
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ D  ]tÇâtÜ|ECEE 

NÄSTA STOPPDATUM 15 februari Kl. 12.00   



. 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRESSEFÖRENINGEN TACKAR 
LÄSARE OCH IDEELLA FÖR ÅRET 

SOM VARIT 
 

Kort information om Bladets tillkomst 
Manusstopp 15:e kl 12 varje månad 
Mia och jag sammanställer inkommet 
material, skickar till Hudiksvalls kommun 
för tryck, skickar till Hans som sätter in det 
på hemsidan. 
Det färdiga Bladet hämtas i stan, sorteras i 
högar, delas ut i varje by av ideella 
personer. För att visa lite uppskattning 
sponsrade Svågadalsnämnden varsin 
lunchkupong på Folkets hus. 

De ideella är 
Birgitta Nilsson            Mia Rosvall 
Yvonne Bergström      Rolf Olsson 
Maj Paulsson                Kerstin Samuelsson 
Elvira Persson               Maria Westerfors 
Hans Schröder              Magnus Brink 
 

TACK FÖR DIN INSATS 
DU ÄR GULD VÄRD 
Ha ett bra nytt år! 

 

Intresseföreningen/BirgittaBirgittaBirgittaBirgitta    NilssonNilssonNilssonNilsson 

 
 

JANUARI  2022 

Nytt år, nya möjligheter, nya förväntningar 
Vad väntar du dig av det nya året, ja det behöver du 
inte publicera här förstås men visst har vi våra tankar 
om vad som komma skall. 
 
Jag har faktiskt börjat planera inför sommaren  
3 loppisar med spelmän, kôlbullar och servering, 
speldag med köksspelarna på en mysig plats intill en 
forsande å, spelkvällar på sedvanlig trevlig plats vid ett 
gammalt timrat hus.  Byteskuren vid vägkanten. 
 

Nu gäller det att smittan avtar och restriktionerna 
lättar, att vi återgår till någotsånär normalt liv igen. 
 

ALLA HJÄRTANS DALLA HJÄRTANS DALLA HJÄRTANS DALLA HJÄRTANS DAGAGAGAG    

14 FEBRUARI 
 

VEDTRÄNAS ÖDE 

Fredag 7 jan och -22 ute, sol och vackert med snö på 
träden och ca 50 cm på marken. 
Och vedträna i vedbon längtar bara att få komma in i 
värmen men inser snabbt faran när dom ser att det 
brinner i spisen. Genom den öppna spisluckan ser dom 
sina kompisar som varit inomhus ett tag, där ligger 
dom och blir helt kremerade. 
Vilket tragiskt slut på ett långt liv i en ståtlig björk med 
ett vackert grenverk som till slut föll offer för en kraftig 
motorsåg. 
  Birgitta Nilsson 

 



ÄR DU NYINFLYTTAD I 

SVÅGADALEN?.... 

I Svågagårdens reception finns 

informationsmaterial mm för dig.  

Prata med Cilla.  

Välkommen 

Ann-Marie Rosvall  

Svågadalsnämnden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Även i år betalar kommunen GRUS  
 för halkbekämpning 
Det finns att hämta 

i Ängebo, Svågagården, 
vid fd Bageriet i Brännås, 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. 

VI 

FLYTTAR 

IN 

INFORMATION 
 Cafeteria/restaurang öppen enl. 

riktlinjer 
 Vi erbjuder även mat för avhämtning 

på lastbryggan. 
 Övriga möteslokaler tillgängliga 

enligt riktlinjer om max antal 
 Januari/februari är gymnatiksal och 

bastu stängda pga ökad 
smittspridning. 

 4/3 2022 Musikal ”Eldupphör”  
 

 20/5 2022 Barnteater med ”Kompis 
med Alfons Åberg?” 

Vi miljösäkrar med solceller på taket, 

fossilfri uppvärmning och kontinuerlig 

uppgradering av ledbelysning. 

 www.svagadalen.com 

där finns matsedel och övrig 
information om verksamheten. 

 

Ängebo  www.svagadalen.com  

0653-30157 Jour: 070-6469867 

Angående fiberprojektet 

Anmälningstiden för att beställa markfiber via Fiberstaden gick ut nu den 15 januari 2022.  

Vi är glada att så många visat intresse. Det innebär att projektet blir verklighet 

Nu återstår att försöka få till komplettering med de områden som inte är med i det här projektet.  

Ann-Marie Rosvall 

Ordförande Svågadalsnämnden 



 

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 bygdegård 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

VID MISSNÖJE MED SKÖTSEL AV VÅRA VÄGAR 

RING TRAFIKVERKET  

tel. 010-123 44 25 Cecilia Evensson,  chef över vägarna 

i vårt område.  

eller via dator 

https://e-tjanster-

ka.trafikverket.se/kontaktcenter/?ref=road 

eller 

För trafikinformation och akuta fel som kräver 

omedelbar åtgärd, har trafikverket öppet dygnet runt. 

Tel: 0771-921 921 

 

 



Vecka/ 
sallads-

bord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 
Hemtjänsten 

Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 3 
 Sallads buffé 

 17/1-23/1 

Korv potatis sås Fisk m potatis Tex Mex gryta m 
ris/pot 

Gulaschsoppa m 
mjukt bröd och 
pålägg 

Burgundisk 
köttgryta 

Kassler 
gratäng 

Blandat 

Vecka 4 
Sallads buffé 

  24/1-30/1 

Fisk m potatis & 
äggsås 

Stuvade 
makaroner med 
stekt korv 

Vegetarisk 
lasagne  

Nikkaloukta 
soppa m mjukt 
bröd & pålägg 

Rostad kyckling 
m grönsaker 
timjan & 
rosmarin  

Blandade 
rätter 

Fläskkarré m sås 
& pot. 

Vecka 5 

Sallads buffé 

 31/2 -6/2 

Pytt i panna m ägg 
& rödbetor 

Köttbullar m sås 
 & pot 

Fisk under 
majonästäcke 
 m potatis 

Ärtsoppa/ 
Pannkaka m sylt 
& grädde 

Taco´s med 
tillbehör 

Korvgryta Pannbiff m löksås 
& pot 

Vecka 6 

Sallads buffé 

  7/2-13/2 

Kebab med sås & 
pitabröd 

Panerad fisk med 
gurkmajonäs & 
potatis 

Grillkorv m 
bröd & 
potatismos 

Blodpudding m 
potatisbullar & 
lingonsylt. 

Kalops m 
potatis & 
lingonsylt, 

Bostonfalu 
m potatis 

Fläskpannkaka 

Vecka 7 

Sallads buffé 

  14/2-20/2 

Skolrestaurangens 
kinagryta 

Fisk med sambal 
oelek & potatis 

Kokos och 
currygryta 

Potatis & 
purjolöksoppa 

Currykorv m ris 
& pot 

Pytt i panna 
m ägg 

Stekt fisk med 
filsås & pot. 

Vecka 8 
Sallads buffé 

  21/2-27/2 

Korv broccoli 
ostsås 

Fiskburgare med 
tillbehör 

Köttfärs i ugn 
med ris 

Morotssoppa 
mjukbröd 

Kycklingklubba 
ris /potatis 

Köttgryta  Kyckling sås 
potatis 

Dagens lunch serveras mellan 11.00- 13.00  

Dagens rätt 79 kr inkl.måltidsdryck, Pensionärspris 70 kr,  

Klippkort 10 dagens den 11:e  gratis. Matlådor 65 kr 

Restaurangen är öppen mellan 9.00-14.00    

Dricka 15 kr  Kaffe 15 kr     Gobit 20 kr   

Ost och skinksmörgås 25kr    m.m.  

 

 

 

 

 

 

 

MATSEDEL 

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



 
      

Januari i pandemins tecken 
 
 

Jodå, pandemin släpper inte greppet trots att vi har haft det här eländet i ett par 

år nu. Satt under förmidagen i ett krisledningsmöte med delar av kommun-

ledningen och fick information om hur det ser ut just nu i vår kommun. Sammanfattningsvis 

kan jag säga som så, att utifrån vad jag hörde så lär det inte bli några större sociala 

tilldragelser vare sig under fasta eller under påsk. Inte några roliga nyheter, men åt detta finns 

inte så mycket som du och jag kan göra – bortsett från att följa restriktionerna då. 

 

Däremot kan just du göra mycket för vårt lokala samhälle! 

I november 2022 är det återigen dags för det riksunika Svågadalsvalet – ett val som helt 

saknar like i övriga Sverige. 

 

I Svågadalsvalet utses de sju ordinarie och de sju ersättarna i Svågadalsnämnden som i sin tur 

är garanten för att Svågadalen kan ha kvar den höga grad av kommunal service som man har 

idag. Även Ängebo Folkets Hus-föreningen med Svågagården är helt beroende av att 

Svågadalsnämden finns. Bortsett från att ansvara för lagstadgade kommunala verksamheter 

arbetar nämnden med många andra olika frågor såsom fiberutbyggnad, mobiltelefontäckning 

och Svartsjövägen. En del saker löser sig snabbt och en del saker tar längre tid, men i 

förhållande till antalet boende i Svåagdalen så lyckas nämnden verkligen åstadkomma 

mycket! 

En grundförutsättning är dock att det finns kloka personer som sitter i nämnden – exempelvis 

DU!? Kanske är det just du som ska kandidera i nästa Svågadalsval? Eller är din granne 

lämplig? 

Det är inte svårt att sitta i Svågadalsnämnden – det enda som krävs är intresse och lite energi. 

Du förlorar inte heller något ekonomiskt på att sitta i nämnden då du bl.a. får ersättning för 

förlorad inkomst etc. Välkommen att kandidera! 

 

Mvh 

Fredrik Röjd, platschef 

  



 



        

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Årsmöte med Ängebo IK. 

Söndag 20 februari kl. 18.00. Klubbstugan. Beroende på hur restriktionerna är ligger 

det öppet om vi kan vara inne eller om vi får hålla till utanför. Handlingar kommer på 

hemsidan angeboik.se, länk föreningen. 

Nu är det fritt fram att betala in medlemsavgiften för 2022. Det är så tacksamt 

om man själv betalar in och jag inte behöver skicka ut en massa inbetalningskort det spar 

både porto och arbete. 100 kr per person eller 300 om man är familj med barn under 18. 

OBS! Vi har inte längre PG nr. utan nu gäller BG nr. 5575-8049. Nya medlemmar kan 

registrera sig på hemsidan fliken föreningen och medlemmar. Tackar för ert stöd. 

 

 

  

Träning idrottshallen.      

Just nu har vi inte tillträde till idrottshallen på Svågagården. Vi återkommer när vi har möjlighet 

att få träna inne igen. Vi kommer tills vidare att istället åka gemensamt skidor på Elljusspåret, 

onsdagar kl. 18.00 f o m 19 jan. Då kan ju hela familjen följa med ut på en motionsrunda och vill 

man så kan man få lite tips om skidtekniken.   Sture håller även milbanan till Campen i Björsarv 

uppkörd samt att Hans-Göran kör ett spår efter väg norr om Björsarv. Titta på facebook 

spårstatus.   

Om man vill köra pass inne kan man hyra gymmet eller åka ner till Friggesund där de startar 

inomhusträningen torsdag 20 jan. kl. 19.00 i hallen vid skolan. Vet inte vad de ha för priser och så 

men det får man väl veta om man åker dit.                                                                                              

Tomtestigen, ett lyckat arrangemang. 

Under hela december fram till v.2 har vi haft tomtestigen öppen för vandring och lite kulturellt med alla tomtar och 

stugor samt Viktor Rydbergs dikt om tomten. Det har varit väldigt många besökare. Mycket okänt också när vi haft 

hemvändare i jul samt många som kommit utifrån med hela familjen. Vi avslutade med ett arrangemang sön. 9 jan. 

Tomten delade ut påsar och barnen kunde gissa på hur många tomtar som fanns efter stigen. Perfekt väder med 

endast någon minusgrad samt att det var molnigt så belysningen i de små stugorna och i lyktorna kom till sin rätt. 

Nu har jag plundrat det mesta men de små stugorna får stå kvar lite till. Stigen kan man fortsatt vandra, Tore har 

lovat att ploga upp om det inte blir alltför mycket snö och det är en fin runda att bara gå. Så tackar vi Tore som 

plogat, Yvonne och Leif från Sörsia som lånade ut tomtens kälke och fixade pepparkakor samt plogat vid vägen. 

Folkets Hus som stod för glöggen och vår handlare Magnus som sponsrade priser och rabatterade godiset. Så vill jag 

även tacka er som förutom det materiel jag själv hade,  bidrog med stugor, tomtar, lyktor mm så jag hade lite att 

ställa ut i Tomtebyn. Vinnare i tomtetävlingen blev bröderna Noel och Edvin som prickade rätt antal tomtar på 85 st. 

Grattis till er.                                                                                                      . 

Ängebo IK. JanÄngebo IK. JanÄngebo IK. JanÄngebo IK. Jan----22    22    22    22     



 

 

  

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 

foto Kerstin Fasth 

Foto Mia Rosvall 

Ramsågen i Brännås, även kallad ”spöksågen” 

Foto Kerstin Fasth 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turlista Närtrafik from 13 december 2021 tom 10 juni 2022 

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.  

 



 
                                                            

               

 

 

 

 

 

  

 

 

             
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

NÄSTA STOPPDATUM 15 februari Kl. 12.00   

SVÅGADA LSBLADET 

Vind med rostiga segel 

      svetsat av Marcus Nilsson 

 

Snigel 

   svetsad av Rasmus Blom 

 

Pussel 

   läggs av Birgitta Nilsson 

 

Trevliga sysselsättningar med tre generationer Nilsson 


