
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ K  Tâzâáà| ECEC 

   NÄSTA NUMMER AV BLADET MANUSSTOPP  15 september kl 12.00 

Information 

Tvättstuga öppnar den 21/8 

Vi förbehåller oss att ha bastun 

stängd under augusti och september 

pga Corona. 

Cafeterian 11-14 dagligen 

Dagens lunch 11-13  

Matsedel i separat annons 

Barnteater fredag 9 okt. kl.10.00 

Se sep annons. 

Vi räknar med att ha ett årsmöte 

under hösten. 

Vi funderar på att dra igång film igen 

sista fredagen i oktober med 

förbokning och max 50 inbetalade. 

 

 

Välkommen! 

Fullst. rättigheter 

Ängebo  

www.svagadalen.com 

0653-30157  

 

Lyskväll vid Havrabadet 

Lördag 29/8 kl 20.00  

Vi umgås och grillar korv, ta med 
egen grillkorv, stol och några 

marschaller så lyser vi upp kvällen 
och tar emot hösten tillsammans. 

Handlar´n i Ängebo bjuder på kaffe 
med dopp 

(vid ihållande regn inställt) 

vi umgås på avstånd och med 
repekt. 

Välkomna  
önskar Ulrika Brink 



AUGUSTI 
 
Dessvärre behåller Coronan greppet om oss än, hur 
länge får vi inget svar på hur gärna vi än vill… 
Jag tänker inte skriva något om detta, känns bäst att 
hålla det på avstånd och leva någorlunda som vanligt 
men med restriktioner mm. 
Men visst har det varit en enormt annorlunda 
sommar, så mycket som vi missat, jaa du vet ju själv 
vad du saknar. 
Kvällsmörkret kommer tidigare, omsluter oss, än har 
vi varma kvällar när vi kan sitta ute med ljusen tända 
på bordet.  
Så kommer lyskvällen som jag hoppas vi får uppleva 
för att avsluta sommaren och hälsa hösten 
välkommen. 
 

nästa manusstopp 15 september 

                                       

                                               /Birgitta Nilsson 
 
FISKE   
Överenskommelse mellan Dellenbygdens FVO, 
Länsstyrelsen och Bjuråkers Stora Skifteslags 
samfällighetsförening. Som delägare och 
fiskerättsägare kan du köpa fiskekort som gäller 
i 4 år,  
kontakta Janet Ekelöv, kassör FVO 070 3608285 
så ordnar hon fiskekort. 

Bernt Jons 
ordförande i Skifteslaget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

CW  Schakt & Transport 
Vi utför grävjobb, dränering, grunder, 
dikning mm 
Vi har försäljning av grusmaterial,  
utför lyftjobb med kranbil, 
lantbrukstraktor finns. 
Vid bokning och frågor ring  
Classe  070 8241378 

SVÅGADALENS INTRESSEFÖRENING 

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 

Välkommen till Välkommen till Välkommen till Välkommen till     

SvågadalenSvågadalenSvågadalenSvågadalen    

Du som nyss flyttatDu som nyss flyttatDu som nyss flyttatDu som nyss flyttat    hithithithit    

        
 

 
 
 
Kontakta Mia Rosvall, ordf i 
Svågadalsnämnden,  070 2360410 eller  
Birgitta Nilsson, ordf intr.föreningen,   
0730 423077 
 så får du information om dalen. 
 

 Svågadalen: 

..och många tillsammans kan göra 

stordåd. 



 

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 
 
 

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  

 
Svågadalens Intresseförenings ledgrupp 
Kontaktperson Sture Joelsson 0703729224 

 
 

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 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 4-hjuling och skoter:  
Sture Joelsson 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. Martin Bergerståhl, 073-0619557 
Kassör  Maj-Lis Wikström    070-5253096 

HANTVERKSMONTER 
finns på Svågagården 
kontakta reception    0650-556660 

HJÄRTSTARTARE 
Ängebo  vid Svågagården till vänster om ingången 
Brännås- vid Brännås-Brändbo byggdegård 
 

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

www.svagadalen.com 
Hemsidesansvarig  Jan-Åke Rosvall 
janake.rosvall@svenskafrim.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 
Maj-Lis Wikström 0705253096 
 
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 

Sommar och förhoppningsvis värme, 

badbryggorna ligger i Havra sjön  och 

väntar på badsugna gäster...MEN 

Kom ihåg att hundar inte får bada vid 

badplatsen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hjärtligt tack 

för alla gratulationer 

på min 90-års dag 

Stig  

Hedemora kycklingar 

till salu 
ca tre veckor gamla 

 Nille tel. 070 – 219 83 40 

  

En Ros 

till Knut Bergqvist o Birgitta Nilsson 

som tack för att ni erbjöd oss att kolla 

o se om vi kunde ha nytta av er  

defekta åkgräsklippare. Vi lyckades  

laga den så, numer har den fått ett nytt 

hem på Dala Campen. 

Olle o Anette 

 

 

 

Skolresegruppen 

säljer 

fryspåsar  

65 kr/förp. 

Finns i 

receptionen på 

Svågagården Bra att ha nu i 

bärplockartider 

ÄR DU NYINFLYTTAD I SVÅGADALEN?.... 

I Svågagårdens reception finns 

informationsmaterial för dig.  

Välkommen 

Ann-Marie Rosvall  

Svågadalsnämnden 

SÄLJER 
ÄGG  

från glada höns 
Stig och Camilla 

Brännås 618 
073 8179724 



  

Kommer till 

Svågagården fredagen den 9 oktober kl.10.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka/ 

sallads-

bord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 
Hemtjänsten 

Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 

34 

Sallads 

buffé 

Boston-Falu m 

potatis 

Stekt fisk sås 

potatis 

Ost och 

skinksallad  

 

Fläskgryta 

potatis 

Tacobuffe 

 

Ugnspannkaka Blandade 

rätter 

Vecka 

35 

Sallads 

buffé 

Ugnskorv med 

ajvar potatis 

Panerad fisk 

potatis filsås 

Köttfärssås m 

spaghetti 

Månadens 

vegetariska 

Morotssoppa 

mjukt bröd  

pålägg  

 

 

Fläsk potatis 

löksås 

Blandade 

rätter 

Korv potatis 

sås 

Vecka 

36 

Sallads 

buffé 

Korvgryta 

potatis 

 

Fisk med 

curryremoulad 

potatis 

Köttbullar 

stuvade 

makaroner 

Pannkaka med 

grädde 

Grekiska 

färsrutor potatis 

Omelett 

. 

Karre med 

sås potatis 

Vecka 

37 

Sallads 

buffé 

Stekt korv sås 

potatis 

Kycklinggryta 

ris/potatis 

Pasta skinksås Spenatsoppa  

kokta 

ägghalvor 

mjukt bröd 

Fläskkarré m sås 

& potatis 

Fisk sås potatis Blandade 

rätter 

Vecka 

38 

Sallads 

buffé 

 

Fläskkorv 

potatismos 

Fiskgratäng 

 

Kycklingklubba 

ris/ potatis 

Köttfärs-

frestelse 

Dillkött potatis 

 

Köttbullar sås 

potatis 

Kalvsylta 

rödbetor 

potatis 

Hyr lokal för dop, bröllop, 

begravning, sportaktiviteter, 

mässor,  

arrangemang och möten mm 

Ring för prisuppgift eller se 

www.svagadalen.com 

MATSEDEL 

 

Alla dagar lätt-margarin/smör, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten  

Adress  Telefon Fax E-Mail 
Svågagården 82479  Bjuråker      0653-30157                0653-30286            svagagarden@svagadalen.com 
 



Örtvandring i Stråsjöbygden 
 
 
Inom ramen för Örtagårdsprojektet vid Stråsjö Medeltida Kapell bjöds vi söndagen den 19 juli 
in till en örtvandring. 
Vi var nitton personer som samlades för att gå i det vackra landskapet runt Stråsjö. Syftet var 
att bekanta sig med en del av de vilda läkeväxter som finns i vår omgivning. Rölleka, 
vänderot, daggkåpa och älgört var några av de örter vars läkekraft och traditionella 
användning beskrevs av Wilbert Beyer. 
Efter vandringsstigen tittade vi på några av hembygdens sevärdheter. Sven-Erik Syd berättade 
levande om historien kring dessa. 
Efter en lyckad vandring fanns det möjlighet att besöka örtagården som är under uppbyggnad 
vid Stråsjö Medeltida Kapell. Där kan många växter redan studeras i de 8 bänkar som är 
färdigställda. 
Vi som var med tackar arrangörerna för ett fint initiativ och hoppas på en fortsättning nästa år! 
 
Vid pennan: Helmuth Klingenberg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer som hänt i Stråsjö:  

I slutet av juli blev vassen klippt i Stråsjösjön. 

Två killar från Ilsbo gjorde ett fint jobb med 

denna unika vassklipparbåten. 

Och Stråsjösjön har åter fått en blänkande 

vattenspegel. 

 

Text och Foto: Helmuth Klingenberg 



Solnedgång vid Paskotjärnen. Det fick avsluta våra kultur och kvällsvandringar för denna säsong.  Vi 

har en rik natur i Svågadalen. Efter ett gediget arbete av ledgruppen med våra gamla färdvägar så har 

vi verkligen kunnat visa vår natur för naturvänner som velat vandra i skog och mark. 

Ängebo IK har tillsammans med studieförbundet vuxenskolan, bidragit med kulturvandringar i 

bygden. Många vill kanske ha sällskap på nya leder och även känna sig tryggare i björnrika skogar och 

nu när även varg har visat sig. Hela 9 vandringar har det blivit och 1 cykelutflykt. Vi har trampat på 

nästan alla leder i dalen som är så viktigt för att hålla dem öppna. Det räcker ju inte att måla å röja 

mm. stigarna behöver även nötas.  Vi har också haft fantastisk tur med vädret så vi har inte behövt 

att ställa in. Nattvandringen i midsommar efter Flottarleden blev speciell när vi startade vid halv 10 

på kvällen och var tillbaka vid ettsnåret på natten. Det skymde på rejält i den täta granskogen och vi 

använde telefonlyse för att se leden. Ja det blev extra många vandringar eftersom den stora 

vandringen Gröntjärnsleden fick ställas in. Eget fika och avstånd har varit naturligt i dessa tider. Vi har 

även lottat ut priser varje kväll. Tack till alla som deltagit i vandringarna och trampat i våra fäder och 

mödrars fotspår.  

Eftersom önskemål fanns om fler vandringar, så kommer vi att lägga in en  efter Flottarleden. Då 

kommer det att bli en helg men datum är inte bestämt. Titta gärna in på vår Facebook sida. Där 

kommer information och där kan du även se bilder och text från alla vandringar i sommar. 

Hela sommaren, måndagkvällar har jag själv med god hjälp av Douglas Mickelsson varit på 

Svågavallen för att aktivera barnen i dalen. Tre guldjaktskvällar har genomförts och sedan 

träningar inför ev. guldjakt på sensommaren. Allt beror på antal deltagare och intresse. Vi kommer 

att bestämma kommande måndag hur vi skall göra. 

Vi har legat lågt med skidbro frågan. Vi måste ha klart om fler vill vara med att satsa ekonomiskt 

eftersom det är en bro som inte enbart används av ÄIK.  

Klippveckor, ( tack till alla som ställt upp) och tre inköpta robotar gör att vi kan hålla vår stora 

anläggning i trim. Gräsröjning har man också fått gå in med på olika delar. Leif Bergström har 

betesputsat den del av skidleden som Flottarleden kommer in på. Sölve Joelsson har tagit på sig att 

sätta upp en paviljong vid utegymmet och skall få god hjälp av Esko och Douglas. Vi behöver även se 

över våra stolpar på elljusspåret som har visat sig börjat ruttna. Även banorna behöver sladdas rejält 

för att få bort ovälkommet ogräs. Ja det finns massor med arbete att göra för att hålla vår dal 

levande både för oss vuxna, våra barn, hemvändare och besökande turister m.fl. 

Ängebo IK aug.20 



    Tankar i augusti 
Tiden börjar med stora steg att närma sig noteringen ”äta kräftor” i kalendern, och mörkret 

kommer allt tidigare om kvällarna. Troligen är jag inte ensam om att inte riktigt ha hunnit 

klart med alla hemmaprojekt som borde ha hunnits med under de korta semesterveckorna, 

men ännu finns tid, vintern är inte här ännu. 

Fast kräftfesten bör vi nog låta bli detta år, för varken ni, jag eller någon annan vet hur den 

pågående pandemin kommer att utvecklas sig. Det gäller att vara ödmjuk och stilla invänta de 

olika besked som högst troligt kommer allt eftersom. Man ska inte ropa hej förrän man har 

kommit över bäcken är ett rätt bra ordspråk i detta sammanhang, ty vi vill alla att det här ska 

ta slut och att den gamla vardagen ska komma åter, men när det blir återstår att se. 

Inom Svågadalsförvaltningen ha det varit full aktivitet under sommaren och då avser jag då i 

första hand hemtjänsten. För att bemöta den hotbild som pandemisjukdomen Covid-19 

medförde valde vi i ett tidigt skede att förstärka hemtjänstgruppen med extra personal. Det var 

nog tur, för trots detta var det stundtals en fråga om att trolla med knäna för att få till 

bemanningen. Vi har nämligen varit noggranna med att följa de regler och riktlinjer som stat, 

region och kommun har ålagt oss när det gäller karantän och dylikt för medarbetare som 

uppvisar symptom – vi vill under inga som helst omständigheter riskera att sprida smittan till 

våra äldre och våra sjuka i Svågadalen. 

Personligen kan jag säga att denna sommars semester blev helt annorlunda än tidigare 

semestrar. Det hör till saken att jag och min familj normalt gärna reser en hel del, ofta till 

Medelhavet och liknande destinationer, men så blev det inte i år. Denna sommar har jag rest 

till Ljusdal, Ängebo samt några fisketurer till Näsberg och Mellanljusnan. Fast jag beklagar 

mig inte, det har varit bra. 

Det jag kan se är också att andra har valt att semestra på hemmaplan, och det rapporteras om 

ovanligt många besökare här i Svågadalen, det tycker jag är mycket glädjande. Vi behöver 

fler människor som upptäcker pärlorna Svågadalen i synnerhet och Hälsingland i allmänhet, 

för här finns faktiskt mycket att se och göra, även om vi Hälsingar oftast har svårt att se de 

kvaliteter och storheter som finns runt omkring oss. I andra länder, samt i vårt grannlandskap 

Dalarna, är de betydligt bättre på att med stolthet se på sina omgivningar och att nyttja de 

styrkor som finns, så det gäller att gräva där man står för att använda ett annat slitet uttryck. 

Åter till Covid-19, eller corona som vi ofta säger i vardagligt tal: nu gäller det att hålla i och 

hålla ut och avvakta vad som komma skall. Tillsammans kommer vi att ta oss igenom det här! 

MvhFredrik  

  



Nyrenoverat dass vid Bolagsstugan på Trossnarven 

Lördagen den 8 augusti  invigdes ett nyrenoverat dass på Trossnarven. Före renoveringen  

fanns inget tak, det var glesa väggar och stod allmänt ostadigt. Efter en insats av 

Svågadalens intresseförenings ledgrupp så åtgärdades det välventilerade dasset. Med nytt 

tak, nya väggar, ny grund, ny dörr och såpskurning blev det riktigt bra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasset var ”välventilerat” 

och med öppet tak innan 

renoveringen….. 

Med handpåläggning och såpskurning så blev det riktigt bra 

Med tanke på det Fredrik 

skriver i sin krönika;  så 

hittade Mona Svedlund 

texten här bredvid . Hon 

vet ej var den kommer 

ifrån. Kanske någon vet  

vem som skrivit den? 

Vi har verkligen en 

underbar natur här i 

Svågadalen som vi kan vara 

stolta över. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närtrafiken är ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken för de som vill resa från adresser som ligger 

mer än två kilometer från en busshållplats. Trafiken är anropsstyrd och körs med taxi efter olika ”linjer” som alla 

har egna tidtabeller med cirkatider. 

För att kunna använda Närtrafiken ska du ha minst 2 km till närmaste busshållplats, men du behöver inte vara 
folkbokförd på adressen.  

Betalar du din resa direkt till föraren med kontanter eller kontokort betalar du ett högre pris än om du väljer att 

köpa biljetten i förväg i X-trafiks app som mobilbiljett. Inga andra biljetter gäller vid resa med närtrafik och du 
har inte möjlighet att betala med reskassa ombord.  

 

Ny turlista from 17 augusti  
Observera att möjligheten att åka närtrafik från Svågadalen till Ljusdal tagits bort. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HITTA UT I  SVÅGADALEN 

Det finns så mycket att uppleva i Svågadalen! 

Många ”smultronställen” där du kan vandra och slå dig ner, 
njuta av natur och kultur i vår vackra dal. 

Du kan samtidigt delta i en liten ”Hitta-ut” tävling. 

På åtta platser finns en skylt med en bokstav, dessa åtta bokstäver bildar namnet på en fågel 
som varje år gläds med oss åt vårens ankomst. 

Vilken fågel? Det är svaret på tävlingen. 

Tävlingsformulär finns på www.svagadalensbyar.se, i Svågadalsbladets juni-nummer och 
finns att hämta hos Handlar´n i Ängebo och på Svågagården. 

Här kan du även lämna ditt svar eller skicka till Svågadalens Intresseförening 
birgitta@rossasen.se 

Senast den 1 oktober vill vi ha ditt svar med namn och telefonnummer, då deltar du i en 
utlottning av vinster. 

Platserna finns markerade på ”Friluftskartan över Svågadalens Byar med omgivningar” som 
finns uppsatt på flera ställen, den finns även att ladda ner på www.svagadalen.com 

Mycket nöje! 

Svågadalens Intresseförening 

För frågor, eller om någon skylt försvunnit, ring gärna 

Sture Joelsson 070 3729224 eller Viveka Klingenberg 070 6958288 

 

 

 

 

Strömhällan 
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15 september 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 

Kommer ni ihåg… 2015  ny asfalt mellan Ängebo och Brännås och i Brännås 
 


