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Skoterträff  

Lördag 22 februari 

Moodtorpet – Norrberg 

kl 10 - 15 

Välkomna! 

Svågadalens skoterklubb & Sörsia 

byalag 
Även info på Facebook Moodtorpet och 

Svågadalens skoterklubb 
 

 
 

 
Marknadsknallar och hantverkare önskas till 

Skoterträffen  
Kontakta Yvonne tel 073-8297365 

 

      NÄSTA NUMMER AV BLADET MANUSSTOPP  15 februari  kl 12.00 

NYHET...  
Musikquizkväll  

med gratis entré 

Fre 24 jan 
 kl 19.00 

Fisksoppa med 

måltidsdryck och kaffe   

80:- 

Varmt välkomna 

Svågadalens intresseförening 

Folkets Husföreningen 

GRUS 
finns att hämta 

i Ängebo, Svågagården 
i Brännås, hos 

Paulssons 
i Brändbo, vid sågen.  

 



JANUARI 
Nu är vi redan inne i det nya året, ett helt 
oanvänt år som vi får fylla på bästa sätt. 
Vi får ta vara på de bästa bitarna, det som hänt 
lämnar vi åt sitt öde, känns lugnast så. Ett tips är 
att skriva någon form av dagbok, det hjälper 
hjärnan att sortera alla intryck, att få minnas sen 
när man funderar på något. 
Snöfattigt än så länge men idag, 14 jan, snöar 
det. 
Lugn alla, dagarna ljusnar alltmer, snart är våren 
här 
 
Vi kan bjuda på några nyheter så här i början av 
året 

 
Quizkväll med fisksoppa, smörgås, kaffe o 

kaka  fredag 24 jan, frågesport för stora och 
små, unga och äldre.                    Allt för 80 kr! 
Sitt tillsammans med bekanta eller skaffa nya     
bekantskaper, ett fint tillfälle för alla att få 
komma ut en fredagkväll.          Segerpokaler till 
bästa lag. 
 

Story tellers / Berättarkväll  
med soppa, smörgås, kaffe och kaka  
fredag 28 febr.           Allt för 80 kr! 
Hasse Persson, känd från Sök och finn, kommer 
att intervjua några personer från dalen om delar 
av deras liv, skolgång, arbete, första bilen, 
husdjur, skogsarbete  ja du får ju komma och 
lyssna förstås för det blir en trevlig kväll.  
 

Utställning  i glasmontern på Svågagården 

under våren. 
31/1 – 28/2  Birgitta Nilsson   småfolk 
2/3– 3/4   Anneli Pietikäinen   böcker, konst(-igt) 
6/4 –8/5   Ing-Marie Andersson     troll   
Preliminära tider… 
Går att köpa… 
Februaris småfolk är gjorda av fimolera, kroppen 
av ståltråd, stoppad, sydda och stickade kläder, i 
olika miljöer.    

Lunch och filmvisning 

fortsätter sista fredagen i månaden, mätta 
magen med ex pärgröt o fläsk, njut av 
intressanta filmer 
 

 

 
Musikcafé är intet nytt men många 

Svågadalingar har aldrig besökt caféet, nu finns 
chansen igen sista söndagen i januari, februari 
och mars. 
Sex härliga spelmän, så många kända och 
mindre kända sånger, så många besökare, fika… 
 

Elva-kaffe varje fredag på Betel i Norrberg 

Se annons. 
Fm-kaffe dricker vi vanligtvis hemma men så 
trevligt att göra det med flera andra, en viktig 
social träffpunkt… Sång och musik, berättelser. 
 

Folkets Hus firar 30 årsjubileum 
någon gång i sommar… 
 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YOGA 

Enkel och mjuk yoga som kan passa alla. 

Torsdagar klockan 11 - 12 med start den 

13 februari. 

Svågagårdens gymnastiksal. 

Yogamattor finns, ta kläder som är lätta att 

röra sig i. 

Kostnad 300:- för 12 gånger under 

vårterminen  

eller 30:-/gång om du bara kommer ibland. 

Välkommen nya och gamla deltagare! 

Har du frågor, ring 070 695 82 88 

Viveka Klingenberg 

Namaste ���� 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRO-Bjuråker 
Medlemsmöte 

Torsdag 30 jan kl 10.00 
(OBS tiden) 

på Vesslamon 
Välkomna! 

Svågadalens intresseförening 
kallar till 

ÅRSMÖTE 
på Svågagården 

Måndag 9 mars  kl 19.00 
Ärenden enl. stadgarna 

Fika 
Välkomna! 

Intresseföreningen 
ÖPPET MÖTE 
på Svågagården 

Måndag 27 jan  kl 19.00 
Välkomna! 

MUSIKQUIZ  med fisksoppa 
på Svågagården  

Fredag 24 jan  kl 19.00 
80 kr 

Intresseföreningen/Folkets hus 
Välkommen! 

 

MUSIKCAFÉ 
på Svågagården 

Söndag 26 jan  kl 18.00 
Lyssna till 

Ingvar, Karl-Gunnar, Bengt 
Urban, Karl-Erik, Stefan 

Sång och musik för alla smaker… 
Servering      100 kr 

Birgitta Nilsson o Knut BergqvistBirgitta Nilsson o Knut BergqvistBirgitta Nilsson o Knut BergqvistBirgitta Nilsson o Knut Bergqvist    
Välkomnar till en trevlig kväll 

 

JULGRANSPLUNDRING 
på Svågagården 

 
Andra söndagen i januari…. 
Granen står tänd mitt i stora salen, bord och 
stolar uppställda, ljus som värmer, kaffet 
kokat, bordet dukat med bara hembakat 
som sponsrats. Så kommer alla besökare, så 
fint att se alla förväntansfulla barn i sina 
vackraste kläder. Birgitta hälsar välkommen 
och delar ut smycke till Svågadalens 
nyfödda under 2019, Junie från 
Västerstråsjö och Saga från Österstråsjö. 
Urban Andersson spelar dragspel och Ninni 
Brink leder lekarna kring granen, alla barnen 
bildar en stor ring. Fikapaus där frivillig 
avgift går till skolans elever, denna gång 
2450 kr, att användas till något roligt. 
Långdansen följer, lyset dämpas och så 
kommer Han, tomten, han hade svårt att ta 
sig fram med så lite snö men tur att han 
lyckades, i säcken hade han godispåsar till 
alla barns förtjusning. 
Varmt TACK till alla berörda! 
Intresseföreningen och Folkets Hus 



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 Hälsocentral     0653-714000 

 
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 

 

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 

Jourtel trafikverket 0771 – 921 921 

 

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 



  
  

 

 

 

 

 

 

                               

 

                    

                                  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUR 5: Ängebo, Brännås, Brändbo 

Bokbussen kommer 
följande måndagar 

Våren 2020 

 13 januari 
 10 februari 
 16 mars 
 20 april 
 25 maj 

Hållplatser och tider 

 Ängebo, affären 
13.00-13.30 

 Björsarv 
13.40-14.00  

 Brännås  
15.00-15.45 

 Brändbo 
15.55-16.10  

 Långmor 
16.25-16.40  

 Ängebo, Svågagården 
17.00-18.00 

 

TUR 13: Gåsbacka, Bricka, 
Holmberg, Bjuråkers kyrkby.  

Bokbussen kommer följande 
måndagar 

Våren 2020 

 27 januari 
 24 februari 
 30 mars 
 4 maj 
 8 juni 

Hållplatser och tider 

 Nyponrosens förskola 
12.25-13.05   

 Gåsbacka  
13.45-
14.00                                         
                      

 Bjuråkers bygdegård, Bricka 
15.00-15.30  

 Holmberg 
16.00-16.25  

 Bjuråker, kyrkbyn 
17.00-17.45 

 

TUR 15: Furuberg, Havra, Stråsjö 

Bokbussen kommer följande 
onsdagar 

Våren 2020 

 29 januari 
 26 februari 
 1 april 
 6 maj 
 10 juni 

Hållplatser och tider 

 Håstahöjdens förskola 
09.40-10.10 

 Furuberg 
11.40-12.10  

 Havra 
13.50-14.10  

 Stråsjö  
14.25-15.00 

 

TUR 10: Bobygda och 
Svågadalens skolor 
Bokbussen kommer följande 
tisdagar 
Våren 2020 

 21 januari 
 18 februari 
 24 mars 
 28 april 
 2 juni 

Hållplatser och tider 

 Bobygda skola och 
Västanängens förskola 
09.00-10.30 

 Svågadalens skola och förskola 
12.05-13.35 

 

Mobila bibliotekets turlista och hållplatser 

Skola och förskola 



               EVENEMANGSKALENDER 
JANUARI 
24  Elvakaffe   Betel 
24  Quizkväll   Svågagården 
26  Musikcafé   Svågagården 
27  Öppet möte   Svågagården 
30  PRO-möte    Vesslamon 
31  Lunch o film   Svågagården 
 
FEBRUARI 
13   Yoga   Svågagården 
20   Föreningsträff   Svågagården 
21   Lunch o film   Svågagården 
22   Skoterträff    Moodtorpet 
23   Årsmöte    ÄIK klubbstugan 
28   Berättarkväll   Svågagården 
 
MARS 
9     Årsmöte intr.för    Svågagården 
22   Årsmöte    Sörsia    Moodtorpet 
 
ÖVRIGT 
Måndag   innebandy   Svågagården 
Onsdag    cirkelträning   Svågagården 
Torsdag    Yoga    Svågagården 
Fredag      elvakaffe   Betel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

Sörsia Byalag informerar  

Årsmöte söndag 22 mars kl 14 
välkomna! 

 
Övriga planerade aktiviteter 

30 april Valborgsmässofirande 
19 juni midsommarfirande 

 
Fler som vill engagera sig i byalaget ? folk 
till styrelsen, att hjälpa till vid evenemang, 
baka och fixa till fika försäljning  
Att vara med i byalaget ger energi och 
utveckling för bygden! 

Årsavgift  
Dags att betala medlemsavgift  

50 kr per hushåll och år. 

Swicha  0738297365 eller bankgiro 152-3935 

 

Moodtorpet Norrberg 



 

 

 

 

 

Vad skall man säga om denna vinter då, ja som skidåkare som gillar att glida fram på 

vita vidder å njuta natur och härlig frisk luft kan man ju säga att det är inget att hänga i julgranen 

precis. Det började ju ganska bra för oss här ändå och vi hade riktigt fina spår tills det blev alldeles för 

mycket värme, blåst och regn. Vi hade ju planerat att lägga in lite fina skidkvällar med fika och 

aktiviteter men det får ligga på ”is” ytterligare ett tag får vi se om det blir en senare vinter. 

Vi fortsätter med hälsoaktiviteterna inne i alla fall. Innebandyn på måndagar och cirkelträningen på 

onsdagar båda aktiviteterna börjar 19.00. På onsdagarna kommer vi även att växla å köra 

styrkeintervaller några onsdagar. Det innebär att det blir lite löpning mellan styrkeövningarna, men 

det är helt valfritt man kan även gå. Det blir lite mer pulshöjande aktivitet. 

Tyvärr har ingen anmält intresse för att ha barnaktivitet ännu. Hoppas att några vill lägga någon 

timme på barnens rörelse också när vi har fina möjligheter. Särskilt nu när skidaktiviteterna regnar 

bort. 

Vi ser nu fram emot 2020. Vi skall förhoppningsvis lösa brofrågan om vi får ihop det ekonomiskt. Vi 

skall även ha 30-års jubileum på Gröntjärnsleden som skall planeras. Vi hoppas att det även denna 

sommar blir fina övriga friskvårdsvandringar i dalen. Likaså att det blir många barn på 

sommarfriidrotten. Det var ju verkligen lyckade guldjakter 2019.  

Vi behöver också jobba lite till med utegymmet, förbättra vissa stationer och lägga till. Planerar även 

att sätta upp en paviljong.  

Vi hoppas också att vi kommer att få samma goda hjälp med allt arbete under denna sommar. Det 

behövs lite krafter för att sköta hela anläggningen och vi vill ju att det skall se fint ut och vara i gott 

skick för att användas av alla å envar. 

 

    

    

    

  

 

 

Ängebo IK håller årsmöte söndag 23 februari 18.00 i klubbstugan. Ärenden enligt stadgarna. 

Handlingar kommer att finnas på hemsidan angeboik.se  Vi bjuder på fika Välkommen. 

Ängebo IK  janÄngebo IK  janÄngebo IK  janÄngebo IK  jan----20202020 

 

Nu är det fritt fram att betala medlemsavgiften för år 2020. 

Avgiften är 100 kr per person. Familjeavgift med barn under 18 år = 300 kr. Avgiften går till 

anläggningen så vi kan ha en väl fungerande förening och att alla skall kunna träna på något 

vis för en bra hälsa och välmående. Avgiften betalas in på pg. 112597-0. Nya medlemmar 

kan registrera sig på hemsidan sedan betala in avgiften på pg. Om du inte har tillgång till 

data så går det bra att lämna födelseuppgifter på pg avin också. Efter februari månad skickar 

jag ut avier till de som inte skickat in avgiften. 

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning på 
medlemsregister, fördela ekonomiskt stöd eller arrangera tävlingar. 

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer 
personuppgiftslagen att ersättas med den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med 
anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur 
och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den 
under länken på vår hemsida under föreningen. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvakaffe      

startar fredag 24 januari 

kl 11-12.30 på Betel Norrberg. Välkomna alla prat- och 

kaffesugna, öppet hus för alla, varje fredag från och med 

den 24 januari. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fredag 24 januari  19.00 

                              NYHET! 

Musikquizkväll med gratis entré. Passar alla åldrar.  
Pris till bästa lag! 

Fisksoppa/morotssoppa, smörgås, kaka och kaffe   80 kr 

Söndag 26 januari  18.00 

Musikcafé  

Fredag 31 januari   

Lunch från 12.00 Kams med vitsås och fläsk 

Vi visar fortsättningen på filmerna om Jonny Dahlström: 
”Entreprenören och fastighetskungen av Hudiksvall.” 

Film och mat  65 kr 

Fredag 21 februari   

Lunch från 12.00  Pärgröt och fläsk 

”Prästen Långlasse från Delsbo” 
Film och mat  65 kr 

 
Fredag 28 februari  19.00 

NYHET! 
 

Story telling/Berättarkväll 

Hasse Persson, känd från Sök och finn, kommer att 
intervjua några personer från dalen om livet förr. 

                                 Soppa, smörgås, kaffe o kaka        80 kr 

NYHET! 

31 jan – 8 mars 

Utställare i hantverksmontern är Birgitta Nilsson som 
visar sina  ”småfolk” 

 

 Svågagården firar 30 år i år  
Välkommen! 

Ängebo  

www.svagadalen.com 

0653-30157  

I år är det 30 år sedan 

invigningen av Svågagården. 

Det ska firas!! 

Redan nu har planer börjat smidas 

för aktivitet i sommar.  

En projektgrupp har startat och vi 

ska ha nästa träff  tisdagen den 25 

februari  kl 18.00 på Svågagården 

Håll ögonen öppna datum för festen 

kommer längre fram. 

Vill du vara med och bidra i planerna 

lite eller mycket så är du välkommen 

på mötet i februari  eller hör av dig 

till  

Mia Rosvall  tel  070 – 2360410 

Ordför. i Svågadalsnämnden 

  

En spelman tillverkad 
 av Birgitta Nilsson 



 

Vecka/sallad

s-bord 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

Hemtjänsten 

Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 2 
Sallads buffé 

 

6/1 – 12/1 

 Fisk m potatis Blandade rätter Gulaschsoppa m 

mjukt bröd och 

pålägg 

Burgundisk 

köttgryta 

Blandade 

rätter 

Pölsa m potatis 

Vecka3 
Sallads buffé 

 

13/1-19/1 

Korvstroganoff  

ris/potatis 

Stekt fisk med filsås 

& kokt potatis 

Tex Mex gryta m 

ris/pot 

Spagetti m 

köttfärssås 

Taco´s med 

tillbehör 

Stekt korv m 

sås & potatis 

Persiljejärpar m 

sås & potatis 

Vecka 4 
Sallads buffé 

 

20/1-26/1 

Stuvade 

makaroner med 

stekt korv 

Fisk m potatis & 

äggsås 

Vegetarisk 

lasagne  

Nikkaluokta 

soppa m mjukt 

bröd & pålägg 

Rostad kyckling 

m grönsaker 

timjan & 

rosmarin   

Blandade 

rätter 
Fläskkarré m sås 

& potatis 

Vecka 5 

Sallads buffé 

 

27/1-2/2 

Pytt i panna m 

ägg & rödbetor 

Fisk under 

majonästäcke m 

potatis 

Köttbullar m sås 

& pot. 

Ärtsoppa/ 

Pannkaka m sylt 

& grädde 

Kams m vitsås 

och fläsk 

Film från 13.00 

Del 2 Jonny Dahström 

Korvgryta Pannbiff m lök sås 

& potatis 

Vecka 6 

Sallads buffé 
 

3/2-9/2 

Grillkorv m bröd 

& potatismos 

Panerad fisk med 

gurkmajonäs & 

potatis 

Kebab med sås 

& pitabröd 

Blodpudding m 

potatisbullar & 

lingonsylt. 

Kalops m 

potatis & 

lingonsylt 

Bostonfalu 

m potatis 

Fläskpannkaka 

Vecka 7 

Sallads buffé 
10/2-16/2 

Currykorv m ris 

& potatis 

Fisk m sambal oelek 

& potatis 

Färsbiffar m 

tomatsås & 

potatis 

Potatis & 

purjolöksoppa 

Skolrestaurange

ns kinagryta 

Pytt i panna 

m ägg 

Stekt fisk med 

filsås & potatis 

 

Dagens lunch serveras mellan 11.00 - 13.00  

Dagens rätt 79 kr  inkl.måltidsdryck,    Pensionärspris 65 kr   Klippkort 10 dagens den 11:e  

gratis. Matlådor 60 kr 

Restaurangen är öppen mellan 9.00-14.00   Dricka 15 kr 

Kaffe 15 kr               Gobit 20 kr   

Ost och skinksmörgås 25 kr    m.m. 

 

MATSEDEL 

 

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 

 



 

 

 

 

OBS! NY TIDTABELL FÖR NÄRTRAFIKEN 16 december 2019– 12 juni 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets första filmkväll: 

TRO, HOPP OCH KÄRLEK  

Tisdag 21 januari kl 19:00 

Ett bygdespel inspelat på Hassela hembygdsgård, med Hassela 
amatörteatergrupp. 

Ett tjugotal Hasselabor spelade sommaren 1990 bygdespelet Tro, Hopp och Kärlek, 
regisserat av skådespelaren Ingrid Wallin, som under några år bodde i Mörtsjön, 
Hassela.  Den är baserad på boken "Eros och korset", som skrevs 1937 av Astrid 
Forsberg, född 1898 i Bergsjö.Händelsen utspelar sig på 1700-talet, och handlar om 
prästen Olof, som gifter sig med herrskapsfröken Katarina, mot hennes föräldrars vilja. De 
flyttar till Hassela, där de bor i den gamla prästgården till 1764.Från början var lyckan total, 
Olof blir en mycket uppskattad präst, men börjar att ha förhållanden med andra 
kvinnor. Sen var skvallret i den lilla byn i gång. Andra karaktärer i spelet är bl.a. Jöns-Britta, 
trollkärringen,Johanna på Glitten och Vrång-Stina. 

Gratis entré, fikaförsäljning.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kulturbroarna över Svågan 
Kulturbron över Svågan, den sk Subbackbron, i Bricka by är i behov av renovering. 
I en överenskommelse daterad 6 okt 1983 tar Hudiksvalls kommun att i framtiden svara för 
framtida underhåll, se punkt 3 i överenskommelsen. Ett medborgarförslag med lydelse att 
kommunen söker bidrag hos riksantikvarien och åtgärdar bron.  
Som medborgare kan du rösta på medborgarförslaget på hudiksvall.se med bankid. 
Har du inte bankid, kontakta Bernt Jons 070 3985709 som hjälper dig att via fullmakt ordna 
så din röst kommer till Hudiksvalls kommun 

                                           Bernt JonsBernt JonsBernt JonsBernt Jons    



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vernissage 
lö 29 februari 2020 

Tingshuset Delsbo 

öppet 29 feb - 8 mars 

kl 12-16 

Utställning för både yngre och äldre 

Varmt Välkomna!  
   

  Anneli Pietikäinen/Bjuråker 

 

Konst(igt) 

 

rolig o lekfull  

utställning om 

”tid” 
 

KALLELSE 
Föreningsträff    

Torsdag 20 februari 
Du som är ordförande eller för övrigt aktiv i din förening i Svågadalen är 

välkommen till föreningsträff. Då vi träffades i höstas fanns ett önskemål om att 

ha en träff ytterligare per år. Ni är hjärtligt välkomna . 

 

Svågagården och Svågadalsprojektet firar 30 år i år, något vi ska att fira. 

Kanske vi kan hjälpas åt att fira det ordentligt. En projektgrupp har redan börjat 

arbeta med ett program men det vore väldigt roligt om föreningarna i dalen också 

var med i arbetet så lite eller mycket som man orkar med och vill. 

 

Vi kommer även  diskutera det som ni i föreningarna vill ta upp med oss i 

Svågadalsnämnden och hur vi kan samarbeta för att utveckla dalen tillsammans. 

 Vi bjuder på fika! 

 

Hjärtligt välkomna 

Svågadalsnämnden 

 



 

 

 

      

Gröna januari 

 

 

Ja, det är grönt lite runt om i bygderna trots att vi är i mitten av januari. Lite tråkigt, för så här dags 

borde snöskoterturismen vara i full fart här i dalen. Det blir inte alltid som man förväntar sig, men det 

finns ingen anledning till att gråta över  spilld mjölk, utan man får gräva där man står. Det positiva är 

att skridskobanan är fin och inte behöver skottas så ofta. Roligt att se barnen åka skridskor på 

rasterna. Det är ofta inte möjligt på stora skolor. 

Det nya decenniet har inletts bra hittills, och Svågadalsnämnden lyckades sköta sin ekonomi på ett 

bra sätt under år 2019, och mycket är gjort, men nu tittar vi framåt! 

Har du idéer eller förslag kring vad Svågadalsnämnden bör göra eller arbeta med är du alltid 

välkommen  att kontakta mig. 

Tiden går så fort att snart är det dags att börja planera sommarsemestrar och annat som har med vår 

och sommar att göra.  Vi hörs mer under  våren. 

Mvh 

Fredrik Röjd 

Platschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påminnelse, den gemensamma landsbygdsutvecklingsfonden 

Hej! 

Jag vill påminna om att ansökningstiden för att söka pengar till den gemensamma 

landsbygdsutvecklingsfonden är tom den 31/3 för vårens omgång. 

Under förutsättning att vi har pengar kvar blir det också en ansökningsperiod i höst 

också. Det är alltså avgörande hur många ansökningar vi får in denna omgång. 

Mvh 

Fredrik Röjd 



Plats och tid: Svågagården den 25 november 2019, kl. 08.00-11.25 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Eva Edström (Opol) 
Amanda Brink (Opol) 
Peter Jons (Opol) 
Robin von Wachenfeldt 
(Opol) 
Hans Schröder (Opol)  
(ej § 80, § 81 )  
Marianne Joelson (Opol) 
Malena Söderström (Opol) 
( § 80 )  
 

Malena Söderström (Opol) 
(ej § 80, § 81 )  
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:  Hans Schröder (Opol) 

 
Justeringens plats 
och tid: 2019-12-13, kl. 08:15 

Underskrifter:  Paragrafer: 74 - 83 

Sekreterare: Fredrik Röjd                    

Ordförande:                 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 

  
  

                                   Hans Schröder (Opol) 
                                     
 
Upprop: Enligt ovan. 

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

Anslagstid från                                                            Anslagstid till 

2019-12-15                                                     2020-01-05 

Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 

Underskrift 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 

 
 

Svågadalsnämnden 



§ 74 Rapport från verksamhet, personal samt arbetsmiljö 
Arbetet inom förvaltningen fortsätter enligt plan. 

Inom skolan kommer arbetet med de nationella proven att inledas – ett årligt arbete som är relativt 

arbetsintensivt. Förhoppningsvis lyckas våra elever lika bra som de brukar lyckas vid dessa prov. 

Nationella prov görs i årskurs 3 och årskurs 6 och omfattar ämnena matematik, svenska och 

engelska. Både skriftliga-, muntliga- samt lyssnarmoment ingår.  

Förskolan arbetar vidare som vanligt. Moment både inomhus och utomhus. 

Hemtjänsten kämpar vidare med att hjälpa de Svågadalsbor som behöver hjälp. De flesta av våra 

hemtjänstkunder är äldre, men hemtjänst kan man faktiskt få även i relativt ung ålder. Det är 

socialtjänstlagen som styr detta, och vilken hjälp man ska få fastställs av en biståndsbedömare som 

sitter på kommunhuset i Hudiksvall. 

Inom landsbygdsutvecklingssidan går vi snart in på snöskotersäsongen med allt det innebär när det 

gäller att hjälpa till med att iordningsställa skoterleder med mera.  

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 75 Ekonomisk redovisning efter oktober månad år 2019 
Platschefen föredrar. 

Efter att 10 månader av året har gått ser det ut som att nämnden i huvudsak håller sin budget. Det är 

svårt att avgöra den sista halvprocenten eller procenten kring hur det kommer att se ut på 

ekonomirapportens sista rad när brytdatum för budgetåret har varit. 

Svågadalsnämnden bedöms i alla fall ha hushållat med sina pengar på ett bra sätt. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 76 Svågadalsnämnden budget för år 2020 

Svågadalsförvaltningen har tillsammans med förvaltningens tilldelade ekonom inom 
kommunledningsförvaltningen arbetat fram ett budgetförslag utifrån Svågadalsnämndens 
önskemål, som har varit att inte spara in på landsbygds-utvecklingen, men att, i enlighet med 
Hudiksvalls kommunfullmäktiges beslut, anpassa budgeten efter det faktum att nämndens budget 
inte räknas upp enligt index såsom det har varit under föregående år. Detta medför 
besparingsbehov då både lokalkostnader och lönekostnader ökar procentuellt varje år. 

Svågadalsförvaltningen kan inte spara på lokaler, och då är det inom personalkostnader och 
materialkostnader som besparingarna kan ske. 

Arbetsutskottet har detaljstuderat budgetförslaget och har beslutat att föreslå nämnden att anta 
den föreslagna budgeten. 

Nämnden går igenom underlaget post för post, och diskuterar förslaget. 
Beslut: Svågadalsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets och förvaltningens 
förslag att anta den föreslagna budgeten för år 2020. 

§ 77 Verkställda beslut 

- Hälsorummet är nu klart, och kommer att invigas strax efter detta nämndsmöte. 
Svågadalsförvaltningen har stöttat Region Gävleborg på flera olika sätt med praktiskt 
arbete. Resultatet är mycket gott, och detta hälsorum kommer förhoppningsvis att 
komma till stor nytta för alla svågadalsbor. 
 



- Skyltar till hälsorummet är nu också klara.  
- Husinventeringen i Svågadalen är nu klar, och det är nu upp till nämnden att diskutera 

hur vi ska gå vidare. 

Nämnden diskuterar frågan om husinventeringen. 
Arbetsutskottet har föreslagit att platschefen ska ta fram en skrivelse som ska gå ut till de aktuella 
fastighetsägarna: det vill säga de individer som äger hus i Svågadalen, men som inte bor där, och 
som husinventeringsgruppen har bedömt kan ha intresse av att sälja respektive fastighet. 
Arbetsutskottet föreslår även att den så kallade ”husgruppen” träffas återigen vid ett möte i 
januari. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag avseende den så kallade husgruppen. 

§ 78 Pågående arbete  
- Skylt till laddstolpen är på gång genom fastighetsavdelningens försorg. 
- Skylt till Norrberg är under projektering. 
- Skylt till skola/förskola är under projektering. 
- Utbildning i hjärt- och lungräddning kommer att beställas till vårvintern år 2020. 
- Fiberprojektet fortsätter som vanligt. Målet är att alla i dalen ska få fiber! 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 79 Kommande möten 

- 26 november blir det dialogkväll med regionen. 
- Robin von Wachenfeldt (Opol) kommer att börja tjänstgöra i arbetsutskottet under januari 

månad. Han ersätter då Peter Jons (Opol) som suttit under höstterminen år 2020. 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden att fastställa följande mötesdatum för nämnd och 

arbetsutskott år 2020: 
 
arbetsutskott                                                  nämnd 

13/1                                                                 27/1 

3/2                                                                   24/2 

9/3                                                                   23/3 

6/4                                                                   20/4 

11/5                                                                 25/5 

                           sommarlov                         

7/9                                                                    21/9 

5/10                                                                  26/10 

16/11                                                                30/11 

(Nämnd och arbetsutskott kommer att hålla ett möte mindre år 2020 av besparingsskäl.) 

Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar att anta de föreslagna 
mötesdatumen. 
 



Hans Schröder (Opol) anmäler jäv och lämnar mötet. 
Malena Söderström (Opol) inträder som beslutande. 

§ 80 Återtagande av bidrag på mottagares eget initiativ 

Brännås-Brändbo byalag har tidigare av nämnden beviljats ett bidrag om tiotusenkronor till 
reparation av en diskmaskin i bygdegården i Brännås. 

Föreningen i fråga har nu till Svågadalsförvaltningen anmält att de inte längre behöver bidraget i 
fråga då de ej längre avser att reparera diskmaskinen ifråga. (Reparatören bedömde maskinen vara 
för gammal och sliten för att en så pass dyr reparation skulle vara rimlig.) 

Arbetsutskottet har därför beslutat att föreslå nämnden att dra tillbaka det tidigare beviljade 
bidraget. 
Nämnden diskuterar frågan. 
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att dra tillbaka det 
beviljade bidraget. 

§ 81 Fråga om kulturbidrag till grötfest i Brännås 

Brännås-Brändbo byalag har inkommit med en ansökan om kulturbidrag om tretusenkronor till 

underhållning vid den traditionsenliga grötfesten på Brännås bygdegård i december år 2019. 

Arbetsutskottet har beslutat att föreslå nämnden att bidraget i fråga ska beviljas. 

Nämnden diskuterar frågan. 
Beslut: Nämnden beslutar att bevilja det sökta kulturbidraget om tretusenkronor. 

Hans Schröder (Opol) återvänder till mötet. 

§ 82 Utvärdering av nämndens internkontrollplan för år 2019 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till utvärdering av nämndens internkontrollplan för år 2019 i 

enlighet med bilaga. 

Arbetsutskottet har beslutat att föreslå nämnden att anta förslaget till utvärdering av 

internkontrollplanen för år 2019. 

Nämnden diskuterar den föreslagna utvärderingstexten. 

Beslut: Nämnden beslutar att i enlighet med arbetsutskottets förslag anta den föreslagna 
utvärderingen av 2019 års internkontrollplan. 

§ 83 Nämndens internkontrollplan för Svågadalsnämnden år 2020 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan för Svågadalsnämnden avseende år 

2020 i enlighet med bilaga. 

Arbetsutskottet har beslutat att föreslå nämnden att anta förslaget till internkontrollplanen för 

Svågadalsnämnden år 2020. 

Förslaget innebär i praktiken att nämnden har samma internkontrollplan för år 2020 som för 2019. 

Beslut: Nämnden beslutar att i enlighet med arbetsutskottets förslag anta den föreslagna 
internkontrollplanen för Svågadalsnämnden år 2020. 

Mötet avslutas. 
 

 

 



SVÅGADALSBLADET 
 

                                                             

               

 

 

            15 februari 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 

Manus mailas 
eller handskrivs 

SWISH   123 510 9285 

Bakstugan på Svågagården i Ängebo 


