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NÄSTA STOPPDATUM 15  februari Kl. 12.00    

Fiberanslutning Södra vägen. 

Hej! 

I början av December fick alla fastighets ägare ett brev  från Fiberstaden 

om erbjuden fiberanslutning.  Detta erbjudande är unikt och kommer 

säkert inte igen så ta chansen nu och anslut era fastigheter.       

Era fastigheters värde kommer att öka och du som boende kommer att 

uppleva vilken förmån det är att ha fiberanslutning .  

Är du själv inte fastighetsägare utan bara hyresgäst, försök då påverka din 

hyresvärd att ansluta sig.                                

Om det är någonting ni undrar över eller behöver hjälp så ring mej eller till 

Fiberstaden.       

Det är det här vi har kämpat för och nu har vi det så vad väntar ni på , ju 

snabbare vi skickar in ansökan desto tidigare börjar projektet att starta.                                         

Själv hoppas jag på en nära 100%-tig anslutning efter södra vägen. 

Mvh Sture Joelsson 

Tel.0703 729224 

Svågadalsnämnden bjuder in till årets första 

Dialogkväll 

onsdagen den 18 januari kl. 19.00 

Tema vindkraft. 
Medverkar gör Jenny Breslin, Los från Hela Sverige ska leva 

Varmt välkomna! 



 

 
 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Takskottning med rutavdrag 

Stefan Wedin 

Tel. 070 54 52 839 

JANUARI   årets första månad 
 
Ett nytt år 
väntar oss, vad innebär det tro? Vad vi vet 
säkert är att vintern varar länge än, men hopp 
finns, ljusare tider väntar, vi får som vanligt ta 
vara på allt det positiva i tillvaron, inte gräva 
ner oss i det som är historia. 
 
Men hur positiva vi än är så finns oron ute i 
världen, elpriserna bara stiger, matpriserna 
likaså, köerna till vården blir allt längre.  
Nu vill jag bara tänka framåt igen… 
 
FÖRKLÄDE….  
Jag tror inte att barn nuförtiden vet vad ett 
förkläde är. Ett vanligt användande av farmors 
förkläde var att skydda klänningen under 
eftersom hon bara hade ett fåtal. Det berodde 
också på att det var lättare att tvätta förkläden 
än klänningar och förkläden använde mindre 
material. Men tillsammans med det fungerade 
den som grythållare för att ta bort varma 
pannor från ugnen. Den var underbar för att 
torka barns tårar och användes ibland till och 
med för att rengöra smutsiga öron. Från 
hönshuset användes förklädet för att bära ägg, 
bråkiga kycklingar, och ibland halvkläckta ägg 
för att färdigställas i den värmande 
vedspisugnen.  
När det kom gäster var de där förklädena 
perfekta gömställen för blyga barn.. Och när 
vädret var kallt lindade farmor det runt 
armarna. Dessa stora gamla förkläden torkade 
många svettande ögonbryn, böjda över den 
varma vedspisen. Tändved fördes in i köket i 
det förklädet. Från trädgården bar det alla 
möjliga grönsaker. Efter att ärtorna hade 
skalats lades skroven i förklädet och bars ut. 
På hösten användes förklädet för att ta in 
äpplen som fallit ner från träden.  
När oväntade gäster körde uppför vägen var 
det förvånande hur mycket möbler det gamla 
förklädet kunde damma på några sekunder. 
När middagen var klar gick farmor ut på bron, 
viftade med sitt förkläde och karlarna visste 
att det var dags att komma in från täkterna till 
middag.  
 

Det dröjer länge innan någon hittar på 
något som ska ersätta det där 'gammaldags 
förklädet' som tjänat så många syften.  
Farmor brukade ställa sina varmbakade 
äppelpajer på fönsterbrädan för att svalna. 
Många yngre nu sätter äppelpajen i micron 
för att tina. De skulle bli galna nu om de 
försöker lista ut hur många baciller det var 
på förklädet! Jag tror aldrig jag fångat 
någon bacill från ett förkläde - men så 
mycket kärlek det fanns i detta.      
PS Dessa rader om ett förkläde fann jag 
idag på facebook, ändrade lite, det är 
precis som jag minns att farmor använde 
sitt förkläde. Jag undrar nu hur ofta det 
tvättades. 

             
SMITTA 
NU kom jag direkt in på smittan som 
florerar, Covid 19, RS-virus, vanlig 
förkylning m fl 
Vi ska tvätta och sprita händerna, hålla 
avstånd till varandra men duscha mindre 
pga elpriserna mm.   Glad jag fortfarande 
är frisk… 
DÅ när jag var liten hade jag ingen dusch, 
jag hade dasset bortanför leret, jag lekte 
ute mestadels, jag var i fejset med korna, 
visst tvättade jag händerna ibland, jag 
badade ibland i en träbalja i leret, jaa vi var 
flera som badade efter varandra för att 
spara på varmvattnet. 
Jag klarade mig från smitta redan då… 

MINNEN 
Så många minnen som kommer fram, så 
mycket jag skulle kunna delge dig, så 
enormt roligt att få växa upp på en 
bondgård i Frisbo. 

                                                                                                            Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    
 

ALLA  HJÄRTANS DAGALLA  HJÄRTANS DAGALLA  HJÄRTANS DAGALLA  HJÄRTANS DAG    

14 FEBRUARI 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Norrhavra 89 uthyres under 2023Norrhavra 89 uthyres under 2023Norrhavra 89 uthyres under 2023Norrhavra 89 uthyres under 2023    

Vi har fått en bebis under 2022 och har insett att vi inte hinner 

med att vara här så mycket som vi vill. Därför hyr vi ut vårt 

vinterbonade fritidshus under 2023.  

Allt från några månader till hela året är intressant. 

Cirka 70 kvm. 2 sovrum, badrum med tvättmaskin, dusch och 

förbränningstoalett, altan med tak. Vedspis och öppen spis med 

kasett. Hyrs ut möblerad. 5000:- / månad i kallhyra. 

För mer info ring eller maila Mattias 

0768359073  mattias@passionsfrukt.nu 

 

Månad Film 
2023 Pris 100:- inkl lunch. 

27 Januari Prästen långlasse från 
Delsbo. 

24 Februari Till minnet av timmerköraren  
31 Mars Kolarskogen 1 
28 April Kolarskogen 2 
29 
September 

Everts år 

27 Oktober Hjalmar i Lia 
 

2024 
 

26 Januari Filmen om Gök-Olle 
23 Februari KorgFrans 
29 Mars Kastved 
26 April Fallmoran 
27 
September 

Inget Djävla Joll 

25 Oktober Sista flottningen i Svågan 

 
Ängebo www.svagadalen.com   

0653-30157 

EVENEMANGSKALENDERN 

JANUARI 
18 Dialogkväll 
27 Film med lunch Svågagården 
FEBRUARI 

14 Alla hjärtans dag 
19 Årsmöte ÄIK klubbstugan 
24Film med lunch Svågagården 

Varje vecka Måndag  19.00 Innebandy 
 Tisdag 14.00 Jympa 
 Torsdag 18.30 cirkelträning 
 

SÄLJER 
ÄGG  

från glada höns 
Stig och Camilla 

Brännås 618 
073 8179724 

ÄR DU NYINFLYTTAD I SVÅGADALEN?.... 

I Svågagårdens reception finns 

informationsmaterial mm för dig.  

Prata med Cilla.  

Välkommen 

Svågadalsnämnden  

VI 

FLYTTAR 

IN 



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 

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 

HÄLSOCENTRAL 
Rådgivning  1177   Ambulans  112 
Delsbo Hälsocentral     0653-714000 

AKTUELLT  I SVÅGADALEN 



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  

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 

 

Ny entreprenör på Svartsjövägen är  

TERRANOR     jourtelefon    076 127 16 35 

 



Tur 5 måndagar 

13 februari 
20 mars 
24 april 
29 maj 
 

Ängebo, affären 13.00-13.30 
Björsarv 13.40-14.00 
Brännås 15.00-15.45 
Brändbo 15.55-16.10 
Långmor 16.25-16.40 
Ängebo, Svågagården 17.00-18.00 
 

 

Svågadalens förskola och skola 

Tisdagar 12.05-13.35 

24 januari 
21 februari 
28 mars 
2 maj 
2 juni (fredag) 
 

Tur 16 onsdagar 

1 februari 
1 mars 
5 april 
10 maj 
14 juni 
 

Håstahöjdens förskola 09.00-09.30 
Delsbo Waldorfskola 10.15-11.00 
Furuberg 11.40-12.10 
Norrhavra 13.50-14.10 
Västerstråsjö 14.25-15.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommande bigaråträd 

 

Bokbussens turlista våren 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos Lisa och Kenneth Kalen  Björsarv,  

lörd 22 april, sönd 23 april och  

lörd 29 april, sönd 30 april kl 14 00 .  

Då brukar våra träd; körsbär, persika och aprikos, blomma i 

vårt växthus. 

Boka dag på telefon 070 95 310 52. Försäljning av fika och 

diverse grönsaksplantor, behållningen går till folket i 

Ukraina. 

Välkomna! 

 

ÖPPEN TRÄDGÅRD  
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Träning i hallen.     

Innebandy: måndagar, 19.00          

Lättgympa: tisdagar, 14.00. 

Familje-Cirkelträning torsdagar, 18.30 

Haka gärna på i våra aktiviteter, passar för alla.

Årsmöte med Ängebo IK 

Klubbstugan sön. 19 februari 

kl. 18.00. Ärenden enligt 

stadgarna. Handlingar finns på 

angeboik.se 

Välkommen!  

                                                    Medlemsavgift 2023.                                                                                                      
Nu är det fritt fram att betala in årets avgift. 300 kr familj eller 100 kr per person. Fr.o.m. 18 år 

betalar man egen avgift. Sätt in på bg.5575-8049 eller swish 1234462560. Det har redan börjat 

trilla in avgifter och det är vi mycket tacksamma för. Det är kanon för mig som kassör om jag 

kan undvika att skicka ut avier. Det spar både arbete och porto. Jag skall testa att göra ett 

utskick via hemsidan men där når jag bara de som lagt in sina mail adresser. 

Ängebo IK. Januari-23 

Lördag 14 januari hölls avslutningen av säsongens Tomtestig. Det var så roligt att det kom så 

många besökare både stora som små. Vi bjöd på glögg, saft och pepparkakor. Det var en tävling där 

alla kunde gissa längden på tomtefar. Några klurade även på andra uppgifter efter stigen. Elden 

brann i de fina eldkorgarna men vädret var så bra att ingen behövde värma sig extra denna dag. 

Tomten delade ut fina klappar till alla barn i form av textiltomtar. Lite annorlunda mot en 

godispåse. Stort tack till alla som kom, samt arrangörsstaben. Även tack till Tore och Leif som 

plogat även i år. Till sist här är vinnarna i de senaste tävlingarna. Tredje advent: Ebba Lagergren. 

Fjärde advent: Love Bergström. Juldagarna: 1. Marita Van Rosendal. 2. Hanna Hellspong. 3. Vide 

Brink.  Avslutningen: 1. Sigge Fasth. 2. Rohan Rosbergen. 3. Anne Hallenberg. Grattis till alla 

Tips. Gilla oss på Facebook eller använd vår 

hemsida angeboik.se. Det går även att ladda 

ner hemsidan på en app. sök laget.se. Då kan 

ni få nyheter om aktiviteter som inte är 

bokade innan bladet trycks. Skidor mm.  



 Kan det vara som så att ordet ”blötsnö” är det svenska språkets absolut tråkigaste ord? 

Egentligen är det ju till och med en självmotsägelse per definition – jag menar, snö ska ju inte 

vara blöt. 

Något jag själv är väldigt dålig på är det här med vallning av skidor, en konstform jag egentligen aldrig 

lärt mig, och för den delen heller så intresserad av. Kanske just därför jag blir imponerad av de som 

faktiskt kan det där, men inte ens vallningsproffsen kan ha det så lätt i dessa dagar.  

En bekant ringde mig under mellandagarna, då stod han på riksväg 84 utanför Delsbo: det var -16 C 

och samtidigt regnade det, och det var inte direkt gynnsamt för trafiksäkerheten om man så säger. 

Häromkvällen blev jag själv drabbad. Hade varit på ett rätt sent kvällsmöte i Bollnäs, och på vägen 

hem tog jag som vanligt en genväg förbi Järvsö, på ”baksidan” av Öjeberget där Järvsöbacken ligger. 

Då slog blixthalkan till. Har bara varit med om en värre halka, och det var vid skolavslutningen vid jul 

här i Ängebo kring år 2016 om jag minns rätt. Jag skulle över Svartsjövägen till Betel i Norrberg för en 

trevlig avslutning med eleverna. Det gick sådär. Flera bilar låg i diket, och snart även jag. Min bil gled i 

sidled ner i diket när jag körde i omkring 5 kilometer i timmen. Efter många om och ännu fler men 

tog jag mig över, men då hade eleverna för länge sedan gått hem på jullov. 

En ny företeelse inom den offentliga sektorn är att tjänstepersoner inom både kommun och region 

ställer in möten med motiveringen att det är för halt att åka. Det är inget jag påminner 

hemtjänstpersonalen om som åker omkring på dåliga vägar i princip dygnet runt. Särskilt 

nattpatrullen i vårt område har en stor utmaning: det är inte ovanligt att samma personal får åka 

mellan Bobygda och Brännås på ”larm”, och det kräver omdömesgill personal. 

Jag vill i sammanhanget passa på att framföra att bara för att det är en kommunbil som kommer och 

kör på vägen så behöver den inte ha koppling till Svågadalsförvaltningen. Det kan lika gärna vara 

hemsjukvården som lyder under social- och omsorgsnämnden eller för den delen tekniska nämnden 

som ansvarar för sophanteringen och slamtömningen, men det kan även vara personal från 

byggnadsnämnden eller Norrhälsinge miljö- och hälsa. 

Då var det sagt. Ha det nu så bra!                                                                                                                        

Mvh Fredrik, platschef      

 

 

 

 

 

Ledamöter och ersättare i Svågadalsnämnden Mandatperiod: 2023-2026 

Ledamöter 

 Malena Söderström(opol), ordförande  
 Peter Jons (opol), 1:e vice ordförande 
 Jan-Åke Rosvall (opol) 
 Marianne Joelsson (opol) 
 Robin von Wachenfeldt (opol) 
 Hans Schröder (opol) 
 Birgitta Hedberg (opol) 

 

Ersättare 

 Bengt-Olof Carlsson (opol) 
 Birgitta Holmberg (opol) 
 Torbjörn Behgtsson (opol) 
 Madelene Jonsson (opol) 
 Amanda Labbart (opol) 
 Johan Hellrup (opol) 
 Per Persson (opol) 

Varannandagsväder? 



Vecka/sallads-

bord 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

Hemtjänsten 

Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 3 
Sallads buffé 

16/1-22/1 

Stekt korv med 

stuvade 

makaroner 

Fisk m potatis Pytt i panna m 

ägg & rödbetor 

Pastapennor 

med ostsås och 

kyckling. 

Köttbullar m sås 

& pot 

Kassler 

gratäng 

Blandat 

Vecka 4 
Sallads buffé 

23/1-29/1 

Fisk m potatis & 

äggsås 

Kycklingklubba ris 

/potatis 

lasagne  Morotssoppa 

Mjukbröd 

Fläskkarré 

brunssås & 

Potatis. Film. 

Blandade 

rätter 
 

Vecka 5 

Sallads buffé 

30/1 -5/2 

Korvstroganoff m 

ris. 

Blodpudding m 

potatisbullar & 

lingonsylt. 

. Fisk under 

majonästäcke m 

potatis 

Ärtsoppa/ 

Pannkaka m sylt 

& grädde 

Taco´s med 

tillbehör 

Korvgryta Pannbiff m lök sås 

& pot 

Vecka 6 

Sallads buffé 
6/2-12/2 

Kebab med sås & 

pitabröd 

Panerad fisk med 

gurkmajonäs & 

potatis 

Grillkorv m 

bröd & 

potatismos 

Nikkaloukta 

soppa m mjukt 

bröd & pålägg 

Kalops m 

potatis & 

lingonsylt, 

Bostonfalu 

m potatis 

Fläskpannkaka 

Vecka 7 

Sallads buffé 
13/2-19/2 

Skol 

restaurangens 

kinagryta 

Fisk m sambal oelek 

& potatis 

Biff a´la 

Lindström 

Makaroni 

pudding 

Currykorv m ris 

& pot 
Pytt i panna 

m ägg 

Stekt fisk med 

filsås & pot. 

Vecka 8 
Sallads buffé 

20/2-26/2 

Korv broccoli 

ostsås 

Fiskburgare med 

tillbehör 

Köttfärs i ugn 

med ris 
Crêpês m 

skinkstuvning 

Rostad kyckling 

m grönsaker 

timjan & 

rosmarin 

Köttgryta  Kyckling sås 

potatis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Dagens lunch serveras mellan 11.00- 13.00  

Dagens rätt 95 kr  inkl.måltidsdryck, Pensionärspris 70 kr  Klippkort 10 dagens den 11:e  gratis.  

Matlådor 70 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 

Alla dar lätt-margarn/smör, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten  

Adress  Telefon  E-Mail 
Svågagården 82479  Bjuråker  0653-30157  svagagarden@svagadalen.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VVS i SVÅGADALEN 
J:SON RÖRMOKAR´N 
ALLT INOM VVS 
Har ett parti  
speglar och tvättställskommoder  
till kanonpriser 
SPEGELSKÅP  1995 kr 
KOMMOD  2495 kr 
OBS blandare ingår ej! 
Ring mig för mera information! 
0727210034 

RobertRobertRobertRobert    

    
 

 

Världsmästare, Talang-vinnare, programledare på TV4 och 

storsäljande albumartist.Buktalerskan Zillah och hennes apa 

Totte är vid det här laget en välkänd duo och en av Sveriges allra 

mest anlitade artister. Materialets höga kvalitet tillsammans med 

Zillahs fingertoppskänsla och stora skicklighet som buktalerska, 

sångerska och komedienn gör Zillah & Totte till en akt i absolut 

toppklass. 

Zillah Andrén var bara 18 år när hon vann Talang 2007 i TV4. 

Över en natt förändrades livet och Zillah & Totte har sedan dess 

släppt två bäst-säljande musikalbum, uppträtt i närmare tusen 

föreställningar på små och stora scener runt om i landet, och 

synts på TV-program som Bingolotto, Sommarkrysset, 

Faddergalan, Lilla Aktuellt, Singing Bee Celeb mm. 2008 tog de 

hem titeln Grand Champion of the World i världens största 

Talang-tävling i Hollywood och samma år började den egna 

talkshowen “AP-TV med Zillah & Totte” sändas på TV4. Zillah 

köpte Totte i en leksaksaffär i London som 12 åring och har 

sedan dess stadigt utvecklat hans kaxiga karaktär till den 

världsberömda apa han själv anser sig vara idag. 

Zillah & Totte på en föreställning där sketcher, musik och trolleri 

är återkommande inslag men vad som helst kan hända. Showen 

är uppbyggd av olika delar som kan kombineras så att den 

passar de flesta sammanhang. 

 

KOMMER TILL SVÅGAGÅRDEN I APRIL 

Söndag 23 april 



 

 

SVÅGADA LSBLADET 

Ansvarig utgivare för Svågadalsbladet 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 

 
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  
 

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. 

INFORMATION 
 27/1 Fredag. Lunch från kl 12.00. Vi visar 

filmen om prästen Långlasse i Delsbo. 
Känd för att etablera skolor i bygderna. Vi 
låter Fredrik Röjd berätta om sin syn på 
nutidens skola, skolan i glesbygd och 
Svågagårdens skola i synnerhet.  

 23/4 Söndag. Barnteater med Zillah & Totte 
på en föreställning där sketcher, musik och 
trolleri är återkommande inslag men vad 
som helst kan hända.  

 Bastu öppet fredagar från 15.00 till 18.00 
Pris 30:- 

 Gymnastiksal och möteslokaler 
tillgängliga för uthyrning. 

 
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  


