puls och saturation
Kontroll av blodsocker
Kontroll av urin
Kapillärprovtagning
CRP (snabbsänka)
Assistans vid undersökning av fotstatus (sker via videolänk med diabetessjuksköterska)
Vad planeras för hälsorummet inom de närmaste sex månaderna?
Venprovtagning
Egenkontroll av blodtryck s.k. blodtryckshörna
Bladderscan- undersökning (ultraljud över urinblåsan)
Möjlighet att lyssna på hjärta och lungor via ett digitalt stetoskop
Helena Bikoff

AnnBritt Westlund

Verksamhetschef

Vårdenhetschef

VO Hudiksvall/ Södra Hälsingland

Delsbo Din Hälsocentral

Invigning av hälsorummet: Bandet knyts ihop av Tommy Berger, region
Gävleborg och Ann-Marie Rosvall, Svågadalsnämnden assisterade av Helena
Bikoff verksamhetschef VO Hudiksvall/Södra Hälsingland och Laila Persson
undersköterska Svågadalen

Decembermorgon
Så är då tiotalet slut för denna gång, och vi vandrar tillsammans in i tjugotalet.
Vi kan konstatera att detta tiotal blev betydligt mindre blodigt än det förra. Nu gäller det att under
det kommande tjugotalet undvika en ny ”spanska sjukan” och en börskrasch en svart fredag då
utblottade människor bokstavligen hoppade ut genom fönstren på Wall Street i New York, för det
var det som hände under det föregående tjugotalet.
Fast det är intressant det här med minnet, för människor har en tendens till att bara komma ihåg
de positiva sakerna, och trots att jag kan min historia rätt bra så är det första jag tänker på när jag
hör 1920-talet bilden av unga framgångsrika människor som dansar på borden i Paris exklusiva
restauranger. Fast så var det ju bara för någon enstaka promille av befolkningen. De flesta hade det
riktigt illa.
Jag låg hemma i sjuksängen häromdagen, och av någon outgrundlig anledning började jag att titta
på filmen ”Lång-Lasse i Delsbo” från år 1949.
Filmen var intressant, men själva produktionen hade inte åldrats väl, då den teknik som användes
vid inspelningen kändes mycket ålderdomlig, å då är den ändå bara 70 år gammal. När filmen
spelades in hade det gått mindre än ett sekel sedan Lars Landgren slutade sitt värv inom Delsbo
socken. Tiden går fort!
Vad som komme att hända under det kommande årtiondet har jag ingen aning om, och inte vågar
jag sia heller. Det jag däremot vet är att Svågadalen under den senaste tiden har fått en hel del
positiv publicitet. Invigningen av hälsorummet blev en formidabel succé och igår, lördag, sände P4
Gävleborg ett positivt reportage om vårt användande av Närtrafiken.
Jag hoppas det fortsätter på det här viset.
Ha nu en god jul och ett gott nytt år på er!
Mvh
Fredrik Röjd

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
DECEMBER

JANUARI

13
23
25
26

4
12
24
26
27
31

Lucia Svågagården
Vi sjunger in julen Betel
Julotta Betel
Högmässa Svågagården

Julstämning Norrbo kyrka
Julgransplundring Svågagården
Quizkväll Svågagården
Musikcafé Svågagården
Intr.för. öppet möte Svågagården
Lunch o film Svågagården

I Svågagårdens montrar finns fina
alster från traktens hantverkare.

JULKLAPPSTIPS FRÅN
MONTRARNA PÅ SVÅGAGÅRDEN
Foto: Olivia von Wachenfeldt

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagården den 28 oktober 2019, kl. 08.00-11.55

Förtroendevalda:

Beslutande:
Ej beslutande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Sindre Ranheim Sveen (t.o.m § 70)
Eva Edström (Opol)
Birgitta Holmberg (Opol)
Amanda Brink (Opol)
Bengt-Olov “Benke” Karlsson (Opol)
Hans Schröder (Opol)
Mona Svedlund (Opol)
(t.o.m § 70)
Marianne Joelson (Opol)
Malena Söderström (Opol) Per “Pelle” Persson (Opol)
Torbjörn Bengtsson (Opol)
Sindre Ranheim Sveen (fr.o.m
§ 71)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Eva Edström (Opol)

Justeringens plats
och tid:

2019-11-18, kl. 07:45

Underskrifter:

Sekreterare:

Paragrafer:

66 - 73

Fredrik Röjd

Ordförande:

Ann-Marie Rosvall (Opol)
Justerande:

Eva Edström (Opol)
Upprop:

Enligt ovan.

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

2019-11-20

Anslagstid till

2019-12-11

Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare
_________________________________________________________

§ 66 Rapport från verksamhet, personal samt arbetsmiljö
Platschefen rapporterar om vad som just nu är aktuellt inom förvaltningens verksamheter. Inom de
pedagogiska delarna har drygt halva höstterminen passerat, och verksamheten fungerar bra och
resultaten är förhållandevis goda.
Inom äldreomsorgen har det nu lugnat ner sig nu, och antalet hemtjänstkunder har minskat något,
men av erfarenhet vet vi att detta kan förändras snabbt.
Vi inväntar även besked från Hudiksvallsbostäder angående det kommande nybygget vid
Svågagården.
Inom landsbygdsutvecklingsområdet kommer platschefen att tillsammans med det lokala
föreningslivet att ansöka om ett kommunalt så kallat LONA-bidrag.
Nämndens arbete med att inventera ödehus går nu mot ett slutskede.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 67 Ekonomisk rapport
Platschefen föredrar.
Det ekonomiska läget efter september månad år 2019 tyder på att vi håller budgeten för år 2019.
Det är dock svårt att förespå det exakta utfallet då budgeten ändå är rätt stor, och mycket kan hända
under ett verksamhetsår.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 68 Verkställda beslut
-

Möte med kommunledningen på Svågagården har genomförts.
Beställning av installation av hjärtstartare är utförd, och installation har genomförts vid
bygdegården i Brännås.
Rutiner gällande arbetsmiljöfrågor är uppdaterade.

Beslut: Nämnden tackar för information.

§ 69 Pågående arbete
-

Rutiner gällande användandet av hälsorummet behöver redovisas, kontakt kommer att tas
med Region Gävleborg om deltagande vid kommande dialogkväll.
Utbildning ska bokas inom hjärt- och lungräddning.
Informationsskylt till laddstolpen ska ordnas. Platschefen ska samverka med kommunens
kommunikationsavdelning i ärendet. Det är sedan tidigare även beslutat av nämnden att
ett skärmtak ska byggas över laddstolpen.

Beslut: Nämnden tackar för information.

§ 70 Kommande möten
-

Kommande dialogträff dit vi kommer att inbjuda två chefer från Region Gävleborg för
att informera om hälsorummet.
Kommande termins dialogkvällar kommer att hållas den 10 mars respektive 5 maj år
2020. Båda kvällarna börjar mötet kl. 19.00. Mötet i maj kommer att hållas i Brännås
under förutsättning att bygdegården där är ledig detta datum.
Vi bör fira Svågagårdens trettioåriga historia under augusti månad år 2020. Vi kommer att
tillsätta en arbetsgrupp för att jobba vidare med detta.
Det har inkommit önskemål från föreningar att nämndens presidium ska ha möte med dem
två gånger per år, något nämnden beslutar om och ett möte planeras in i mars 2020.

Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar att planera in ovan beskrivna träffar
med föreningslivet.
Hans Schröder (Opol) lämnar mötet och Sindre Ranheim Sveen (Opol) inträder som beslutande.

§ 71 Fråga om bidrag till Brännås-Brändbo byalag
Byaföreningen i fråga har till förvaltningen inkommit med en ansökan om tiotusen kronor till
bidrag till reparation av en storköksdiskmaskin i bygdegården i Brännås.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet på grund av sent inkommen ansökan, men
förvaltningen föreslår att ansökan beviljas av sociala skäl, då de aktiviteter som bedrivs i
bygdegården i Brännås har ett högt socialt värde för hela svågadalen.
Beslut: En enig nämnd beviljar i enlighet med förvaltningens förslag att bevilja det sökta
bidraget om tio tusen kronor.

§ 72 Information om Reko-ringen
Birgitta Holmberg (Opol) informerar om ett närproduktionskoncept för livsmedel som kallas
”Reko-ringen”.
Hon berättar om ett möte om detta som hon har varit på i Järvsö, Ljusdals kommun.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.
Mötet avslutas.
God Jul och Gott Nytt År
önskas ledamöterna i nämnden
väl mött nästa år
Mia Rosvall

Minnesanteckningar från Intresseföreningens möte 25/11
Närvarande: Birgitta Nilsson, Sture Joelsson, Mia Rosvall, Knut Bergqvist och Marianne Joelsson.









12 januari blir det julgransplundring för alla åldrar. Musiken är klar och tomte ska
tillfrågas. Smycken kommer att delas ut till de som fötts under 2019. En förfrågan
kommer att göras till skolbarnens föräldrar om de kan baka och skänka till fikat. Även
andra intresserade får gärna bidra med något hembakat. Vill någon hjälpa till med fikat så
träffas man klockan 12. Behållningen går till skolbarnen att göra något trevligt för.
24 januari planeras en Quizkväll. Ulrica Brink ansvarar för Quizen. Det kommer även att
serveras något ätbart under kvällen.
28 februari blir det berättarkväll. Någon som ska hålla i kvällen ska tillfrågas och sedan
kommer lokala förmågor att få bidra med sina berättelser. Fika av något slag kommer att
serveras.
Vi samtalade om att Svågagården firar 30 år nästa år och att det borde firas på något sätt.
Fika
Nästa möte 27 januari
Varmt välkomna till alla boende i Svågadalen!
Vid pennan Marianne

SVÅGADALSBLADET

Vi önskar er alla

15 januari kl 12.00

God Jul och Gott Nytt År
Mia och Birgitta

Kostnad för annonsering och införande i
bladet

Manusstopp

Tack och grattis, kåserier och dikter i dalen
gratis i mån av plats

15:e kl 12.00
Manus mailas
eller handskrivs

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)

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

