
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ L fxÑàxÅuxÜ ECED 

NÄSTA STOPPDATUM 15 oktober Kl. 12.00   

Fiber utbyggnaden pågår och erbjudande 

har gått ut till de som är aktuella för fiber via 

bredband den här omgången. Har ni frågor 

kring det så ta kontakt med fiberstaden. 

 Det är viktigt att vi som har möjlighet  

att ansluta oss gör det. 

 Det är ett ekonomiskt bra erbjudande 

där man antingen betalar allt på en 

gång eller på avbetalning.  

 Det blir lägre månadskostnad än 

mobila bredbandsalternativ. 

 Det blir stabilare uppkopplingar med 

bra prestanda dygnet runt. 

 Trygghetstelefon ”larm” för äldre  blir 

säkrare och inte beroende av mobil 

mottagning. 

 Det blir möjligt ha TV och telefon via 

”nätet” som ger bra täckning även i 

områden där det är svårt idag. 

 Det ökar värdet på våra fastigheter. 

 Det möjliggör att personer kan arbeta 

hemifrån i större utsträckning vilket 

gör det attraktivt att bo i dalen. 

 

Bygget av Trygghetsboende  

Bygget är nu på gång. Kontrakt är 

skrivet mellan Hudiksvallbostäder och 

byggföretaget TG11. 

Byggområdet kommer hägnas in 

under september, schaktning börja 

under oktober och förhoppningsvis är 

bygget klart sommaren 2022. 

 

Ann-Marie Rosvall  

Ordf. Svågadalsnämnden 

 

På gång i Svågadalen  

EVENEMANGSKALENDER 
 

SEPTEMBER 

26 musikcafé, Svågagården 
 

OKTOBER 
1 elvakaffe, Betel Norrberg 
3 avslutning, Stråsjö kapell 
4 kanelbullens dag i hela Sverige 
6 träning, ÄIK Svågagården  
9 jubileum, handlarn Ängebo 
13 syjunta/kafferep, Timans 
31 musikcafé, Svågagården 

NOVEMBER 

6 Höstmarknad, Bjuråkers Forngård 

16 Cirkus cirkör, Svågagården 

28 Julmarknad och julbord, Svågagården 

Varje fredag 11:a kaffe, Betel Norrberg 

from 1 okt. 

Varje onsdag träning med ÄIK, Svågagården 

from 6 okt. 

Med reservation för ändringar pga 

smittläget. 

ÄR DU NYINFLYTTAD I SVÅGADALEN?.... 

I Svågagårdens reception finns 

informationsmaterial för dig.  

Prata med Cilla.  

Välkommen 

Ann-Marie Rosvall  

Svågadalsnämnden  

VI 

FLYTTAR 

IN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER 

Höstmånaden för mig, får intala mig att det är 
bra nu också, lingonkorgen fylls, svamparna 
följer med hem..tänk en hård macka med 
nystekta gula kantareller..vilken delikatess.  
Helrecond av bilen inför den mörka årstiden 
Kanske en ny färgglad tröja 
Tar snart på strumporna igen 
Nödvändigt med städning… jaa nog är det så…. 
Tänder ett ljus och minns 

TACK 
till  

Mai Larsson  
Nea Hansson 

Äntligen får jag skriva annons om Musikcafé på 
Svågagården, nu börjar jag med sista söndagen i  
månaden och pga restriktioner måste Du 
föranmäla dig. 
Äntligen får jag skriva om planerna för julbord 
och julmarknad på Svågagården första advent. 

                                                                                                                                                Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 

Svågadalens intresseförening     
Hemsida  www.svagadalensbyar.se         

 

 

MUSIKCAFÉ 
Svågagården i Ängebo 

Söndag 26 sept kl 18.00 
 

Cafégänget underhåller igen 
 

Servering fika, hembakat, smörgås 
120 kr 

 
Föranmälan till mig 

0730 423077 
Välkommen Du också! 

 
Arr Ängebo Folkets hus 

Ansvarig Birgitta Nilsson 
 

Intresseföreningen informerar om 

SVÅGADALSBLADET 
till Dig som inte vet något 

Ansvarig utgivare; intresseföreningen 
Nämnden bekostar tryckningen av Bladet 
Manus inlämnas senast 15:e kl 12 varje månad.  
Säljes, köpes, hyres, skänkes, evenemang, 
möten, jaa lite av varje…. 
Företagare inom och utom dalen beställer 
annons. 
Priser finns på baksidan. 
Mia och jag sammanställer Bladet efter kl 12  
då det är dead line, vi vill inte ha manus senare 
på dagen! Så skickas det via internet till 
Hudiksvalls kommun som trycker, klart då 
hämtar mestadels jag , sorterar i olika högar 
som delas ut i postlådor av frivilliga. Ring gärna 
någon av oss om du absolut inte vill ha Bladet, 
onödigt att det går direkt till återvinningen. 
Finns även på svagadalensbyar.se  
Hans ansvarar för hemsidan. 
Går att prenumerera, skickas med post. 
Om 15:e är fredag dröjer det innan du får 
Bladet i postlådan, tänk på det om du 
annonserar evenemang. 
Har Du funderingar så hör av dig till oss! 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson och Mia RosvallMia RosvallMia RosvallMia Rosvall 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Höstrea 

Vår hönsflock har blivit för stor så några 

behöver ett nytt hem. 

Vi har Hedemora och Austral. Orpington 

Hör av dig om du är intresserad till 

Nille telefon 070 2198340 

SYJUNTA / KAFFEREP 

Vi tänkte starta upp detta för alla 
intresserade i Svågadalen. 
Vi börjar onsdag 13 okt kl 18.00 hos Carina på 
Timans. Hon bjuder på fika så skicka gärna ett 
sms om du vill komma 
073 5711787 
Sen turas vi om att hålla en träff varje månad. 
Hoppas att vi blir ett gäng. 
Ska bli så kul att lära känna flera 
Svågadalingar 

Välkommen säger 

Carina     Camilla   ErikaCarina     Camilla   ErikaCarina     Camilla   ErikaCarina     Camilla   Erika    

 

FOLKETS HUS, SVÅGAGÅRDEN FOLKETS HUS, SVÅGAGÅRDEN FOLKETS HUS, SVÅGAGÅRDEN FOLKETS HUS, SVÅGAGÅRDEN     
ARRANGERARARRANGERARARRANGERARARRANGERAR    

 

JULMARKNAD JULMARKNAD JULMARKNAD JULMARKNAD     
Söndag 28 nov. kl 13 – 18  (lite flexibel tid) 

Söker DIG som vill vara med och sälja hantverk  
eller något ätbart mm      (Ingen loppis….) 

Bord finns, 180 cm, ange hur många du 
behöver.. 

Kostnad 150 kr/bord 

Ring Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson  snarast   0730 423077 

 

JULBORD JULBORD JULBORD JULBORD     
Söndag 28 nov. kl 12 - 19 

 
Ett ypperligt tillfälle att umgås, handla 

julklappar, presenter till dig själv och andra, 
dricka glögg, äta ett enastående läckert tillagat 

julbord, fika   
Allt detta på Svågagården på samma dag,  

kan det bli bättre…? 
 

Reservation för ev. ändringar 
 

Patientbrits säljes! 

 

 

 

 

Svågadalsförvaltningen säljer en äldre  

patientundersökningsbrits. 

Höj och sänkbar. Skick enligt bild. 

Pris: 500 kronor 

Först till kvarn gäller. 

Kontakta receptionist Cecilia Svensson 

Tel. 0650-55 66 60 

Till salu 

Fyra fina kattungar i Norrhavra. 

Klar för leverans vecka 42 

Pris 300 kr/st. 

För bilder eller om du vill titta ring 

Jenny tel. 073 8002646 

KANELBULLENS DAG 
Måndag 4 okt hela dagen 
 



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     072-209 07 71 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Den här skylten är beställd och  kommer sättas upp på 

Svågagården  

så att nyinflyttade och andra  ser att kommunen  

har verksamhet i  byggnaden. Vi väntar även på 

att få upp skyltar som talar om att förskola och skola finns. 

Alltför många vet inte att vi har en skola i bygden och  

många tror att vi är en friskola.  Förskolan och skolan hos 

oss drivs av Hudiksvalls kommun  

Ann-Marie Rosvall 

Ordförande  

Svågadalsnämnden 

Agenda 

 26/9 kl 18.00 Musikcafé med 

entré och fika. Pris: 120:- 
Föranmälan till 073-0423077 
Birgitta Nilsson. 

 31/10 kl 18.00 Musikcafé med 

entré och fika Pris: 120:-  

 5/11 Bastun öppnar 15.30 

 16/11 kl 10. ”Passa in” med Cirkus 
Cikör handlar om tillit, passa in 
och samarbete genom akrobatik, 
balans och jonglering.  

 28/11 1:a advent. Julbord. 
Förboka bord gärna redan nu.  
Tel 30157/köket. 

 28/11 1:a advent. Hantverksmässa 
i gymnastiksalen. Utställare 
anmäler sig till Birgitta Nilsson 
073-0423077.  
Pris per utställare: 150:- 

 Rymliga lokaler med modern AV 
teknik tillåter möten digitalt och 
fysiskt inom riktlinjerna. 

 

Välkommen! Fullst. rättigheter 

Ängebo www.svagadalen.com   

0653-30157  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvakaffe på Betel! 
Fredag den 1 okt kl 11-12.30 startar vi upp Elvakaffe igen, på 

Betel i Norrberg och planerar fortsätta under oktober-november, 

som det ser ut just nu.   

”Elvakaffe” är öppet hus och träffpunkt för alla åldrar, för dig som är hemma och 

ledig dagtid. Enkelt kaffe och en liten stund av prat och gemenskap, varje fredag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ängebo IK. SeptemberÄngebo IK. SeptemberÄngebo IK. SeptemberÄngebo IK. September----21212121     

 

                                                                                                                               

 

  

 

 

 

Sommaren 2021. Svågadalen, det gemensamma, vackra namnet för våra byar. Vilken 

natur vi har lyckan att omges av. Det är fantastiskt roligt att visa upp denna härliga natur 

också och det gör vi med våra kultur och friskvårdsvandringar. Hälsan, står vår idrottsklubb 

varmt om hjärtat och i pandemitider är det många som kommit naturen nära. När vi blev 

tvungen att ställa in Gröntjärnsleden för andra året, har vi fortsatt med fler kortare 

vandringar i dalen. 11 vandringar och en cykeltur hann vi med. Det har även den positiva 

effekten av att vi håller våra leder upptrampade, de leder som ledgruppen så flitigt arbetar 

med men som tyvärr inte hinner med alla när vi fortfarande är lite för få. Här kommer lite 

bilder från vandringarna.  

 

  

Träning idrottshallen. 

Efter ett långt uppehåll så försöker vi igen. 

Onsdagar kl. 19.00 med start 6 oktober. Startar 

med lite lättare träning styrka, smidighet och lägger 

senare in även stationsträning. Mona och Maj-Lis.    

Emma försöker hitta några föräldrar som kan 

hjälpas åt med de yngre några veckor till jul. 

Återkommer om detta.                             

Flottarleden Jubbabron 

Brättingberget Njupfatet 

Skäftesvallen 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka/ 

sallads-

bord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

Hemtjänsten 

Söndag 

Hemtjänsten 

Vecka 39 

27/9-3/10 

 

Sallads 

buffé 

Korv-

stroganoff 

ris/potatis 

Panerad fisk 

sås potatis 

 

Färsbiffar 

sås potatis 

Kyckling-

soppa med 

tillbehör 

Kotlett sås 

potatis  
Köttgryta 

potatis 

Blandade 

rätter 

Vecka 40 

4/10-10/10 

Sallads 

buffé 

Lunch-korv 

potatis 

senapssås 

Fisk 

spenatsås 

potatis 

Kebabgryta 

potatis 

Köttsoppa 

med klimp 

mjukt bröd 

Chicken 

nuggets 

sötsur sås 

ris / potatis 

Makaroni- 

pudding 

Färsbiff sås 

potatis 

Vecka 41 

11/10-17/10 

 

Sallads 

buffé 

Fläsk 

potatis, 

löksås 

Kokt fisk 

äggsås 

potatis 

Gulaschgryta 

potatis 

 

Kycklinggry

ta med 

dragon  

Potatis/ris 

Jaktlåda 

potatis 

Blandade 

rätter  

Stekt fisk 

filsås 

Vecka 42 

18/10-24/10 

 

Sallads 

buffé 

Pasta med 

tonfisksås 

 

Kycklingsalla

d 

Fisksoppa Skolrestaur

angens 

kinagryta 

ris / potatis 

Ugnspannka

ka 

Karre sås 

potatis 

Pasta med 

tonfisksås 

 

Vecka 43 

25/10-31/10 

Sallads 

buffé 

 

Stuvade 

makaroner 

korv  

Stekt fisk 

citronsås 

potatis 

Blandade 

rätter 

 

Spagetti 

skinksås 

Kyckling ris 

 

Stekt fisk 

sås potatis 

Snitsel sås 

potatis 

MATSEDEL 

Mer info på www.svagadalen.com 

 

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 

Svågan 

NÄSTA STOPPDATUM 15 oktober Kl. 12.00   


