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   NÄSTA NUMMER AV BLADET MANUSSTOPP  15 mars kl 12.00 

 

Goda Nyheter angående fiberutbyggnad. 

Svågadalsnämnden, Hudiksvalls kommun och det kommunala bolaget Fiberstaden 

AB har för avsikt att bygga ut fibernätet inom Svågadalen med nära omnejd. 

Transportnätet, det som initialt kommer att byggas, skall färdigställas under 2021. 

Detta för att möjliggöra husanslutningar under nästkommande år. 

Fiberstaden meddelar att ett villkor för att nästa års byggnation skall kunna starta 

är att minst 75% av bofasta tecknar sig för anslutning. 

Mer information kommer att finnas på Fiberstadens hemsida. 

Svågadalsnämnden har en längre tid arbetat med att få bredband via fiber till så 

många som möjligt i dalen. Det är vår absoluta övertygelse  att bredband via fiber 

är nödvändigt för att få en fortsatt levande bygd och inflyttning. Nu har vi fått en 

unik möjlighet till det tack vare det kommunala  bolaget Fiberstaden.  

Nu måste vi alla jobba för att så många fast boende som möjligt ansluter sig. 

Det hänger på oss nu också . 

Arbetet pågår även om alla detaljer inte är på plats.  

Ann-Marie Rosvall 

Ordförande Svågadalsnämnden 

 

 



FEBRUARI 
 

 
 
Fettisdagen  16 febr 

Har Du något att fira nu?  
Gratulera på födelsedag, namnsdag, 
förlovningsdag, bröllopsdag…. Listan kan 
göras lång… 
Gör livet ljusare genom att fira något. 
Har Du inget att fira så packa en fikakorg och 
lite tulpaner och åk hem till någon som sitter 
ensam. 
Jag är inte ensam men Du får gärna komma 
på fika… 
 
nästa manusstopp 15 februari 

    

                               /Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

ÖNSKAS HYRA 
Pensionär önskar hyra  

LITEN STUGA ELLER HUS 
i Svågadalen 
076 8324152 

 
 

 

KAFFEKOPP 
med fat 

Låna mig din kaffekopp så 
dekorerar jag den, du får tillbaka 

den för 40 kr. 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

INFORMATION 
 Cafeteria/restaurang öppen 

som vanligt enl. riktlinjer 

 Vi erbjuder även mat för 
avhämtning på lastbryggan. 

 Övriga möteslokaler 
tillgängliga enligt riktlinjer 
om max antal 

 Fortsättningsvis håller är 
gymnatiksal och bastu 
stängda. 

 Se oss gärna på 
www.svagadalen.com där 
finns matsedel och övrig 
information om 
verksamheten. 

 Bygglovet på stugorna drar ut 
på tiden. Än är det inte klart. 

 Gå gärna in på Facebook sidan 
rädda Kajvall om du är 
intresserad av att området 
säkras som rekrationsområde. 

 
Vi miljösäkrar med solceller på taket, 

fossilfri uppvärmning och kontinuerlig 

uppgradering av ledbelysning. 

Sista dag för motioner till Folkets Hus är 

sista februari 

 

Ängebo www.svagadalen.com   

0653-30157 Jour: 070-6469867 

Se Intresseföreningens protokoll 

 vi har ökat annonspriserna lite. 

Betala via bankgiro eller swish 



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 

www.angeboik.se 
Hemsidesansvarig Maj-Lis Wikström 
angebo.ik@outlook.com 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 

ÄR DU NYINFLYTTAD I 

SVÅGADALEN?.... 

I Svågagårdens reception finns 

informationsmaterial för dig. Prata 

med Cilla.  

Välkommen 

Ann-Marie Rosvall  

Svågadalsnämnden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sörsia Byalag informerar 

 

Nu kan alla som vill vara medlemmar i Sörsia byalag 
betala in medlemsavgiften på 100 kr per 

familj/boende för 2021 

Använd Bankgiro 152 – 3935 eller 
swisha till Yvonne 073-829 73 65 

Glöm ej  ange ditt namn. 

 

Konst(igt) 

 

rolig o lekfull utställning om 

”allt (o)möjligt” 
Vernissage 

lör 6 mars 2021 kl 12-16 

Tingshuset Delsbo 

öppet 6 mars - 13 mars kl 12-16 

Utställning för både yngre och äldre 

Varmt Välkomna!  

Anneli Pietikäinen 

0735 200 349 

livsinspiration.nu 

 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. 

Föreningen Stråsjösjöns vänner årsmöte 

Tid Lördagen den 6 mars kl. 15.00 

Plats Blårummet Fröjdhs ( hos Sture o Birgitta) 

Ärenden enligt stadgarna 

Styrelsen 

VI 

FLYTTAR 

IN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Krisledningsnämnden 
avslutas 
Publicerad den 29 januari 2021 

 De senaste fjorton dagarna har 
smittspridningen legat på en stabilt låg 
nivå i Hudiksvalls kommun. Därför avslutas 
nu krisledningsnämnden. 

- Det innebär att övriga nämnder återgår i 
normal funktion, säger 
krisledningsnämndens ordförande Mikael 
Löthstam. Skulle läget åter försämras finns 
beredskap för att snabbt aktivera 
krisledningsnämnden igen om det skulle 
behövas. 
Krisledningsnämnden aktiverades 11 
december när smittspridningsläget var 
mycket allvarligt och belastningen på 
kommunens verksamheter var stor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll Intresseföreningens möte Torsdag 11 febr 2021    kl 19.00 – 19.40 

Närvarande: Birgitta Nilsson, Sture Joelsson, Annika Dahlin, Ulla Lindqvist, Hans Schröder, Karin Wåhlén-Andersson. 
Frånvarande: Ninni Brink, Sara Nauclér 

1   Mötet öppnas   Birgitta hälsar välkommen till första digitala mötet för  intresseföreningen. Tack till Sture som fixat 
det praktiska. 

2   Sekreterare     Birgitta Nilsson 

3   Justerare         Sture Joelsson 

4   Svågadalsbladet 
Prenumerationsavgiften ökats från 200 till 300 kr pga portohöjning, 10 prenumeranter nu 
Annonskostnader ökas nu  
Föreningar i Dalen     oförändrat 
Företagare i Dalen     ¼ sida 75 kr,    halvsida 150 kr,    helsida 250 kr 
Köp/sälj/byt i Dalen   50 kr 
Företagare, föreningar, privata utsocknes     ¼ sida 150 kr, halvsida 250 kr, helsida 450 kr 

5   Ansökan pengar för kartor, Sture informerar. Ny överskådligare karta. Tillverkat 200 kartor + fem stora inplastade, 
summa 16000 kr      Sponsring av Ängebo IK 3000 kr, medfinansiering från intresseförening 3000 kr,  Skoterkliubben 
3000 kr   Söka bidrag från nämnden 7000 kr 
6   Årsmöte   Söndag 16 maj kl 12.00 på SördalaCamping  Annons i Bladets aprilnummer. 

7   Övriga frågor 
Städdag i Svågadalen        Lördag 1 maj   Samling vid Handlar´n kl 9.00   Annons i Bladet april. 
Byarådet ligger i träda, Sture är representant  

8   Nästa möte  Måndag 12 april  kl 19.00  Svågagården, tel.möte för den som inte vill komma 

9   Mötet avslutas, konstaterar att tel.mötet fungerat bra med undantag av att det hördes dåligt ibland.    

    Vi fikar gemensamt men var och en hemma hos sig…. 

Birgitta Nilsson   Sture Joelsson                               

Sekr   justerare 
 

SÄLJER 
ÄGG  

från glada höns 
Stig och Camilla 

Brännås 618 
073 8179724 

Passa på! 
Dunk à 5 lit.  

Blå färg 

Pris 100:- dunk 

Bra kvalitet. Masens Hudiksvall  

Avhämtning Svågagården och Ljusdal. 

Swisch och information 070-6469867 

Begränsat antal  

Urban 

 



 

Vecka/ 

salladsbord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

Hemtjänst

en 

Söndag 

Hemtjänsten 

Vecka 8 

Sallads 

buffé 

22/2-28/2 

Korv broccoli 

ostsås 

Fiskburgare 

med tillbehör 

Köttfärs i 

ugn med ris 

Morotssoppa Kyckling-

klubba ris 

/potatis 

Köttgryta  blandat  

Vecka 9 

Sallads 

buffé 

 

1/3-7/3 

Korv-

stroganoff 

med 

ris/potatis 

Salsagratinerad 

fiskfilé med 

potatis 

Månadens 

Vegetariska 

rätt 

Ost och 

skinksallad 

Fläsk 

potatis 

löksås 

  

Omelett Köttbullar m 

brunsås & 

potatis 

Vecka 10 

Sallads 

buffé 

 

8/3-14/3 

Parisare med 

bröd/potatis 

med tillbehör 

Stekt fisk filsås 

potatis 

Kycklinglår-

filé ris 

sweetchili 

sås 

Pasta med 

skinksås s 

Revbens-

spjäll sås 

potatis 

Färsbiffar 

i brunsås 

& potatis 

Pölsa 

rödbetor 

potatis 

 
sportlov sportlov sportlov sportlov sportlov  

 

Vecka 11 

Sallads 

buffé 

15/3-21/3 

Festlig 

korvgryta ris 

Fiskbiff sås 

potatis 

Spagetti 

köttfärssås 

Mannagryns-

gröt mjukt 

bröd pålägg 

Köttfärs-

limpa sås 

potatis 

Pytt i 

panna ägg 

rödbetor 

Kokt fisk 

äggsås potatis 

Vecka 12 

Sallads 

buffé 

22/3-28/3 

Lunchkorv sås 

potatis 

Fiskgratäng m 

potatis 

Blandade 

rätter 

Kycklingsoppa 

med tillbehör 

Köttgryta 

potatis 

Skinklåda 

potatis 

Inlagd sill ägg 

potatis 

 

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

 

 

 

 

 

 

Dagens lunch serveras mellan 11.00- 13.00  

Dagens rätt 79:- inkl.måltidsdryck, salllads buffe, bröd och smör.   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 
 

Alla dagar lättmargarin/smör, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten  

Adress     Telefon Fax E-Mail 
Svågagården 824 79  Bjuråker  0653-30157              0653-30286 svagagarden@svagadalen.com 
  

 



                                                                                                                                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Årsmöte. Vi kommer att ha årsmöte söndag 21 februari kl.18.00. Vi har efter noga övervägande bestämt att 

hålla mötet utomhus på planen utanför skolingången (baksidan) på Svågagården. Finns risk för teknikstrul 

med digitalt möte och finner det här alternativ bäst. Vi har inte fått in några motioner inför mötet så vi har 

bara att köra efter normal dagordning. Vi får klä oss lite extra bara. Våra stadgar och handlingar inför 

årsmötet finns på vår hemsida angeboik.se och följ länken ”föreningen” för att hitta stadgar, dagordning mm, 

i den vänstra spalten på sidan. Martin har lämnat en möjlighet att följa med på Zoom. Då måste man skicka 

ett mail till martinbuss@live.se då får man tillbaka en länk för att ansluta till mötet via dator. (reservation att 

det kan strula med kontakt) Välkommen. OBS! Nu är det hög tid att skicka in medlemsavgiften. PG 11 25 97-0 

eller swish 1234462560. 100 kr pers. eller 300 familj.  Ny medlem, gå in på hemsidan och registrera där. Tack 

för hjälpen. 

Ängebo IK , FebruariÄngebo IK , FebruariÄngebo IK , FebruariÄngebo IK , Februari----21212121 

Vi har en fantastisk förmån att kunna bo i  

Svågadalen. Särskilt i dessa pandemitider har vi 

nära ut i naturen där det känns något tryggare  

än att trängas i tätorterna. Vi far inte illa precis.  

Vi har fantastiska skidspår som nu blivit riktigt  

bra när Sture fick sönder den hårda ytan med 

pistmaskinen. Skidleden går nu fram till campen 

i Björsarv 11,2 km tur-retur och det finns ett 

påfartsspår på ytterligare 500 m. Fin terräng  

upp och ner å nu djupa spår så skidorna följer i 

utförsbackarna. Vill man åka på lättare bana så 

är elljusspåret ett alternativ där man kan välja 

bort alla backar. Tips, ta med barnen på en  

utflykt till skidvilan å grilla korv. Ca. 4,5 km tur-

retur Ängebo. Ved finns. Härliga skidturer önskar 

vi er. 

Vi fick en kall start på våra 

skidkvällar men några entusiaster 

har kört på ändå. Vi fortsätter att 

köra några skidkvällar framöver 

och hoppas att fler motionssugna 

kommer och tar några varv på 

onsdagarna 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 

eller varm dryck.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 mars kl 12.00   

 

 

             
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kostnad för annonsering och införande i Bladet 
 
Tack och grattis, kåserier och dikter i Dalen gratis i 
mån av plats 
 
Föreningar och privata i Dalen    

¼ sida  50 kr 
  ½ sida  75 kr 
  helsida          100 kr 
mer än 5 sidor/år  500 kr 
 
Annons   köp-byt-sälj  50 kr 
 
Företagare i Dalen ¼ sida   75 kr 
  ½ sida 150 kr 
  helsida 250 kr 
---------------------------------------------------------------- 
Företagare, föreningar och privata utsocknes 
  ¼ sida 150 kr 
  ½ sida 250 kr 
    helsida           450 kr 
 
Prenumeration (ej Svågadalsbor)            300 kr/år 
Annons, prenumeration och sponsring betalas via 

Bankgiro  810-0422 
Swish      1235109285 

Ange på Meddelande vad inbetalningen gäller 

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 

Foto och design: Birgitta Nilsson 


