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 NÄSTA NUMMER AV BLADET MANUSSTOPP  15 september kl 12.00   

Lyskväll vid Havrabadet 

Lördag 28/8 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 

Kommer till Svågagården 17 september 



I våras funderade vi i intresseföreningen om vi 
skulle anordna något på Svågagården de veckor 
som det var stängt där, vi tog upp det med 
Folkets husstyrelsen och bestämde tillsammans 
v 29, 30, 31 

Musikcafé    tisdag 20 juli  
Ingvar Bergqvist och KarlGunnar Karlsson 
underhöll med sång och gitarr en fullsatt A-sal, 
fick bara ta in 50 sittande pga restriktionerna. 
Kvällens överraskning var ett norskt 
dragspelande par, hon var även norsk mästare i 
durspel, så KarlOve Ljunglöf med sitt munspel. 
I pausen mycket prat och glada miner över att 
kunna samlas igen.  
Så fika förstås 
Tack för hjälpen Gun Jons och Ulla Lindqvist 
Servering onsdag 21 juli 
med sex besökare 
Jessica Svensson visade smycken. 
 
Servering onsdag 28 juli 
med två spelmän, Knut Bergqvist på munspel 
och Bernt Olsson gitarr och sång. 
Sex besökare 
Servering onsdag 4 augusti 

8 spelmän förgyllde eftermiddagen  
Besök av en mamma med tre egna barn och två 
andras, i övrigt inga åhörare. 
Tack för hjälpen Marianne och Charlotta 
Joelsson   
 
Vi får utvärdera och se om vi ska ha fortsatt 
öppet när det inte kommer några.         
 

Egna tankar om sommaren 
I övrigt har jag själv haft en bra sommar, har 
anordnat flera speldagar och -kvällar utomhus 
på flera ställen med många besökare. 
Det är ett stort sug efter musik och att få träffas 
nu men restriktionerna vet alla om och vi 
behöver inte prata om dem jämt, ej heller om 
alla vaccinationer. 
Det gäller att kunna njuta av tillvaron som den 
är för att må bra. 
 
Musikcafé 
i höst frågar många efter men i och med att 
smittspridningen ökar så är det mycket ovisst 
om det går att genomföra. Om det fungerar så 
annonserar jag i septembernumret. 
 

nästa manusstopp 15 september 

                                      

                                               /Birgitta Nilsson/Birgitta Nilsson/Birgitta Nilsson/Birgitta Nilsson    

 
Svågadalens intresseförening     
Hemsida  www.svagadalensbyar.se         
                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BYTESKUREN STÄNGER 

31 augusti 
Norrhavra 36   (fd busskur) 

Den har fungerat mycket bra hela 
sommaren förutom att några av mina 
privata grejer utanför har fått nya ägare  
också men får se det så att dom nog har 
fått det bra någon annanstans. 
Grejer har fyllts på i kuren och många har 
funnit sina nya ägare. 
Alla har sett till att hålla god ordning där. 
Fikakorgarna fungerar däremot inte alls, 
inte en enda fikasugen… 
Fortsättning blir det nästa sommar. 
 
Stänger 31 aug så kom gärna och ta med 
dig det du behöver före. När jag stängt kör 
jag allt kvarvarande till Kraterkraft i 
Delsbo.          Stort Tack för i sommar! 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    
 

 

AUGUSTI 

LOPPISHELGEN 

Loppisrundan i Svågadalen blev välbesökt. 

Vi hade 17 gårdar som var med 

Dags att börja höststäda…. 

Vi hoppas på en repris nästa sommar och 

att fler vill vara med. 



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  
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     072-2090771 
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 
Sekr. Mona Svedlund 0730-822525 
Kassör  Yvonne Bergström 073-8297365 

Ängebo IK 
Ordf. Irene Mickelsson Ilonen 073-0578026 
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   073-0612188 

 
LANTBREVBÄRARE 
Vardagar 

LOKALER FÖR UTHYRNING 
Bygdegården (GT)  Brännås 
Samlingslokal m kök  
Margareta Larsson    070–455 58 56 

Moodtorpet Norrberg 
För evenemang, finns även 2 bäddsstuga  
med enkel standard 
Yvonne Bergström     073-829 73 65 

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  

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 0650-556661 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



         Motionscentret på Bratthè är invigt. 

Efter ett envist jobbande under maj-juni kunde vi så äntligen inviga vårt efterlängtade 

motionscenter. Ett härligt rekreationsområde att vistas i. Banor är uppmärkta så man kan nu 

hitta, även om man inte är bekant med området. Vandra, jogga eller springa allt går lika bra. 

Barnstigen har blivit en populär slinga och passar alla som har barnasinnet kvar, med de fina 

stenarna som är målade, små stugor och troll. Tittar man i aktivitetslådan finns just nu 

bingoaktiviteter som man kan göra själv eller tillsammans. Har ni inte redan besökt Bratthé 

så är ett tips att göra detta. Ett stort tack till Monitor som sponsrade Aktivitetsrundan. 

Länsförsäkringars samhällsfond med sitt bidrag på 15 000 kr. Myrstens grafik som gjorde den 

fina infotavlan till ett bra pris. Även Walthers plåt fixade plåtskyltarna snabbt å smidigt och 

till ett bra pris. På invigningen bjöd Handlarn i Svågadalen på Bananerna. Å tack till oss som 

gjort jobbet. Ett led i att hålla dalen levande. 

 

 

 

 

 

 

 

En redovisning från säsongens gedigna 

friskvårdsprogram kommer i nästa blad. Se fler 

bilder och händelser på vår Facebook sida. 

Endast en höstvandring, Flottarleden återstår. 

Datum ej spikat men uppdateras på Facebook. 

Ängebo IK . AugustiÄngebo IK . AugustiÄngebo IK . AugustiÄngebo IK . Augusti----21212121 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ÄR DU NYINFLYTTAD I SVÅGADALEN?.... 

I Svågagårdens reception finns 

informationsmaterial för dig.  

Prata med Cilla.  

Välkommen 

Ann-Marie Rosvall  

Svågadalsnämnden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svågadalens 
INTRESSEFÖRENING 

SÄLJER 
 

TERMOS 500 ml    80 kr 
TERMOS 900 ml   100 kr 

FIKAKORG     80 kr 
 

Finns hemma hos mig 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

Norrhavra 36 
0730 423077 

Swish till intr.för. 

SÄLJER 
ÄGG  

från glada höns 
Stig och Camilla 

Brännås 618 
073 8179724 

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 

VI 

FLYTTAR 

IN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Turlista Närtrafik from 16 augusti – 10 december 

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.  

 



    Kräftor och surströmming 

Augusti månad är intressant då det är en månad som innehåller två stora kulinariska 

händelser inom den svenska matkulturen, dvs. surströmming och kräftor. I Norge kallas kräftor 

crepes och det är lite kul då crepes hos oss är franska fyllda pannkakor. I Norge är surströmming inte 

så stort, men de äter ju i stället surhaj med mera. 

Har för mig att man på Island har någon slags fermenterad (surad) småfågel, men jag kommer inte 

ihåg vad det heter. 

Oavsett vad man tycker om dessa olika matkulturer så är de alla viktiga för de som uppskattar dessa 

olika varianter, och jag hoppas innerligt att vi kan fortsätta att njuta av våra olika specialiteter, men 

snälla, gör det i så små grupper som möjligt! 

Covid-19 är inte över och nu verkar smittan öka igen. Vaccination garanterar inte smittfrihet utan ger 

dig endast skydd mot riktigt svår Covid-19. Du kan dock ändå fortfarande hamna på sjukhus även om 

du är fullvaccinerad. Fortsätt att följa råd och rekommendationer och håll dig hemma i så stor 

omfattning som möjligt! 

Det här är, dessvärre, inte över. 

Håll i, håll ut, håll avstånd!  

Mvh 

Fredrik Röjd 

Platschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnteater fredagen den 17 sept. 
Dockteater om bin och människor. 
 
Tvättstuga och bastu öppnar åter 
den 3/9 
Vi reserverar att bastu kan stängas 
för ev. nya riktlinjer avseende 
smittspridning. 
 
Förhoppningsvis kan filmfredagar 
återstarta under hösten. 
Förhoppningsvis sista fredagen i 
september med ny filmduk och nytt 
ljud. 

 

En mindre anläggning för 
digitala möten för montering i 
biblioteket är under 
upphandling och kan vara på 
plats i slutet på september. 
 
Intresserad av att jobba extra? 
2:a veckan i oktober behöver vi 
hjälp på städet. Tala med 
Urban. 

   Priser på www.svagadalen.com/fh 

 

Välkommen! Fullst. rättigheter 

Ängebo www.svagadalen.com   

0653-30157  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

Karre potatis 

sås 

Tacobuffe 

 

Ugnspannkak

a 

Blandade 

rätter 

Vecka 35 

Sallads 

buffé 

Ugnskorv 

med ajvar 

potatis 

Panerad fisk 

potatis filsås 
Köttfärs sås 

 med 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 

 

Kycklingklubb

a ris/ potatis 

Köttfärs-

frestelse 

Dillkött potatis 

 

Köttbullar 

sås potatis 

Kalvsylta 

rödbetor 

potatis 

Mer info på www.svagadalen.com 

 

 

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 
  



SVÅGADA LSBLADET 
 

                                                             

               

 

 

 

  

 

 

             
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
Ansvarig för hemsidan www.svagadalensbyar.se  
Hans Schröder   hans.schroder@hudiksvall.se 

Vi som gör Bladet är   

Birgitta Nilsson     birgitta@rossasen.se            
0730 423077           
Mia Rosvall mia.rosvall@svenskafrim.se    
0702 360410 

Den här varelsen möter man då man går Sågrundan. 

Sågrundan är en ny runda som anordnats och som 

utgår från den gamla ramsågen, även 

kallad”spöksågen”.  Sågen ligger  innan man 

kommer till Brännås. 

NÄSTA STOPPDATUM 15 september Kl. 12.00   


