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   NÄSTA NUMMER AV BLADET MANUSSTOPP  15 februari kl 12.00 

Information  

Svågagården  
- Vi ser fram emot en tid efter Corona. Där folket är 

vaccinerat och har möjlighet att gå på lokal igen! Så i detta 
blad blir det inget kulturerbjudande. 

- Under tiden uppgraderar vi lokalen. I A-salen: Med nya 
högtalare. Som kommer att förbättra ljudupplevelser vid 
filmvisningar och arrangemang rejält.  

- Högtalarna kommer att monteras ovanför scenen med 
förstärkning av en rejäl subwoofer vid sidan av scenen. 

- I gymnastiksalen har ljudet uppgraderas med nya digitala 
förstärkare som är lättanvända och med enkel teknik 
spelar från Spotify eller besökares egna mobiler. 

- Cafeterian har också fått ny förstärkare och alla enheter 
kan kopplas ihop med varandra. 

- Hörselslingan fungerar som tidigare med befintlig teknik. 
Speciella mikrofoner är inköpta som underlättar 
ljudupptagningen och vi tror att det blir lättare för barnen 
och äldre att göra sin röst hörd på scenen. 

- Totalt har det investerats nästan 100.000:- med moms i 
ljud och bild. Där PA Ljud i Ljusdal levererat utrustningen. 
En gemensam satsning av Svågadalsnämnden och Folkets 
hus gemensamt. 

- NYHET : Vi erbjuder matlådor för avhämtning på 
lastbryggan och betalning med Swish om du inte vill gå in i 
lokalerna. 

- Bastu stängd tills vidare. 

 

 

 

Välkommen! 

Svagagarden@svagadalen.com 

www.svagadalen.com/folketshus 

0653-30157  

Svågagården i vinterskrud 

Foto: Jan-Åke Rosvall 

Snabbladdare för elbilar 

vid Svågagården… 

utöver det finns  

också förskola och skola f-6 

hemtjänstgrupp 

kyrksal 

bibliotek mm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JANUARI 

Nytt år, nya möjligheter 2021 
Snön har kommit på allvar nu, skotta, ploga, få bort den. 

Egentligen kan du läsa inlägget i decembernumret, det 

kommer att gälla ett bra tag, om du gör det så får vi 

mera plats i detta nummer ..!! 

Vilken bra tanke från mig… 

Julhälsningar 

saknades i förra numret men jag hoppas verkligen att du 

skickade dem med posten, så roligt att få hälsningar i 

postlådan. Själv skickade jag 18 julkort med Fenris 

poserande… 

I Bladet är det gratis att gratulera, posten har ökat priset 

på portot, bara en liten tanke… 

Håll kontakt 

med alla dina bekanta och vänner som du tror behöver 

stöd nu, många som sitter ensamma utan besök och 

telefonkontakt, vi måste alla hjälpas åt att stötta dem. 

 nästa manusstopp 15 februari 

/Birgitta Nilsson 

  

SVÅGADALSBLADET 

Lunchkupongerna till alla frivilliga utdelare 

sponsrades av Svågadalsförvaltningen/Fredrik Röjd 

Ett stort TACK för det 

 Portohöjning 

Posten höjer portot så tyvärr måste vi hänga med 

och öka betalningen för Dig som prenumererar, 

 11 nummer per år, 27 kr/månad. 

Från och med nu kostar en prenumeration 300 kr. 

Har Du frågor, ring eller sms till kassör Ninni Brink  

 Sponsring 

av Svågadalsbladet mottages tacksamt, litet eller 

stort belopp, betalas via bankgiro eller swish, 

numren har Du på baksidan av Bladet. Märk med 

”sponsring” 

En uppdatering av friluftskartan,som tagits fram av 

ledgruppen inom intresseföreningen, är på gång. 

Vill du sponsra den framtagningen så se ovan. 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 

Ett varm tack 
till grannar och vänner för 

allt stöd och hjälp under 

den svåra tid då Jonne låg 

på sjukhuset och efter 

hans bortgång . 

Ilona, Håkan och Maria  

SÄLJER 
ÄGG  

från glada höns 
Stig och Camilla 

Brännås 618 
073 8179724 

Vi har många vackra 

platser i Svågadalen; här vy 

från leden upp till 

Brättingberg, vinterbild 

från Hornberget och 

Svågan vid Flottarleden 



Vecka/sallads-

bord 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

Hemtjänsten 

Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 3 
Sallads buffé 

 

18/1-24/1 

Korv potatis sås Fisk m potatis Tex Mex gryta m 

ris/potatis 

Gulaschsoppa m 

mjukt bröd och 

pålägg 

Burgundisk 

köttgryta 

Kassler 

gratäng 

Blandat 

Vecka 4 
Sallads buffé 

 

25/1-31/1 

Stuvade 

makaroner med 

stekt korv 

Fisk m potatis & 

äggsås 

Vegetarisk 

lasagne  

Nikkaloukta 

soppa m mjukt 

bröd & pålägg 

Rostad kyckling m 

grönsaker timjan 

& rosmarin   

Blandade 

rätter 
Fläskkarré m sås 

& potatis 

Vecka 5 

Sallads buffé 

 

1/2 -7/2 

Pytt i panna m 

ägg & rödbetor 

Fisk under 

majonästäcke m 

potatis 

Köttbullar m sås 

& potatis 

Ärtsoppa/ 

Pannkaka m sylt 

& grädde 

Taco´s med 

tillbehör 
Korvgryta Pannbiff m 

löksås & potatis 

Vecka 6 

Sallads buffé 
 

8/2-14/2 

Grillkorv m bröd 

& potatismos 

Panerad fisk med 

gurkmajonäs & 

potatis 

Kebab med sås 

& pitabröd 

Blodpudding / 

potatisbullar & 

lingonsylt. 

Kalops med 

potatis & 

lingonsylt, 

Bostonfalu 

med 

potatis 

Fläskpannkaka 

Vecka 7 

Sallads buffé 
 

15/2-21/2 

Currykorv m ris 

& potatis 

Fisk m sambal oelek 

& potatis 

Färsbiffar m 

tomatsås & pot 

Potatis & 

purjolöksoppa 

Skolrestaurangens 

kinagryta 
Pytt i 

panna m 

ägg 

Stekt fisk med 

filsås & pot. 

Vecka 8 
Sallads buffé 

 

22/2-28/2 

Korv broccoli 

ostsås 

Fiskburgare med 

tillbehör 

Köttfärs i ugn 

med ris 

Morotssoppa Kycklingklubba ris 

/potatis 

Köttgryta  Kyckling sås 

potatis 

 

NYHET : Vi erbjuder matlådor för avhämtning på lastbryggan och betalning med Swish om du inte vill gå in i 
lokalerna. 

 

 

 

 

 

Alla dar lätt-margarn/smör, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten  

Adress  Telefon Fax E-Mail 
Svågagården 820 62  Bjuråker0653-30157 0653-30286 svagagarden@svagadalen.com 
  

Dagens lunch serveras mellan 11.00- 13.00  

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

gratis. Matlådor 60:-  

Restaurangen är öppen mellan 9.00-14.00   Dricka 15:- 

Kaffe 15 kr                                                   Gobit 20 kr   

Ost och skinksmörgås 25kr    m.m. 
 

           MATSEDEL 
 



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 0703 729224 

Brännås/Brändbo byalag o 
Bygdegårdsförening 
Ordf. Peter Sundberg 0703 338151 

Brännås/Brändbo Vägförening 
Ordf. Peter Sundberg 0703 338151 

Björsarvs lyse- och intresseförening 
Ordf. Ola Lindqvist    0706 707716 

Stråsjö medeltida kapell 
Ordf. Marianne Hansen     0730 415403 
www.strasjokapell.se 

Stråsjösjöns vänner 
Ordf. Sven-Erik Sydh   0702 742318 

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 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  

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 0703 729224 
Maj-Lis Wikström 0705 253096 
 
VÄGPROBLEM 
PEAB  073-3373990 
Jourtel trafikverket 0771 – 921 921 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vintercampa på Moods 

Ställ upp din husvagn 500:-/mån, 150:-/ dygn plus el 

Svågadalen har mkt att erbjuda även under 

vinterhalvåret...Fina skoterleder, skidspår, fiske mm 

Även parkering för dej som vill lämna bilen medan 

ni tar en tur med skotern. 

Mer information Yvonne Tel. 0738 297365 



ÄR DU NYINFLYTTAD I SVÅGADALEN?.... 

I Svågagårdens reception finns 

informationsmaterial för dig. Prata med Cilla.  

Välkommen 

Ann-Marie Rosvall  

Svågadalsnämnden 

Unik rapport om arbetet med service 
på landsbygden 

2016-2020 har Region Gävleborg  haft 
möjlighet att via medel från 
Landsbygdsprogrammet och regionala 
utvecklingsmedel intensifiera arbetet med 
att utveckla och stärka kommersiell service 
för en levande landsbygd. Nu är 
slutrapporten klar och med bilder och 
berättelser går det nu att ta del av hur 
arbetet bedrivits. 

Projektet är ett led i arbetet med att försöka få till 

paketutlämning hos vår lokala handlare i Ängebo. 

Sidorna 27 till 37 står det om Svågadalen.  Tidskriften 

finns digitalt på nätet under Region Gävleborg se nedan 

och några pappersex. på Svågagården. 

https://www.regiongavleborg.se/nyheter/unik-rapport-

om-arbetet-med-service-pa-landsbygden/ 

 

 

 

      

FÖR KÄNNEDOMFÖR KÄNNEDOMFÖR KÄNNEDOMFÖR KÄNNEDOM    
 
 
 
 
Efter några månader av ordinarie 
nämndsorganisation har nu 
krisledningsnämnden åter aktiverats. 
Anledningen är den stora smittspridningen. 
Krisledningsnämnden har bland annat möjlighet 
att fatta snabba beslut och det blir lättare att 
omfördela personal och resurser mellan 
verksamheterna.  
Krisledningsnämnden övertar alla beslut från 
nämnderna med undantag av beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SOL), Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), Lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU) 
Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), 
HSL hälso- och sjukvårdslagen samt 
Föräldrabalken (FB). Miljö- och 
räddningsnämnden kommer att fulllgöra sina 
uppgifter gentemot Nordanstig. Miljö- och 
räddningsnämnden kommer att fulllgöra sina 
uppgifter gentemot Nordanstig.  

Att krisledningsnämnden aktiveras är väldigt 
ovanligt men kan göras om en större 
extraordinär händelse inträffar. I Hudiksvalls 
kommun utgörs den av kommunstyrelsen. 
 (Hämtat från Hudiksvalls kommuns  facebooksida) 

Det innebär således att just nu har Svågadalsnämnden 

inga möten eller tar några beslut. Vi har heller inget 

arbetsutskott. Platschef Fredrik Röjd och jag har 

regelbunden kontakt  och likaså får jag en gång i 

veckan information från kommunen centralt om läget 

vad gäller smittan i samhället.  

Ann-Mari Rosvall 

Ordförande 

Svågadalsnämnden 

11 december 2020  

FÖR KÄNNEDOM 

Kommunstyrelsen vill  att alla  bidragsförfrågningar från 

föreningar i Svågadalen(byalag och liknande) ska 

hanteras  via Svågadalsnämnden. 

Ann-Marie Rosvall 

Ordförande  

Svågadalsnämnden 

VI 

FLYTTAR 

IN 

 Även i år betalar kommunen  
GRUS  

 för halkbekämpning 
Det finns att hämta 

i Ängebo, Svågagården 
i Brännås, hos Paulssons 

i Brändbo, vid sågen 
Obs! 

Hämtas i hinkar. Om man hämtar på 

annat sätt ska man först ha kommit 

överens med förvaltningen,  

Fredrik Röjd, om det. 
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En riktigt god fortsättning på det nya året önskar vi i Ängebo IK. Nu har vi äntligen fått lite snö och kan börja 

med skidåkningen på riktigt. Det är något vi kan vara stolta över att kunna erbjuda. Särskilt i denna pandemi när 

det är bättre att vara ute i friska luften. Det känns som det blivit lika populärt med skidor nu som vandringarna 

var i somras. Det läggs ut på ”skidåkning i Dellenbygden” (Facebook) skidspår som aldrig förr.  Vi kommer nog 

att gå stärkta ur det här på slutet om vi bara fortsätter att vara försiktiga och följa alla restriktioner. 

Årsmöte. Vi kommer att ha årsmöte söndag 21 februari kl.18.00. På grund av de restriktioner som är kommer 

mötet att hållas digitalt. I nästa blad kommer mer information vilken länk man skall följa för att delta i mötet. 

I väntan på detta finns våra stadgar och handlingar inför årsmötet att finnas på vår hemsida angeboik.se och 

följ länken ”föreningen” för att hitta stadgar, dagordning mm i den vänstra spalten på sidan. 

Vi kommer att köra några skidkvällar framöver på elljusspåret. Onsdagar 18.30. Motionsåkning på alla 

nivåer. Kan vara lite roligare att träffa lite folk i spåret. Barnen kan också träna på och åka lite 

gemensamt. Vill någon ha vallatips eller lite teknik tips så kan nog det gå bra också. Vill man kan man 

ta med eget fika. Vi kommer att ställa upp varm dryck på ett bord ute.  

Skidskola mitten på 90-talet. 

Ängebo IK , JanuariÄngebo IK , JanuariÄngebo IK , JanuariÄngebo IK , Januari----21212121   

Först får man skotta för att kunna köra spår. Sen blir det att röja snötyngda träd som hänger över 

spåren. Vintern är outgrundlig 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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.  

 

Turlista Närtrafik from 14 december – 11 juni 
 Observera! Möjligheten att resa direkt mellan Skån/Svågadalen och Ljusdal med närtrafik togs bort från och 

med 15 juni 2020. 

Från Skån/Svågadalen kommer man i fortsättningen att få resa till Delsbo där det finns hälsocentral, apotek 

och matvarubutiker samt täta turer med busslinje 53 för vidare resa mot både Ljusdal och Hudiksvall 

 

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 



 

     I marschallens skugga 
 

Har ni inte tidigare hört uttrycket ”i marschallens skugga” så är inte det något 

ni behöver skämmas för. Meningen är hämtad från den märkliga, rent av obskyra Sveriges 

Radio-produktionen ”Mammas nya kille” som först sändes på P3 och sedermera på P4. Det är 

humorgruppen ”Klungan” som står bakom programserien ifråga, och i den klungan inryms 

både SR Sommarpratare och chefen för SVT Västerbotten. Just Västerbotten har en 

avgörande roll i serien och flera av de sanslösa karaktärerna i programmet talar dialekter som 

härstammar så långt från Mälardalen som man kan komma i detta land. 

Karaktärerna har ofta ett brokigt förflutet och allsköns yrken porträtteras – exempelvis Dr 

Drej som är husläkare på Byske vårdcentral, och som ibland fastställer att en patient i själva 

verket är en svamp, och svampar får man ju bruka våld mot. Det är lite på den nivån det hela 

utspelar sig. 

Figuren som brukar avsluta sina anföranden med uttrycket ”vi ses i marschallens skugga” är 

en fricirkusaktör vid namnet Katla vars avsky gentemot överviktiga grannar endast toppas av 

hans outtömliga hat mot nycirkusgruppen Cirkus Cirkör. Jag har nu inte så starka känslor 

gentemot nämnda cirkusgrupp, men jag kan stilla konstatera att deras koncept icke tilltalar 

mig särskilt mycket. Hur kan jag då vara så säker på det undrar säkert vän av ordning? Fast 

det kan jag, för en gång i tiden skickades jag och en bunt chefskollegor på ”kompetens-

utveckling” hos just Cirkus Cirkör. Den ambitiöse personalchefen hade upphandlat en 

utbildning som Cirkus Cirkör skulle hålla i. Cirkusartister gör nu som cirkusartister gör, och 

ett av de mer bestående minnen jag har därifrån var att jag fick sitta med tre stycken 

pingisbollar i munnen och därefter skulle jag jonglera med dem genom att med munnen 

skicka upp pingisbollarna i luften. Allt detta på betald arbetstid. Jag tror inte att detta var de 

mest nyttiga timmarna jag har utfört i min karriär, men jag lärde mig en väldigt nyttig läxa, 

och det var att jag som chef ska vara väldigt försiktig med vad jag kräver av mina 

medarbetare, för allas tid är viktig. Tid ska inte slösas bort! 

 

Mvh 

Fredrik Röjd 

Platschef 

 



 

 

 

 

  

Skog & Schakt Hälsingland 
Anders Bergström 070-555 73 12 

Tjärna, Bjuråker 
     

                    Vatten och avlopp                            Dränering 
                          Kompletta grunder för hus m.m.   Jordvärme 
                    Fuktisolering                                      Dikning 
                    Trädfällning                                        Slyröjning 
                    Flisvedhantering                                Trädklippning 
                          Dikesröjning                                       Röjning av vägkanter 
                          Anläggning av gräsmattor                m.m.                                                         



  SVÅGADA LSBLADET 
 

                                                             

               

 

 

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)                    300 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 

Ljusare dagar framöver 

Text o foto: Birgitta Nilsson 


