
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ H  `t} ECEE 

NÄSTA STOPPDATUM 15 juni Kl. 12.00    

Välkommen! 

Svågagården 15/6 kl. 19.00 

Vi är riktigt glada att vi äntligen kan  
bjuda in till skolans examen! 

Programmet bjuder på sommarsånger  
av eleverna och efteråt finns fika att köpa i  

Folkets Hus restaurang. 
 

Dialogkväll 31 maj 

Kl 19.00-20.30 

 på Svågagården 

Tema NÄRDEMOKRATI inför det unika 

Svågadalsvalet i höst. Info om vad nämnden gjort 

samt hur valet fungerar 
Nämnden bjuder på smörgåstårta 

Varmt välkomna 

Svågadalsnämnden 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYTESKUREN 
i Norrhavra 

ÖPPNAR  FREDAG 20 MAJ   

3:e sommaren 
Inga priser – Inga pengar 

Lämna in max 4 grejer/gång, ta ca 1-4  grejer 
Har du inget att byta med så visst får du ta ändå 

Hittar du inget bra så lämna din grej ändå 
Allt ska vara helt och rent 

Ingen som ansvarar för byteskuren. 
Vi hjälps åt att hålla ordning där. 

 
Märkt PRIVAT …då är det mitt eget 

Lämna kvar bord och stolar  
 

Funderingar, ring 0730 423077 
 
 
 
 
 
 

KÖPES / TAS EMOT 
 

TRÄDGÅRDSBORD och STOLAR 

 
HELST TRÄ, SÅNA SOM DU INTE BEHÖVER 

LÄNGRE, DOM SOM DU SATT UNDAN… 
Passar till byteskuren och till spelkvällarna 

 
Ring            Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson            0730 423077 

 

         

MAJ   2022 
 
Städdagen lördag 7 maj 
bjöd på sol och blåst, det regnade rejält på natten. 
Dagen samlade 7 personer som ägnade sig åt 
städning i dikeskanter och kunde konstatera att 
nedskräpningen har minskat.  
Men än finns mycket att önska ex tomma 
glasflaskor försvinner ju inte, inte heller ölburkar 
och plastpåsar. 
Naturen används när nöden så kräver att döma av 
allt papper som är slängt. 
Efter städningen samlades vi på Sördala Camping, 
denna vackra plats, för värme från öppna spisen i 
stugan, för korv med bröd och fika med toscakaka. 
Intresseföreningen bjöd… 
 
BYTESKUREN 
öppnar igen, se annons. Kom gärna någon dag 
innan och ställ in det du inte behöver, sen kommer 
du på fredagen och fikar och kanske hittar nåt 
spännande… 
 
SPELKVÄLLAR 
kommer jag att anordna i sommar. Jag annonserar 
på facebook, Det händer i Dellenbygden. 
Intresserad att veta nåt så ringer du  0730 423077 
 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson 

 

NYTT FÖR I ÅR - - -  BOKSKÅP 

 
 

På gaveln finns ett skåp avsett främst för 
böcker  utlåning  -   lämna en/flera böcker  -   ta 

med en/flera 
Ta med några att ge bort 

 
Som ett mini-bibliotek  
Håll ordning i skåpet 

 Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRYLBOD 
i Tå, Bjuråker 

 
Där finns mycket Du inte vet att Du 
behöver, många aha-upplevelser. 

Kontant eller swish. 

 
Öppet när jag är hemma så ring mig före  

0730 339240 
Martin NilssonMartin NilssonMartin NilssonMartin Nilsson    

Vid årsmötet lämnade jag över 
ordförandeskapet till Peter Jons.  Jag har i 
många år suttit med i styrelsen, de senaste 
åren som ordförande, till slut kände jag att 
det var dags att släppa in nytt friskt blod med 
nya idéer. Jag är ändå tillgänglig för ev frågor 
som kan uppstå. 
Det har varit innehållsrika år med olika 
aktiviteter och evenemang, många idéer har 
bollats fram och tillbaka. 
Svågadalsbladet fortsätter Mia och jag att 
sammanställa varje månad. 

TACK 
till alla inblandade för förtroendet jag fått att 
vara delaktig, nu tar dock Peter över klubban 
och jag önskar honom lycka till. 

TACK 
Marianne Joelsson  

valberedning, som effektivt värvade fyra nya 
ledamöter som ersätter oss fyra som avgår ur 

styrelsen 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    
 

 
LOPPIS på Moodtorpet 

9 juli   

Vill du vara med? 

50 kr/plats, vill du ha bord tillkommer 

50 kr/bord 

Utförligare annons i nästa blad 

För mer information och anmälan 

ring  Yvonne 073-80297365 

VÄLKOMNA 

SÖRSIA BYALAG 

 

 

 

 

SÄLJES 

Fikakorg              60 kr 
Ståltermos 1 liter    70 kr 

Ståltermos 0,5 liter     40 kr 

Intresseföreningen säljer fikakorgarna och 
termosarna som nu inte används till kraftigt 

nedsatta priser. 
Swish till intr.för 

Dom finns hos    Birgitta Birgitta Birgitta Birgitta NilssonNilssonNilssonNilsson 

Läxhjälp erbjudes!  

Erbjuder digital läxhjälp i matematik och tyska:  

-Matematik från åk. 3 till matematik 2b på gymnasiet  

-Tyska från åk. 6 till tyska 5 på gymnasiet  

Tyska är mitt modersmål och har bra betyg i 

matematik. 

Pris från 170 kr/timmen   

Skriv till 070–5102819 för mer info och intresse 

Berit Fahje 
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Läs mer på www.svagadalen.com/tallbacken   

Sördala Naturcamp. Platsen som har ett 

naturskönt läge intill Svågaälv. 

Välkommen hit vi har öppet! 

Husvagn/ liten husbil (max 5 pers) 200 SEK  

Stor tält (max 5 pers.) 200 SEK 

Litet tält (1-2 pers.) 150 SEK 

EL 50 SEK 

Stuga NR 1 (4pers.) 500 SEK 

sängkläder 50 per person 

Bastu vid vattnet 500 SEK 90 min. 

För mer information kolla på 

www.bjorsarvcamping.com 

bjorsarvcamping@gmail.com  

0705623793 eller 0705623763 

EVENEMANGSKALENDERN 

MAJ 
20 Byteskuren öppnar 
20 11:a kaffe, Betel Norrberg 
20 gratis barnteater, Svågagården 
25 årsmöte för medlemar Folketshus, Svågagården 
31 dialogkväll, Svågagården 
 
JUNI 
12 sommargudstjänst, Betel Norrberg 
15 juni skolavslutning, Svågagården 
17-19 sommarträff Ekofilosofi 
24 midsommarfirande, Moodtorpet 
 
JULI 
1 Gröntjärnsleden 30 års jubileum 
9 Loppis, Moodtorpet 
30-31 Loppishelg i dalen 
 
AUGUSTI 
24 föreningsmässa, Svågagården 

ÄIK har vandringar hela sommaren. 

Mer info om varje aktivitet finns i bladet 

SÄLJER 
ÄGG  

från glada höns 
Stig och Camilla 

Brännås 618 
073 8179724 

Tack till alla som lämnat 

synpunkter på bladet 

Birgitta och MiaBirgitta och MiaBirgitta och MiaBirgitta och Mia    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LOPPISHELG i Svågadalen 

30-31/7 kl. 11-16 

Anmäl dig senast 10/6 till: 

Ninni Brink 073-691 68 54 

Karin Wåhlen-Andersson 070-387 75 41 

Välkommen till Betel i Norrberg 
 

Elvakaffe avslutas för säsongen den 20/5. Då får vi besök av 

Marta Svedman som sjunger. Stig Bergerståhl på dragspel. 
 

Söndag 12/6 kl 11.00 välkomnar vi alla till en Sommargudstjänst 

utomhus vid vindskydden/grillplatsen vid Betel. Vilka sommarpsalmer 

tycker du om och vill sjunga? Hör av dig! Ta gärna med en fikakorg och 

egen stol.  

 

Ett stort fång med rosor 

 till 

Tony Lindqvist o Bengt Persson   

som hjälpte oss, med väldigt kort varsel,  

när slangen gick sönder. Det hade inte gått 

utan er den dagen.  

Stort tack  

från oss damer i Björsarv 

TACK 

till alla som firade Valborg med oss på 

Moodtorpet, samt de som hjälpte till 

med arrangemanget 

Styrelsen Sörsia Byalag 



Handlar´n Svågadalen  

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 

CAMPINGPLATSER 

Sördala naturcamp 
www.svagadalen.com/tallbacken  

Sörsia, Moodtorpet 
Yvonne  Bergström          073 8297365 

Björsarv camping 
www.bjorsarvcamping.com 

bjorsarvcamping@gmail.com  

0705623793 eller 0705623763 

DRIVMEDEL 
Svågamacken, vid affären, endast kort 

Laddstolpe för snabbladdning av elbilar 
Svågagården 

EL 
JMV El & Byggtjänst 
Rotbäck 210  Bjuråker 
070-3459928 

ENTREPRENAD 
Grävmaskin, kranbil 
Claes Wallberg    070-8241378 

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 
Fetvedens Vänner 
Kontaktman  Mikael Tiljestrand Edström 

www.fetvedensvanner.com 

Svågadalens Intresseförening alla boende i 
dalen är medlemmar 
Ordf. Peter Jons   070-329 91 35 
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. Kenneth Karlén     0738 022325 

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 

AKTUELLT  I SVÅGADALEN 
 



HÄLSOCENTRAL 
Rådgivning  1177   Ambulans  112 
Delsbo Hälsocentral     0653-714000 

KOMMUNIKATION 

Närtrafik enl. turlista  
Förbeställ   0771 - 497939 

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 

 
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/folketshus 

SNICKERI och HANTVERK 
Åsbergsstolens Snickeri 
Eva Löfgren      070-3407616 
eva@asbergsstolen.se  

Wedins skogstjänst 
Stefan Wedin  
070 5452839 
Trähantverk 
Nille Lönn 070-2198340 

Himmel & Jord Keramik 
Stina Neander 076-8378203  

himmel.o.jord@telia.com  

 

ME Byggnadsvård 

Mikael "Fetveds Micke" Tiljestrand Edström 

070 66 88 22 3 

www.mebyggnadsvard.se 

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 
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KOSTNAD. Gratis deltagande för föreningens medlemar.  

Icke medlemmar betalar 450 kr. 

Kostnader för resa, mat och logi tillkommer. 

MAT. Vi lagar mat tillsammans för att hålla nere 

kostnaderna, och för att det är trevligt. All mat är i 

utgångspunkten vegetarisk, är du vegan  och/eller har 

särskilda allergier tar vi också hänsyn till det. 

LOGI. Det finns en rad olika möjligheter, från gratis tältplats 

till boende i husvagn, stugor mm. 

Kontakta Helmut för upplysning om logi och resa: 

helmuthklingenberg@gmail.com, 070-6468572 

Har du andra frågor om sommarträffen, skriv gärna ett mail 

till  info@ekofilosofi.se. 

VÄLKOMNA TILL SVÅGADALEN! 

Platsen för årets möte är vårt hem i Stråsjö kombinerat 

med samlingssalen på Svågagården i byn  Ängebo 

Varmt välkomna till spännande samtal  

 i vackra   Hälsingland! 

Viveka och Helmuth Klingenberg 



Kommande Kultur och Friskvårdsvandringar i samarbete med                                                     

  

19 maj Backpelles runda. 4-5 km. Samling vid Handlarn kl. 18.00.                                                                                        

   

                                                                                                                               

 

 

  

 

Egen matsäck på dessa vandringar. 
 

En lätt vandring i våra fäders spår. Förutom gamla skogbeklädda täkter kan vi se lämningar 

från gårdar som revs i början på -60 talet. Även bruks och jordbruksfynd finns på platsen. Vi 

fikar när vi kommer ner till stigen som följer Svågan.  

26 maj Gökotta Gravmyrberget. Totalt 4 km. Samling 07.00 Svågagården. Vi möter 

morgonen med härlig utsikt över dalen. Fika på bergets topp. På hemväg går vi förbi 

fångstgropsystemet. 

02 juni Gröntjärnsrundan 7,5 km. Samling Bratthé Motionscenter kl. 18.00. Naturen som 

inte behöver beskrivas den tål att upplevas. Vi vandrar rundan med fikastopp vid Gröntjärn. 

09 juni Hornberget. 4 km. Samling Handlarn 18.00. Brant, lugn vandring upp på berget med 

vidunderlig utsikt.  

16 juni Njupfatsleden 8,5 km. Samling Handlarn 18.00. Relativt lätt vandring i våra fäders 

spår. Vi vandrar upp till den klara lilla sjön, som ligger 275 m över havet och är högsta 

punkten på avrinningsområdet. Vi fikar vid vindskyddet innan vi fortsätter längs sjön och ner 

förbi Högbron och professorns stuga. 

Fortsättning nästa blad. Mer information kommer för varje vandring på Facebook. Kan bli 

ev. ändringar vid dåligt väder. Kontakt Maj-Lis 070-5253096, Sture 070-3729224. 

Nu fortsätter vi att utveckla Motionscentret på Bratthé. Det blir ett enkelt Naturgym, 

koordinationsbana för barnen och nya barnaktiviteter förutom Stenbingon. Välkommen upp 

och prova på i sommar. 

Känner du för att hjälpa till med något i klubben? Vi har nämligen mycket att göra på några 

få personer. Kontakta Sture eller Maj-Lis, telefonnr, se ovan. Vi behöver några som delar på 

klippningen. Vi skall måla om redskapsboden och lägga stolpar längs utegymmet. Grässlåtter 

mm. Vi är på gång med att lägga plåt på Skidvilan och ett utedass. 

Vi skall även upp med nya skyltar efter Gröntjärnsleden och kolla 

av markeringen.  Tack på förhand. 

 

Träning idrottshallen.                                                                                                             

Innebandyn körs till och med v. 23, tisdagar 18.30, från 13 år och uppåt. Ledare är 

Douglas Mickelsson. Haka gärna på träningen de sista veckorna. Kostnad är 

medlemsavgift i klubben 100 kr person och år. Registrera på vår hemsida 

angeboik.se 

Ängebo IK. maj-22     

Bild på Pottaskeugn 



  

  

 

Gröntjärnsleden 2022. 

I år gör vi ett nytt försök att fira vårt 30 års jubileum. 
 Kvällsvandringen är 12 km. Man kan även välja 6 eller 3 km. Lätt terräng och en underbart vacker natur. 

Fredag 01 juli. Bussar avgår från Bratthé 18.00 och 19.00. OBS! Kom i tid det tar tio minuter att gå från 

parkeringen på Bratthé till bussarna. 

Anmälan tidigast 01 juni och senast torsdag 23 juni till angebo.ik@outlook.com då får man en kvittens 

om det finns plats på vald buss eller en förfrågan om man kan ta ett annat alternativ. 

 Information:070-5253096    Maj-Lis 

Vid anmälan uppger man namn och tel.nr. på en ansvarig person om man är en grupp, hur många man är 

och vilken buss man vill åka.  

Anmälan är bindande och blir giltig när betalningen inkommit på Bg 5575-8049 senast 27 juni. Man 

kan även Swischa på nr,1234462560 ange samma namn som i anmälan. Avgiften är 200 kr.  Barn 12 år 

och yngre 75 kr. Är man medlem i Ängebo IK eller anställd i Hudiksvalls eller i Ljusdals kommuner 
betalar man halva avgiften. Viktigt att ange arbetsplats och kommun i anmälan.  

Förutom buss till Sandvik, ingår även detta i avgiften. En stärkande och härlig vandring. Vätska och 

banan efter leden. Vid Gröntjärn får man goda bullar å kaffe som kokats över öppen eld. Vid återkomsten 

till Bratthé blir man serverad en god soppa och hembakat bröd. Samt en kaffetår till förstås. 

OBS! Glöm inte att ta med en egen kåsa att dricka i efter leden. Miljötänk. 

Vi erbjuder även en soppa utan kött. Däremot är det svårt med olika brödsorter så vi hoppas att 
man kan ta med eget bröd eller annat själv om man är känslig på något sätt. 

På grund av att bussarna även är skolbussar och det finns risk för allergi, kan vi tyvärr inte ta 
hundar med på dessa. Hoppas detta inte möter något hinder för att delta. 

Deltagande sker på egen risk.  

Välkommen till en trevlig vandring där inlandsisen lämnat sina spår. 

Mer info karta, mm. på angeboik.se 

Företagare! Varför inte bjuda era anställda på en naturskön upplevelse i hälsans tecken. 
Välkommen till oss så tar vi hand om er. Ängebo IK i samarbete med studieförbundet vuxenskolan.           
    

               

 

Inbjudan till den vackraste av vandrngar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svågagården byggs  slutet 1980-1990. Nu är det åter ett nybygge i 

Ängebo…. 

6 lägenheter för 65 +. Hyrs som vanliga lägenheter. Kommunens 

bostadsbolag, Glada Hudikhem, fd Hudiksvallsbostäder, är ägare. 

Är du intresserad av en lägenhet så anmäl dig till bolagets bostadskö. 

Nya trygghetsboendet börjar 

byggas. Foto april 2022 

Foto: KBF 

Byggkran på plats  i Ängebo. 

Fredagen den 13 maj hade ytterväggarna på nedervåningen och  två 

lägenheter på övervåningen kommit på plats.  

10 maj har väggarna kommit 

Foto: Ingela Johansson 

Grunden gjuten april 

Foto Hasse Johansson 

TRYGGHETSBOENDET 

PÅ GÅNG I ÄNGEBO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nytt år och åter dags att betala in 

medlemsavgift till Sörsia byalag 
100 kr/ hushåll 

Bankgiro 152-3935 

Swish Yvonne 073- 82 97 365 

Glöm ej  ange ditt namn. 

Alla välkomna som medlemmar, inte bara 

sörsiabor. 

SÖRSIA BYA LAG 

    Midsommarfirande Midsommarfirande Midsommarfirande Midsommarfirande     
på Moodtorpetpå Moodtorpetpå Moodtorpetpå Moodtorpet    

Midsommarafton  Midsommarafton  Midsommarafton  Midsommarafton      

Kl  13.00Kl  13.00Kl  13.00Kl  13.00    börjar dansen.  börjar dansen.  börjar dansen.  börjar dansen.      

AnnAnnAnnAnn----Marie Backlund och Stig Bergerstål Marie Backlund och Stig Bergerstål Marie Backlund och Stig Bergerstål Marie Backlund och Stig Bergerstål 
håller i lekar och ringdanshåller i lekar och ringdanshåller i lekar och ringdanshåller i lekar och ringdans    

Utförligare annons kommer i junibladetUtförligare annons kommer i junibladetUtförligare annons kommer i junibladetUtförligare annons kommer i junibladet    

Alla  varmt  välkomnaAlla  varmt  välkomnaAlla  varmt  välkomnaAlla  varmt  välkomna    
Sörsia byalagSörsia byalagSörsia byalagSörsia byalag    

    
    

Uppställningsplats 

Husbil, husvagn, tält. 

 100 kr/dygn, 150 kr med el/dygn 

 Enkel 2 bäddsstuga finns 200 kr/dygn 

 Övrig info kontakta  

Yvonne 073-829 73 65 Leif 070-632 22 34 

Kontant eller swish nr. 0738297365 

Moodtorpet drivs av Sörsia byalag. 

Vatten att dricka och diska i finns  

i uppståndare mitt på gården.  

Dass finns bakom logen. 

Lanthandel och tankstation, Ängebo 2 km. 

Bad, Norrhavrasjön 3,5 km. 

Välkomna! 

Vi hoppas ni kommer att trivas på Moods. 
För allas trivsel. 

 Håll rent och märk ut ev. kabel vid 

gräsklippning 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

Hemtjänsten 

Söndag 

Hemtjänsten 

Vecka 20 
Sallads buffé 

16/5-22/5 

Pytt i panna 
ägg rödbetor  

Stek fisk filsås 
potatis 

Kyckling-
klubba ris 
currysås 
Ris/potatis 

Pannkaka, 
grädde & sylt 

Fläskfilé-
gryta 
potatis 

Omelett Blandat 

Vecka 21 
Sallads buffé 

23/5-29/5 

Fiskgratäng 
med citron och 
purjolök 
potatis 

Korv-stroganoff 
m ris /potatis 

Spagetti 
köttfärssås 

Blandade rätter 
Endast hemtjänst 

 

Kyckling-
bröstfilé 
sås potatis 

Sill ägg 
potatis 

Filé med 
potatisgratäng 

 

Vecka 22 
Sallads buffé 

30/5-5/6 

 

Panerad fisk 
med potatis 

Stark korvgryta 
ris 

Pannbiff med 
lök, sås & 
potatis 

Kyckling-soppa 
med tillbehör 

Karré sås 
potatis 

Fläskkotlett 
sås & potatis 

Isterband 
dillstuvad 
potatis 

 
      Grillkorv med 

potatismos 

Vecka 23 
Sallads buffé 

6/6-12/6 

SVERIGES 
NATIONALDAG 

Lax sås potatis 

Köttbullar sås 
potatis 

Kyckling sås 
potatis 

Ugnspannkaka, 
grädde & sylt. 

Stekt fisk 
med filsås 
potatis 

Blandat Revbensspjäll, 
sås & potatis  

Vecka 24 
Sallads buffé 

13/6-19/6 

Pytt i panna 
ägg rödbetor 

Grillad & 
marinerad 
Fläskkarré sås 
potatis 

Skol- 

avslutning 

Ost och 
skinksallad 
pasta 
dressing 

Fiskgratäng med 
potatis 

Kyckling-
soppa med 
tillbehör 

Blandat Fläskkotlett sås 
& pot. 

Vecka 25 
Sallads buffé 

20/6-26/6 

Fläsk potatis 
löksås 

Korvstroganoff m 
ris 

Fiskgratäng 
med potatis 

Blandade rätter Rostbiff 
med 
potatis-
sallad 

Lax sås 
potatis 

Kycklingfilé 
/potatis 
mangoraya sås 

MATSEDEL 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ängebo www.svagadalen.com   

0653-30157 Jour: 070-6469867 

INFORMATION  
 20/5 kl 11.30 Barnteater med ”Kompis 

med Alfons Åberg?” Fri entré. 
 

 Årsmöte för medlemmar Ängebo Folkets 
Hus 25/5 kl 19.00 

 
 24/8 16.00-20.00 Föreningsmässa. 

Bygdens föreningar visar upp sig och sin 
verksamhet. 

 
 27/8 ” Flottarleds vandringen ” Ett 

samarrangemang med ÄIK. 
 

 11/9 valsöndag på Svågagården 
 

 Bokning gymnastiksal sker på 30157 och 
nyckel hämtas på Svågagårdens 
restaurang dagtid. 

 
 Prel bokning av en barnteatern Lucas 

och Lugan under året. 
 

 Bastu öppet fredagar från 15.00 till 
18.00 Pris 30:- 

 Se oss på facebook! Sök på Svågagården. 
 

Svågagården miljösäkrar med 

solceller på taket, fossilfri 

uppvärmning och kontinuerlig 

uppgradering av ledbelysning. 

www.svagadalen.com där 

finns matsedel och övrig 

information om 

verksamheten. 

 
FÖRENINGSMÄSSA 
Onsdag 24 aug  kl 16-20 

Ett ypperligt tillfälle för alla boende i dalen 

att få information av Svågadalens 

föreningar, Svågadalsnämnden, Folkets 

hus, Betel om vad som finns att tillgå i 

dalen. I Svågadalsbladet finner du alla 

föreningar samlade. 

Passa på att träffas och få göra nya 

bekantskaper. Boka redan nu in datumet i 

din agenda. 

Folkets hus arrangerar 
och serverar fika med hembakat 

och smörgås 
 

Ev frågor så ring: 
Jessica Svensson  070 5630938 
Birgitta Nilsson  0730 423077 

20/5 kl 11.30 Barnteater  
”Kompis med Alfons Åberg?”  
 Fri entré. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Hejsan allihopa 

Efter 25 år i Kiruna som VVS entreprenör har vi tagit beslutet att flytta till Brännås,  

så från mitten av maj  kommer jag att erbjuda mina tjänster inom VVS samt försäljning av 

badrumsinredningar/pannor och allt som har med värme/vatten att göra  

Med vänlig hälsning  json arbetstel : 0727210034  /Robert. 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verksamhetsberättelse 2021-05-01 till 2022-04-01 Ledgruppen. 

*Vi har röjt efter vinterns toppbrott samt sätt upp nya skyltar på leden till Hornberget. 

*Vi har även röjt leden till Njupfatet efter vinterns toppbrott. 

*Satt upp tavlor för ledbeskrivning och även vid vissa kulturbyggnader mm som t.ex. Spruthusen i 

Havra och Ängebo . 

*Vi har bytt en del skyltar till våra leder och sevärdheter, Det är Britt&Staffan samt Maj-Lis som 

målat och gjort dem. 

*En del av damerna i gruppen har städat Hornbergsstugan samt bolagsstugan på Trossnarvvallen. 

*Vi har bytt fönstret på Hornbergsstugan. 

*Vi hat röjt och märkt två nya leder i Brännås :Dammrundan och Sågrundan.  

*Monas gubbe Lennart har gjort en broschyrhållare till Norrberg. 

*Bytt ut en del kartor som sitter vi Välkommen till Svågadalen  till dom nya. 

*Har tänkt tillverka en ny anslagstavla till Norrberg men efter en kontroll med Plan&Bygg att 

bygglov krävdes så lades detta ner. 

*Vi har snickrat sittbänkar som vi kört ut nu i vår till Njupfatet och Brättingberget och Örvallssjön 

*Vi har under året haft  9st ledgrupps träffar. 

*Samordnare för ledgruppen Sture Joelsson har meddelat att han slutar som det, men han 

fortsätter jobba vidare med våra leder.  

*Vi kommer att fortsätta att träffas minst en gång i månaden , där vi diskuterar och planerar jobb 

efter våra leder. 

*Vi är med i ett Lonaprojekt i Hudiksvalls kommun 

Sture Joelsson 



Plats och tid: Svågagårdens konferensrum den 28 april 2022, kl. 08.00-12.00 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Eva Edström (Opol) 
Amanda Brink (Opol) 
Peter Jons (Opol)  
Marianne Joelsson (Opol) (ej § 
30) 
Robin von Wachenfeldt (Opol) 
(ej § 30) 
Hans Schröder (Opol) 
Malena Söderström (Opol)  
( § 30) 
Torbjörn Bengtsson (Opol)  
( § 30) 
 

Malena Söderström (Opol)  
(ej § 30) 
Torbjörn Bengtsson (Opol)  
(ej § 30) 
Sindre Ranheim-Sween 

Birgitta Holmberg (Opol)  

Mona Svedlund (Opol)  

Per “Pelle” Persson (Opol) 

 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare  

 

 
Utses att justera:  Robin von Wachenfeldt (Opol) 

 

 
Justeringens plats 
och tid: 2022-05-09 klockan 07:45  

Underskrifter:  Paragrafer: 28 - 35 

Sekreterare: Fredrik Röjd                    

Ordförande:                 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 
 

  
  

                                   Robin von Wachenfeldt (Opol) 
 

Upprop: Enligt ovan. 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 
 
Anslagstid från                                                            Anslagstid till 

2022-05-11                                                       2022-06-01 
 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 

Svågadalsnämnden 



 
§ 28 Rapport från verksamheten, personalläge samt arbetsmiljö 

§ 29 Ekonomisk rapport efter första kvartalet år 2022 (delårsrapport) 

§ 30 Ansökan om bidrag från Svågadalens skoterklubb 

§ 31 Fråga om svar till revisionsrapport 

§ 32 Rapport från möte med fibergruppen längs ”Södra vägen” 

§ 33 Fråga om remissvar avseende bostadsförsörjning i Hudiksvalls kommun 

§ 34 Pågående arbete 

§ 35 Kommande möten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 28 Rapport från verksamhet, personal, arbetsmiljö samt Covid-19 samt 
Ukrainakonflikten 

Platschefen informerar om läget inom förvaltningen just nu. 

Arbetet inom förvaltningen fortsätter enligt plan, men vi är även ständigt förberedda på de 

konsekvenser som utvecklingen i vår omvärld kan komma att få för Hudiksvalls kommun i allmänhet 

och Svågadalen i synnerhet. 

Inom hemtjänsten varierar arbetsbelastningen fortsatt nästan från dag till dag och omsättningen på 

kunder är också varierande. Det är inte alls ovanligt att en del kunder som beviljas hemtjänst blir så 

friska att de inte längre behöver hemtjänst, medan andra med kort varsel behöver mer dylik. 

Enligt ett tidigare beslut i Hudiksvalls kommunfullmäktige ska den som nyttjar hemtjänst benämnas 

”kund” när man tar emot hemtjänstinsatser medans det ska heta ”brukare” när man genom formellt 

beslut beviljas hemtjänstinsatser. 

Inom Svågadalsnämnden tas inga formella beslut om hemtjänstinsatser utan det görs av kommunens 

biståndsbedömare centralt i Hudiksvall. 

Inom vår grundskola och vår förskola samt vårt fritidshem märks det att det är vår och att 

sommarlovet inte alls är så långt borta!  

Inom landsbygdsutvecklingssidan jobbar vi på enligt vår aktuella aktivitetslista som ständigt fylls på. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 29 Uppföljning av det ekonomiska läget efter det första kvartalet år 2022 
(delår) 

Förvaltningen fortsätter att ha något högre kostnader än budgeterat. Detta beror i första hand på att 

efterfrågan på våra tjänster är fortsatt höga.  

Nämnden ligger dock bättre till ekonomiskt än för motsvarande period år 2021. 

Vi försöker att hushålla med våra resurser så gott det går, men flera kostnader är oundvikliga för att vi 

ska kunna leverera så mycket välfärd som vi vill och är skyldiga till. 

Huvuddelen av nämndens och förvaltningens kostnader är för övrigt fasta såsom lokalhyror och löner. 

Platschefen har i en nyligen upprättad prognos till kommunstyrelsen anfört att om allt går rätt så kan 

nämndens underskott för år 2022 begränsas till ett par hundra tusen kronor, men att denna bedömning 

ska överensstämma med det faktiska slutresultatet bedömer platschefen själv nu vara osannolikt. 

Svågadalsnämnden analyserar delårs-/kvartalsrapporten men finner att man inte kan bli för detaljerad i 

sin redovisning i protokollet. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

Robin von Wachenfeldt (Opol) och Marianne Joelsson (Opol) anmäler jäv och lämnar lokalen. 

Malena Söderström (Opol) och Torbjörn Bengtsson (Opol) inträder som beslutande. 

 

 



§ 30 Ansökan om bidrag från Svågadalens snöskoterklubb 

En ansökan om ett bidrag om 45 000 kronor har inkommit till nämnden från Svågadalens 

snöskoterklubb. 

Klubben i fråga anför att de lägger ner stora mängder ideell tid på att hålla ett omfattande 

skoterledssytem i gott skick vilket är till gagn både för ortsbor och besökare. 

Arbetsutskottet har diskuterat frågan och har funnit att de är positiva till att ge ett bidrag, men uppdrar 

till nämnden att besluta om storleken på penningsumman. 

Nämnden diskuterar frågan. 

Mona Svedlund (Opol) föreslår att klubben beviljas 30 000 kronor i bidrag. 

Amanda Brink (Opol) föreslår att klubben beviljas hela det sökta beloppet om 45 000 kr. 

Debatten fortsätter. 

En klar majoritet av nämnden väljer att gå efter Amanda Brinks (Opol) förslag. 

Nämnden anser dock även att skoterklubben behöver stärka sina egna intäkter. 

Beslut: Nämnden beslutar att bevilja Svågadalens snöskoterklubb det sökta 
bidragsbeloppet om 45 000 kronor med kravet att klubben snarast börjar arbeta för att öka 
sina egna intäkter. 

Robin von Wachenfeldt (Opol) och Marianne Joelsson (Opol) återvänder till mötet. 

§ 31 Fråga om svar till revisionsrapport 

Nämnden diskuterar den revisionsrapport avseende styrning och ledning av 

Svågadalsnämnden som revisionsföretaget Price Waterhouse Coopers har tagit fram på 

uppdrag av Hudiksvalls kommuns revisionsnämnd. 

Platschefen har tidigare, på tjänstemannanivå, kommenterat ett tidigare utskickat förslag till 

revisionsrapport. 

Nämnden diskuterar frågan. 

Beslut: Nämnden beslutar att ge platschefen i uppdrag att utarbeta ett nytt svar angående 
revisionsrapporten utifrån den diskussion som hållits i nämnden. 

§ 32 Rapport från mötet med fibergruppen längs Södra vägen 

Den så kallade fibergruppen längs Södra vägen höll onsdagen den 27 april ett offentligt möte på 

Svågagården dit även nämnd samt platschef var inbjudna. 

Mötet var positivt och framåtriktat. De boende efter den så kallade Södra vägen, formellt kallad 

”Norrberg-Brännås vägsamfällighet” inväntar nu svar från kommunledningen avseende en skrivelse 

man tidigare skickat in till kommunen. 

Nämnden diskuterar frågan. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen samt uttrycker att de stödjer de boende längs 
Södra vägen i deras arbete för att få fiber till området. 

 



§ 33 Fråga om remissvar avseende bostadsförsörjning i Hudiksvalls 
kommun 

En förfrågan om ett internt remissvar avseende en tänkt plan för bostadsförsörjning inom Hudiksvalls 

kommun har inkommit till nämnden från kommunledningen. 

Nämnden diskuterar frågan, och finner snabbt att man inte är nöjda med att Svågadalen över huvud 

taget inte finns med på den bifogade kartan som illustrerar kommunens bostadsförsörjningsplan. 

Beslut: Nämnden beslutar att nämndens ledamöter och ersättare inför kommande möte 
med arbetsutskottet via elektronisk post meddelar platschefen sina synpunkter så 
sammanställer utskottet och översänder svaret till kommunledningen. 

§ 34 Pågående arbete 

- Rivning av kolarkojan skall genomföras. 

- Badhytterna vid Havrabadet skall renoveras. 

- Gapskjulet på skolgården skall renoveras. 

- Sandlådan på förskolegården skall renoveras. 

- Kommunens hemsida ska uppdateras avseende Svågadalens delar. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 35 Kommande möten 

- Kommande dialogkväll den 31 maj. 

- Nämndens visionseftermiddag den 30 maj. 

- Platschefen kommer den 31 maj att ha ett möte med Region Gävleborg med syfte att 

få igång hälsorummet till hösten. 

-  

Beslut: Nämnden beslutar att planera dessa möten närmare. Klart är dock att det 
kommer att bjudas på smörgåstårta i samband med dialogkvällen den 31 maj. 

Mötet avslutas. 
 
 
 

 

 

  

OBS! TURISTFOLDERN FÖR 2022! 

Vi kommer under maj månad uppdatera turistfoldern som getts ut inför 

varje sommar nu i några år . De som redan varit med i foldern kommer 

vi ringa upp men är det någon som vill ha med något i den och inte 

tidigare varit med så hör av er till mig på tel 0702- 36 04 10 eller mail 

mia.rosvall@svenskafrim.se före den 23 maj. 

Mia Rosvall 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             

 
 
 

 

 

 

 

 
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 Peter Jons 0703299135 

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    birgitta0480nilsson@gmail.com 

tel 0730 42307 

Mia Rosvall mia.rosvall@svenskafrim.se    

tel 0702 360410 

NÄSTA STOPPDATUM 15 juni kl. 12.00    

SVÅGADA LSBLADET 

Vårpromenad med baggen. 

Foto och text Gun Jons 

15 maj. Det tar sig på bygget!  

Foto o text  Ingela Johansson 



                                                                                                           Nomineringsenkät    2022-03-12 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


