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NÄSTA STOPPDATUM 15 september Kl. 12.00

Lyskväll vid Havrabadet
Lördag 27/8 kl 20.00

FÖRENINGSMÄSSA
Onsdag 24 aug kl 16-20
Svågagården Ängebo
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.
Folkets hus arrangerar
och serverar fika med hembakat
och smörgås
Ev frågor så ring:
Jessica Svensson 070 5630938
Birgitta Nilsson 0730 423077

Vi umgås och grillar korv, ta med egen
grillkorv, stol och några marschaller
så lyser vi upp kvällen och tar emot
hösten tillsammans.
(vid ihållande regn inställt)
vi umgås på avstånd och med repekt.
Välkomna
önskar Ulrika Brink

Information om förtidsröstning
inför valet 2022,
till riksdag, region och kommun,
finns inuti bladet.

AUGUSTI 2022
Vi har kommit till andra delen av augusti
men sommarvärmen håller i sig fortfarande.
Mörkret kommer krypande, smygande och
vi får börja tända ljus vilket ju också är
mysigt. Våra växlande årstider är ganska
fantastiska, vill inte vara utan dem.
Visst klagar folk på än det ena än det andra,
”oj det ska bli regn i helgen”, ”nä det går
inte för det blir för varmt nästa vecka”, ”nu
måste vi få regn snart”, ”om fyra månader är
det jul”
Jag funderar inte över vädret, det blir som
det blir, inte lönt lägga energi på sånt jag
ändå inte kan påverka.
Själv har jag haft en mycket bra sommar,
helt frisk, deltagit i många evenemang,
mycket musik, trevliga människor, mycket
god mat, suttit i ensamhet ibland för att
slippa människor, umgåtts med mina
närmaste barn och barnbarn, anordnat
loppis, serverat fika, våfflor och kôlbullar,
fyllt på byteskuren med jämna mellanrum
och den är fortfarande öppen så du kan
lämna in och hämta grejer, så många
besökare det varit där, ypperligt tillfälle för
återbruk in i det sista.
Lite kort om min sommar hittills…nu väntar
hösten snart med allt vad det innebär.
Ha en bra fortsättning! Birgitta Nilsson

Bygderådet
i Hudiksvalls kommun inbjuder till
informationsträff
20 september kl.17.30-18.30
på Svågagården

SÄLJER
ÄGG
från glada höns
Stig och Camilla
Brännås 618
073 8179724

LOPPIS
Hagströmsvägen 10
BJURÅKER
Söndag 28 aug 11-15
Många fynd
Våfflor Fika Hembakat
Välkomna!

BrittMarie och Birgitta

ÄR DU NYINFLYTTAD I SVÅGADALEN?....
I Svågagårdens reception finns
informationsmaterial mm för dig.
Prata med Cilla.
Välkommen
Ann-Marie Rosvall
ordförande
Svågadalsnämnden

VI
FLYTTAR
IN

AKTUELLT I SVÅGADALEN
Handlar´n Svågadalen
Svågadalens Intresseförenings ledgrupp
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

Kontaktperson Sture Joelsson 0703 729224

Brännås/Brändbo byalag o
Bygdegårdsförening
Ordf. Peter Sundberg 0703 338151

BAD
Havrabadet naturbad

Brännås/Brändbo Vägförening

CAMPINGPLATSER

Björsarvs lyse- och intresseförening

Sördala naturcamp

Ordf. Kenneth Karlén

www.svagadalen.com/tallbacken

Stråsjö medeltida kapell

Sörsia, Moodtorpet

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

Yvonne Bergström

Ordf. Peter Sundberg 0703 338151

073 8297365

0738 022325
072-2090771

Björsarv camping

Stråsjösjöns vänner

www.bjorsarvcamping.com
bjorsarvcamping@gmail.com
0705623793 eller 0705623763

Ordf. Sven-Erik Sydh 0702 742318

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Utbildning förarbevis för 4-hjuling och
skoter

Laddstolpe för snabbladdning av elbilar
Svågagården

Sture Joelsson 0703729224

Svågadalens jaktskytteklubb
Sörsia byalag

JMV El & Byggtjänst
Rotbäck 210 Bjuråker
070-3459928

Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

ENTREPRENAD
Grävmaskin, kranbil
Claes Wallberg 070-8241378
FISKE
Dellenbygdens fiskevårdsförening
Jessica Dolk .....072-7326464
www.dellenbygdens-fvo.se

FOLKETS HUS
070 5630938

FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

Ordf. Tomas Sandin

Ordf. Joakim Brink 070-2972872

EL

Ordf. Jessica Svensson

Svågadalens skoterklubb

070-267 52 61

FÖRENINGAR I SVÅGADALEN

0730-822525
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

Svågadalens Intresseförening alla boende i
dalen är medlemmar
Ordf. Peter Jons 070-329 91 35
www.svagadalensbyar.se

HÄLSOCENTRAL
Rådgivning 1177 Ambulans 112
Delsbo Hälsocentral 0653-714000

KOMMUNIKATION
Närtrafik enl. turlista

Himmel & Jord Keramik
Stina Neander 076-8378203
himmel.o.jord@telia.com

Förbeställ 0771 - 497939

KROPPSVÅRD
KB Kroppsvård

SVÅGADALENS HEMSIDOR
www.svagadalensbyar.se
Svågadalsbladet finns inlagt på hemsidan.
Hemsidesansvarig Hans Schröder
hans.schroder@hudiksvall.se

med.fotvård, spabehandling, massage,
vaxning
Karin Berglund 070-6618272
www.lillaspasalongen.n.nu

www.svagadalen.com
Hemsidesansvarig Jan-Åke Rosvall
janake.rosvall@svenskafrim.se

Svågans beröring och massage
Taktil stimulering och klassisk massage
Marianne Joelsson 073-0612188

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås

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

Samlingslokal m kök
Margareta Larsson 070–455 58 56

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL

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

www.hudiksvall.se

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN
Reception
Förskola
Förskoleklass, Fritids
Skolan
Äldreomsorgen
Platschefen
Folkets Hus

0650-556660
0650-556661
0650-556661
0650-556663
0650-556665
0650-556666
0653-30157

VANDRINGSLEDER
Kontaktperson/info.
Sture Joelsson
Maj-Lis Wikström

0703 729224
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

Måndag
Vecka 34
Sallads buffé

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fläskgryta potatis

Fredag

Lördag

Söndag

Hemtjänsten

Hemtjänsten

Tacobuffé

Stekt korv,
sås & Pot

Blandat

Kyckling filé,
sås potatis

Korv potatis sås

Korvstroganoff
ris/potatis

Stekt fisk sås
potatis

Månadens
vegetariska

Ugnskorv med
ajvar potatis

Panerad fisk
potatis filsås

Spaghetti med Ost och
köttfärssås
skinksallad

Fläsk potatis
löksås

Fisk med
curryremoulad
potatis

Kycklinggryta
ris/potatis

Korvgryta
potatis

Pannkaka med
grädde

Fläskkarré m Omelett
sås &
potatis
.

Pasta tonfisksås

Stekt korv sås
potatis

Kycklingklubb
a ris/ potatis

Köttfärs-frestelse

Dillkött
potatis

Blandade
rätter

Kalvsylta
rödbetor potatis

Fläskkorv
potatismos

Kycklinggryta
ris/potatis

Fiskgratäng

Spenatsoppa
ägghalvor mjukt
bröd

Grekiska
färsrutor
potatis

Fisk sås
potatis

Karre med sås
potatis

22/8-28/8
Vecka 35
Sallads buffé

29/8-4/9
Vecka 36
Sallads buffé

5/9-11/9
Vecka 37
Sallads buffé

Blandade rätter

12/9-18/9
Vecka 38
Sallads buffé

19/9-25/9

Dagens lunch serveras mellan 11.00- 13.00
Dagens rätt 85 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 15kr-

Kaffe 15 kr

Gobit 20 kr

Alla dar lätt-margarn/smör, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten
Adress
Telefon
E-Mail
Svågagården 82479 Bjuråker 0653-30157
svagagarden@svagadalen.com

Inbjudan till Flottarleden
Lördag 27 augusti med start
från Svågagården kl. 10.00

Ängebo IK

anordnar Ängebo IK i samarbete med Ängebo
Folketshus förening och Studieförbundet
vuxenskolan en vandring längs Flottarleden.
Sträckan är ca 12 km från starten vid
Svågagården i Ängebo, där man även parkerar
bilarna. (Går att korta av).
Vandringen sker i eget tempo längs den vackra
och lätta terrängen längs Svågan. Leden går
över den gamla bron till södra sidan och följer
en fin gammal basväg västerut. En väg som
långt tillbaka var förbindelse mellan byarna i
dalen. I Långmor bjuds det på fika och man
går sedan vidare över en mindre bro till den
norra sidan av älven. I Långmor finns även
rester efter en gammal kvarn. Nu fortsätter
leden nära det ringlande vattnet och man kan
se spår efter flottningen som skedde för sista
gången 1965. Leden följer vägen en bit genom
Råka, för att sedan vika av ner mot Svågan
igen. Åter en fin sträcka vid vattnet innan man
kommer fram vid Back Pelles, går över vägen
och följer skidleden den sista delen fram till
vägen igen. Vill man inte gå de 800 metrarna
efter vägen tillbaka till Svågagården, finns
möjlighet att parkera här vid starten av leden.
Åter vid Svågagården serveras en god soppa
med bröd och tillbehör.

Vandringen kostar 150 kr. Barn under
12 år 75 kr. Fika, soppa och en härlig
naturupplevelse ingår. Ta med egen
vätska, (påfyllnad Långmor).
Anmälan och betalning är bindande.
Anmäl på mail angebo.ik@outlook.com
eller sms 0705253096, Senast 23 aug.
Information på samma nummer.
Avgiften sätts in på BG 5575-8049 eller swish
1234462560, märk antal och Flottarleden.
Svågagården

Turlista Närtrafik from 15 augusti tom 9 december 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.

FÔNDERINGER FRÅN PAPPEL.ÅSEN

FUNDERINGAR FRÅN PAPPELÅSEN

Jô sett hän å fônderer å glåmer boscht i berga´
löva´ har ramla´ å träna´ har tappa´ färga´
hä ä shl.ut på sômmarn å hä börjer bl.i kashl.t
å hän sett jô å tännsche på ashl.t
sôm ha va´re å va´ jô ha gjorscht
jô hinnen´t mä, hä går ju sa´ forscht

Jag sitter här och funderar och tittar bort i
bergen
löven har fallit och träden har tappat färgen
det är slut på sommaren och det börjar bli kallt
och här sitter jag och tänker på allt
som har varit och vad jag har gjort
jag hinner inte med, det går ju så fort

Ôm en titter på berga´ dan bocht´i
sa sén e litta´ gl.ipa mitt i
men jô ha gl.ömt vannåcht hä ä
å inga männicha kan hjäl.pa tä
jô kôm hôg jô når jô geck te skol.en
jô hadde vel.a hôshl.t morsan i kjol.en

Om man tittar på bergen där borti
så ser man en liten glipa mitt i
men jag har glömt var någonstans det är
och ingen människa kan hjälpa till här
jag kommer ihåg jag när jag gick till skolan
jag hade velat hålla mamma i kjolen

Ve feck gå a´nva´r dag, sän var´e ba´re å knega
mä kraka, hästa´n å fåra´ i stega
å al.drig var vi sjuk, vi åt ashl.t sôm fanns
at sômmarn cykla´ vi te vallen på dans
för da´r fanns´e fine jänter sôm en ville ha
å ena bl.ev me ho, hä va en vinterda

Vi fick gå varannan dag, sen var det bara att
knega
med korna, hästarna och fåren i stega
(fårhuset)
och aldrig var vi sjuka, vi åt allt som fanns
på sommaren cyklade vi till vallen på dans
för där fanns det fina flickor som man ville ha
och en blev min, det var en vinterdag

Å nu ä ho bochte, ho geck sta´ å dog ho nåre år
sä´n
ho bl.ev liggann´e å sa´ dog´a, jaa sa vare, män..
Nää nu ha jô sôtte sa´ jô ha bl.evve alldeles
skreen
å hemma ha jô inga brevvé me
tänk va´ en kôm hôg långt tebaks, tankan går
fast jô minns´ent va´ jô åt igår

Och nu är hon borta, hon dog för några år sen
Hon blev liggande och sen dog hon, jaa så var
det, men
Nä nu har jag suttit så jag har blivit alldeles stel
och hemma har jag ingen bredvid mig
tänk vad man kommer ihåg långt tillbaka,
tankarna går
fast jag minns inte vad jag åt igår

Hä ä en gamla´n ka´r sôm grônner på hur hä var
fôr tebaks. Han sett på en stôbbe på
Pappel.åsen mä utsekt övver flere byer. Han har
va´mma´chböxer å e shl.arviga skjorchta´
på´sse, gammel.stövvlen hán täjje ida.
Pappel.åsen lígg ôppafôr Furbärg.

Det är en gammal man som funderar på hur
det var förr i tiden. Han sitter på en stubbe på
Pappelåsen med utsikt över flera byar.
Han har vadmalsbyxor och en trasig skjorta på
sig, de gamla stövlarna har han tagit idag.
Pappelåsen ligger ovanför Furuberg.

/Birgitta Nilsson
Denna text återfinns i dialektboken
”Men va säg dû männcha? Utgiven i juli 2012.
Dialekt från de norra delarna av
Bjuråkerssocknen

Bjuråker-Norrbo församling
firar
Gudstjänster på Svågagården
en söndag i månaden kl. 14
28/8, 2/10, 13/11, 4/12
Efter gudstjänsten
fikar vi tillsammans.
Varmt välkomna!

AGENDA













24/8 16.00-20.00 Föreningsmässa.
Bygdens föreningar visar upp sig och sin
verksamhet.
27/8 ” Flottarleds vandringen ” Ett
samarrangemang med ÄIK. Köket
levererar bl.a morotssoppa m tillbehör.
11/9 valsöndag på Svågagården
o Restaurangen öppen:
12.00 till 17.00
o Varmrätter från 110:o Hembakat och mackor.
Bokning gymnastiksal sker på 30157 och
nyckel hämtas på Svågagårdens
restaurang dagtid.
Prel bokning av en barnteatern Lucas
och Lugan under året.
Bastu öppnar 26/8 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.

Ängebo www.svagadalen.com
0653-30157 Jour: 070-6469867

På årets loppisrunda var omkring 20 st anmälda.
Vädret var med oss och doften av vårrullar och
kolbulle spreds över delar av dalen.
Möten med nya och gamla bekanta var
inspirerande.
Tack alla ni som gjorde helgen så trevlig!

EVENEMANGSKALENDERN

Birgitta och Mias funderingar……
Varför trivs vi i Svågadalen?

AUGUSTI
24 föreningsmässa, Svågagården
27 Vandring Flottarleden
27 lyskväll Norrhavrabadet
27 biblioteket 50 år, Friggesund
28 Gudstjänst med fika, Svågagården
SEPTEMBER
11 valsöndag, Svågagården
20 Bygderådet Hudiksvalls kommun Svågagården

Ja tex
Här kan man pinka osedd bakom knuten,
man är sig själv eller kan vara ihop med
andra om man vill, gott om utrymme både
ute och inne, inte nödvändigt att byta
gardiner, man kan elda i vedspisen, åka till
Svågagården och äta dagens lunch utan
att behöva diska, handla i affär´n och när
det blir för trôkigt så tar man närtrafiken
till Delsbo och
vidare ut i vida världen…..

Valet 2022
11 september
till riksdag, region och kommun
Vallokal 11/9 Svågagården öppet 8.00 – 20.00
Förtidsröstning i Mobila biblioteket (bokbussen) vid Svågagården, Ängebo
onsdag 31/8 mellan kl. 12.30 – 14.00
Förtidsrösta i Delsbo biblioteket från den 24/8 till den 10/9
Öppet måndag – fredag kl. 14.00 – 19.00
Lördag 10.00 – 14.00
Söndagar stängt
I båda fallen ska både röstkort och idkort vara med!
Det som är nytt är att valsedelsställen numera är avskärmade och att man ska vara
ensam bakom skärmen! Undantag om Du inte klarar dig själv!
Svågadalens Valdistrikt

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.

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

SVÅGADA LSBLADET

Nu är räcket på loftgången och balkongerna
på plats på nya trygghetsboendet i Ängebo.
Text o foto: 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
½ sida
helsida
mer än 5 sidor/år

50 kr
75 kr
100 kr
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

