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NÄSTA STOPPDATUM 15 oktober Kl. 12.00
VIKTIGT! KOM IHÅG VALET TILL SVÅGADALSNÄMNDEN 13 NOVEMBER
Två stora projekt som Svågadalsnämnden jobbat för den här mandatperioden
pågår nu för fullt, se nedan. Det här är något som hade varit svårt att få till om inte
nämnden och goda relationer till Hudiksvalls kommun funnits. Jag uppmanar
verkligen alla Svågadalsbor att gå till valurnorna den 13 november och rösta fram
en ny nämnd. Ta vara på möjligheten att påverka och jobba för vår del av
kommunen. Nämnden har betydelse för att det ska finnas skola, förskola,
hemtjänstgrupp här.
Vi är unika i Svågadalen då det inte finns någon motsvarighet till det vi har någon
annanstans i Sverige. Vi jobbar med sakfrågor utan partipolitik.
Det går naturligtvis att strunta i valet men då riskerar vi att inte kunna behålla det vi
har och inte kunna arbeta med utveckling av dalen på det sätt som gjorts hittills.
Ann-Marie Rosvall

Angående fiber.
Hämtat från Fiberstadens hemsida
2022-09-12
Tomtprojektering kommer påbörjas
under denna vecka. Vår
entreprenör Micke Svensson
entreprenad AB kommer kontakta
alla som signerat avtal och boka
upp en tid.
Ann-Marie Rosvall
Ordförande
Svågadalsnämnden

Angående Trygghetsboendet i Ängebo.
Projektet fortgår som planerat. Fasaden
börjar bli helt klar och även lägenheterna
inuti börjar ta form.
Vi (Glada Hudikhem) har inget exakt
datum när vi kommer publicera
lägenheterna för uthyrning men det börjar
att dra ihop sig.
Text är från Glada Hudikhems hemsida 8
september. Där går att se bilder från
bygget under rubriken ”våra projekt”.
Ann-Marie Rosvall
Ordförande
Svågadalsnämnden

OKTOBER
Hösten fortsätter med varierande väder,
tror vi har alla väderlekar nu.
I maj tog jag av mig mina strumpor men
nu tar jag på mig dem emellanåt, så skönt
att ha sluppit dem hela sommaren…
Björnjakten är avslutad, älgjakten är på
gång att börja. Förra veckan hade jag tre
älgar nere på täkten och förhoppningsvis
blir dom kvar efter jakten. Vilka ståtliga
djur… Tänk en tjälstek…
Valet är över och om resultatet får Du
tycka själv
Överflöd av bär i skogen, dessvärre vill inte
mina knän bära mig så jag kan inte plocka
själv. Men då har jag underbara vänner
som kommer med några hinkar…
Tack till Mai Larsson och Nea Hansson
Tack till Kjell-Åke B för självplockningen
Nu blir det sylt, saft och inte att
förglömma glögg
Jag känner mig som en hamster när jag
samlar så mycket bär, inte för att jag vet
deras känslor men tror vi är ganska lika..,
Köksspelningen är på gång att starta igen,
spelmännen har känt spelsuget länge nog
nu, så trevligt och enkelt att bjuda in dem i
köket.

SÖNDAG 1:A ADVENT

Byteskuren stängs lördag 1 okt, passa på
att hämta det som finns, sen kastas det.
Om det är fint väder den dagen så kan det
finnas fika där. Snälla DU låt kuren vara
som den är sen, det kommer dit något nytt
framöver som jag vill ska finnas kvar och
glädja förbiåkande.

Birgitta Nilsson

EN LITEN UNDRAN TILL ER ALLA I
SVÅGADALEN
Alla Helgons Helgen
sätter jag ett eller flera spöken uppe vid
vägen på sidan om kuren som en rolig
grej för alla.
Jag hoppas att flera av er gör likadant på
olika ställen i dalen…
Funderingar så ring mig
Birgitta Nilsson 0730 423077
Javisst ja, jag har flera idéer som gäller
längre fram i december, det kommer i
Bladet nästa månad…

27 nov

JULBORD och JULMARKNAD
på Svågagården
ca tid kl 12-18
Vill Du vara med på julmarknaden med
hantverk, ätbart, drickbart…
Börja fundera på det redan nu, tiden går så
fort… Anmäl till Birgitta Nilsson
Folkets Hus arrangerar dagen

Dags att börja planera årets julmarknad
1:a advent, bra kombination med den
läckra hemlagade julmaten, fint att ha allt
under samma tak.

Avslutningsloppis
med lite hantverk, bröd mm
18 september kl. 11-14
Moodtorpet Norrberg
Fika och varmkorv finns
Välkomna
Sörsia byalag

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

Elvakaffe på Betel!
Den 7 oktober kl 11-12.30 startar vi upp igen, på Betel i
Norrberg. ”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 under oktober och november.

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

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

AGENDA


Fredagen den 28/10 visar vi filmen om
Järvsöfax. Vi serverar pärgröt m fläsk
från 12.00 Pris 100 kr för mat och film.



Söndag den 13/11 är restaurangen
öppen för farsdag och val till
Svågadalnämnden. Vi återkommer om
meny och underhållning.

på Svågagården
www.bygderadethudiksvall.se

DU som inte provat Svågagårdens
lunchrestaurang…
Slipp allt stök hemma, ingen disk



Söndag den 27/11 Julbord och julmässa.



Bokning gymnastiksal sker på
0653-30157 och nyckel hämtas på
Svågagårdens restaurang dagtid.

Njut av god hemlagad mat vardagar kl 11-13
eller ta hem en matlåda
Se matsedeln i Bladet varje månad
Ät i trevligt sällskap, ta med någon bekant





Kvarlämnade kläder finns på
Svågagården. Du kanske saknar något?
Titta in och kolla!
Bastu fredagar 15.00-18.00 Pris 30 kr

Svågagården miljösäkrar med solceller på
taket, fossilfri uppvärmning och
kontinuerlig uppgradering av ledbelysning.

se oss på www.svagadalen.com
där finns matsedel och övrig
information om verksamheten.
Vi finns även på facebook.

Ängebo www.svagadalen.com

Läs dagens Hudiksvalls-Tidning
Kolla något intressant på TV
Låna en bok i biblioteket
Vi har provat flera gånger och är nöjda över
maten och servicen

Birgitta och Mia

ÄR DU NYINFLYTTAD I SVÅGADALEN?....
I Svågagårdens reception finns
informationsmaterial mm för dig.
Prata med Cilla.
Välkommen

0653-30157 Jour: 070-6469867
Ann-Marie Rosvall
ordförande
Svågadalsnämnden

VI
FLYTTAR
IN

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

Hösterbjudande från Svågans beröring och massage
Jag erbjuder Taktil stimulering och klassisk massage. Taktil stimulering är en metod som består av
mjuka strykningar med vegetabiliska oljor som ges över hela kroppen. Detta görs för att få tillgång till
oxytocin som är både ett hormon i blodbanan och en signalsubstans i nervsystemet. Både utländsk
och svensk forskning samt egna erfarenheter har visat att effekterna av
oxytocinet är många:
 Smärtlindring
 Förbättrad matsmältning
 Stärkt immunförsvar
 Sänker blodtrycket
TAKTIL STIMULERING HJÄLPER TILL ATT SKAPA "ORDNING" I EN "RÖRIG
HJÄRNA" vid stress, utbrändhet, neuropsykiatriska funktionshinder t.ex.
ADD/ADHD. Skapar ett lugn och hjälper dig att fokusera. Du landar i ett HÄR och
NU.
Under oktober erbjuder jag Taktil Stimulering för 300 kr. (Ordinarie pris 400)
Marianne Joelsson mobil : 073-0612188 mail mjoelsson55@gmail.com.
Du kan även boka på Boka direkt.se

Välkommen!

Vid Stråsjö kapell i Svågadalen finns nu en örtagård
och den invigdes den 6 augusti 2022.

Trädgårdsmästare Lars Krantz klipper
invigningsbandet till örtagården

Örtagården är byggd i en cirkelform med minnesstenen
i centrum, odlingslådor som orienteras mot mitten.
Den omges av en fastbandhage och en lärkhäck.
Sju humlestörar har monterats upp som ska
representera pilgrimens nyckelord.

Svågadalen har nu på ”kapellsvaln” ett vandringskapell och en örtagård
Båda med inspiration av medeltiden och i all sin enkelhet finns de till
för intresserade besökare och/eller användare. - Välkomna!

.

Humlestörar

Odlingslådor

Växtstickor och örter

FILMINSPELNING I SVÅGADALEN
”Historien om Sverige” en TV-serie från ”stenålder till nutid”, kapellet representerar 1600talet.
Tisdagen den 23 augusti kom teamet från SVT med skådespelare och statister till kapellet för
att göra en filminspelning under dagen. Regissör är Niklas Fröberg och den kommer att visas
hösten 2023.
Det var en härlig dag med medeltidsklädda både barn, fattiga och rika medborgare vid
kapellet och dess omnejd. Det var fantastiskt att se miljön fyllas upp med liv, inspirerad av
medeltiden.
Vad det gäller seriens handling så får vi som är intresserade vänta och följa den i TV.
Vi som var på plats uppmanades att ta bilder och att sprida dem för att hos allmänheten
väcka ett intresse för att se den. Vilket vi givetvis gjorde det blir en fin dokumentation för vår
verksamhet. Föreningen uppskattar att Svågadalen under en dag fick uppleva ett storartat
filmäventyr.

Ängebo IK. September-22
Träning på Svågagården.
Nu är hösten här och det börjar bli dags att köra
igång med jympan. Jag tänkte prova att köra ett
lättjympapass för oss som är daglediga. Ni som
varit på mitt pass förut kommer att känna igen
er. Men nu kan man även ta hjälp av en stol om
man vill ha lite stöd eller har svårt att ta sig ner
på golvet. Man anpassar själv hur hårt man vill
köra. Passet tar ca. 1 timme och jag kör igång
tisdagen den 4 oktober kl. 14.00.
Hjärtligt välkomna, Mona.

Cirkelträning för hela kroppen.
Tillbaka på torsdagar med start 6 oktober kl.
18.30. OBS! Tiden. Här kan hela familjen vara
med och träna tillsammans. Övningarna gör man
efter sin egen nivå. Upplägg med stationer där
man kör olika styrkeövningar i intervaller. Vi
startar lite lätt första gången och går igenom de
olika övningarna som man lätt kan ändra efter
eget tycke. Kul om lite yngre kan haka på också.
Träning gör nytta för alla. Välkomna, Maj-Lis.

Sommaren med Ängebo IK. En sammanfattning.
13 vandringar har vi gjort i sommar, endast en fick vi ställa in på g av vädret. Alla förutom en
har genomförts på olika ställen i dalen. Vår natur är värd att uppleva och tillsammans med
andra blir det en gemytlig, social samvaro också. Den vandring som var utanför vårt område
gick till Stenören ett fantastiskt klapperstensfält intill Järnblästen. Värt att besöka. En annan
sevärdhet i dalen från en svunnen tid är pottaskeugnen som vi nu markerat upp. Det är
endast 700 m från väg så gör gärna en tur dit. Förutom kvällsvandringarna, där man går med
gratis, så har vi äntligen kunnat arrangera Gröntjärnsleden, 30 år. Tyvärr med mindre folk än
vanligt men lika uppskattat. En ny vandring introducerade vi i slutet på augusti. Tillsammans
med Folketshus föreningen arrangerade vi Flottarleden, där ÄIK höll i vandringen och hade
fika vid Långmor. FH serverade soppa på Svågagården vid vandringens slut. Drygt 40 talet
vandrare och de flesta utifrån. Vi saknade vandrare från dalen och FH. Det blev ett
uppskattat arrangemang och några uttryckte att det var en av de vackraste lederna i
Dellenbygden.
I övrigt har vi hållit vår anläggning igång och i trim. Mycket underhåll av maskiner denna
sommar. Det blir lätt slitage när vi har så mycket att sköta om. Gräsklippning och slåtter vid
IP och klubbstugeområde, slåtter och slyröjning efter skid- och vandringsleder. Det mesta
sköts ideellt men det vi inte hinner med får vi leja in till, såsom markarbete och målning. Vi
investerade i en slaghack denna sommar som vi kan använda efter skidspåren. Den tar större
ytor, sen så får vi röja efter på kanterna. Vi håller även på med nya broar efter skidspåren. Så
förstås allt arbete som görs men inte märks. Ett stort tack till er som hjälper till att ha en fin
anläggning till de barn och ungdomar som finns här i dalen och även vuxna. En anläggning
där vi har många besökare utifrån som verkligen uppskattar det vi gör.
Ett stort tack till alla som stödjer vår idrottsklubb med sitt medlemskap. Vi har idag drygt 250
betalande medlemmar, då förstår ni att det inte bara är Svågadalsbor i klubben utan vi har
mycket stöd utifrån. Det kan vara många familjer som tidigare varit aktiva i friidrotten och
vill fortsätta ge sitt stöd, äldre utflyttade som har en länk till hembygden eller de som uppger
att vi gör ett gediget och beundransvärt arbete. All support är lika välkommet för oss i det
fortsatta arbetet.

En bildkavalkad på sommaren med Ängebo IK.

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.

EVENEMANGSKALENDERN
SEPTEMBER
11 valsöndag, Svågagården
18 Loppis mm Moodtorpet Norrberg
20 Bygderådet Hudiksvalls kommun Svågagården
OKTOBER
1 Byteskuren Norrhavra stänger
2 Gudstjänst med fika, Svågagården
4 lättjympa startar, ÄIK
6 cirkelträning börjar, ÄIK
7 Elvakaffe startar, Betel Norrberg
28 Film med lunch, Svågagården

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

NOVEMBER
5 höstmarknad Forngården Bjuråker
13 Val Svågadalsnämnden Svågagården
13 Gudstjänst med fika, Svågagården
27 Julbord med julmarknad, Svågagården
Varje vecka: Tisdagar 14.00 Jympa,
Torsdagar 18.30 cirkelträning ÄIK.
Fredag elvakaffe Betel

MATSEDEL

Måndag

Vecka 39
sallads buffé

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Sallads buffé

3/10-9/10

Vecka 41
Sallads buffé

10/10-16/10

Vecka 42
Sallads buffé

Sallads buffé

24/10-30/10

Hemtjänste
n

Hemtjänsten

Stekt korv,
sås & Pot

Blandat

Stekt fisk sås
potatis

Rotsaksgratäng.

Fläskgryta
potatis

Pannbiff m
brunsås
och
lingonsylt.

Ugnskorv
med ajvar
potatis

Panerad fisk
potatis filsås

Spagetti med
köttfärssås

Kycklinggryta m
ris.

Pytt i panna Kycklingfilé, Korv potatis sås
m stekt ägg. sås potatis

Fisk med
remouladsås
potatis

Köttbullar m sås
& potatis

Korvgryta
potatis

Ärtsoppa m fläsk
och
tunnpannkaka m
grädde &
lingonssylt

Fläskkarré
m sås &
potatis

Omelett

Pasta m
skinksås.

Stekt korv sås
potatis

Kroppkakor
m lingonsylt.

Morotssoppa m
mjukbröd &
pålägg.

Köttfärslimpa m
brunsås &
kokt pot.
Lingonsylt

Blandade
rätter

Kalvsylta
rödbetor
potatis

Korvstroganoff m
ris

Chicken Nuggets
med sötsur sås
och ris.

Fiskgratäng

Hamburgare m
bröd

Pärgröt m
fläsk.
Film. 100:-

Fisk sås
potatis

Karre med sås
potatis

17/10-23/10

Vecka 43

Lördag Söndag

Prinskorv m
potatismos

26/9-2/10

Vecka 40

Fredag

.

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 15 kr

Kaffe 15 kr

Blandade rätter

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

SVÅGADA LSBLADET

Vill Du ha den här utsikten?
Från GladaHudikhems hemsida.

Fenris myser i sin nya bädd.
Text o foto Birgitta Nilsson

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

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

NÄSTA STOPPDATUM 15 oktober Kl. 12.00

Företagare i Dalen

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

