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Sörsia byalag
Ängebo IK samt Ängebo Livs
inbjuder till

SURSTRÖMMINGSFEST
på Moodtorpet
fredagen den 29/8 kl.19.00
Kostnad 50 kr för vuxna och 25 kr för barn under 15 år.
Anmälan är bindande och tas emot t.o.m. 24/8 hos
Ängebo Livs, Nille 070-219 83 40 eller Yvonne 073-829 73 65

Underhållning med Gubbröra
Alternativ mat kommer att finnas.
Kaffe och kaka.

VARMT VÄLKOMNA

Augusti
är här och då kan vi börja ana att hösten är i
antågande.
Jag har haft en fantastiskt bra sommar,
upplevt många evenemang, musik vid dellen,
spelkvällar, allsång, stämmor och umgåtts
mycket med mina barnbarn.
Vi har haft 10-årsjubileum på Rôssåsens
fäbodvall med många besökare från när och
fjärran som lyssnat till underbar musik från
alla spelmän och –kvinnor.
Mina bakverk har haft en strykande åtgång
liksom kalvdansen. Knut har haft kö till sina
kôlbullepannor.
Nu är det inte många torsdagar kvar innan vi
avslutar sommaren med lyskväll och då tänds
marschaller och ljus som lyser upp den mörka
hösthimlen om det nu inte är månsken den
kvällen...
Jag har njutit av det vackra vädret även om
det var -1 på midsommardagsmorgonen! Så
hoppas jag att du också haft en bra sommar.
Nu tar jag bara upp det positiva för det gäller
ju att släppa de negativa tankarna.

September
väntar och jag drar igång musikcafé i
Friggesund igen.
Sen finns förhoppningsvis mycket annat att
uppleva.

INFO OM BLADET
Mia och jag fortsätter med Bladet, vi gör nu
allt i datan och mailar det till Hudiksvalls
kommun som trycker det. Manusstopp som
förr den 15:e varje månad kl 12.00
Du kan även lämna handskrivet manus i
postlådan på Svågagårdens reception och
även lägga pengar där i kuvert märkt med
ditt namn.
Har du något du vill berätta för oss andra så
meddelar du detta, införandet kostar 30 kr
för Svågadalsbor och 50 kr för övriga
utsocknes.
Betalning sker helst via bankgiro.

Spelkvällarna
fortsätter varje torsdag
på

Rôssåsens fäbodvall
kl 18.30
det finns ingen sluttid på kvällen...

LYSKVÄLL
TORSDAG 4 sept kl 18.30
Medtag ficklampa och stol

Och med denna kväll tackar vi för denna
fantastiskt fina sommar,
alla besökare, alla spelmän
ingen nämnd och ingen glömd
Tack till Dig som sponsrat med olika saker
Ett speciellt
Tack till Mia och Mai
för all hjälp för att få det att fungera
Birgitta o Knut

AKTUELLT I SVÅGADALEN
AFFÄR
Ängebo Livs har öppet vardagar 9.30-17.30
lunch 12.30-14.00 Lördag 9.30-13.00
Ombud för apotek, systembolag och Svenska
spel.
Säljer fiskekort-frimärken-refill till mobil
0653-30100

BAD
Havrabadet naturbad
Brännås tempererad bassäng
BUSS & TAXI
Wachenfeldts Buss&Taxi AB

FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

0653-30245

FÖRENINGAR I SVÅGADALEN
Svågadalens Intresseförening
där alla boende i dalen är medlemmar
ansvarar för Svågadalsbladet som utdelas till
alla hushåll varje månad.
Ordf. Dieter Hoffmann 070-2279631

Brännås/Brändbo byalag o
Bygdegårdsförening

ansvarar för skolskjutsarna i Svågadalen.
Kan anlitas av sällskap för resor.
070-3201991 el 92

Ordf. Jonne Eriksson 0653-32008
070-6249141
Jonne.eriksson@telia.com
Ord.led. Robin v Wachenfeldt 070-3203133

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Brännås/Brändbo Vägförening

EKOLOGISKT KÖTT

Björsarvs lyse- och intresseförening

Leif o Yvonne Bergström 0653-30228

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö
Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Linjemontör-Håpe Kraft AB

Ordf. Åke Lindberg 070-3721729

Ordf. Ola Lindqvist 070-6707716

Stråsjö jaktklubb
Ordf. Benny Leek 070-6053488

Stråsjö medeltida kapell

Hasse Persson 072-2366555

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

ENTREPRENAD

Stråsjösjöns vänner

Vatten- och avloppsanläggning samt
grundarbeten
Leverans av grusmaterial
Björn Eriksson 070-2449413

FISKE
Bjuråker-Norrbo FVO
Ordf. Börje Karlsson
070-4565314

FOLKETS HUS
Ordf. Bernt Jons

0653-30250

0730-415403

Ordf. Wilbert Beyer 070-2375162

Svågadalens skoterförening
Kassör Pelle Persson 070-1905126

Svågadalens jaktskytteklubb
Ordf. Joakim Brink 070-2972872

Sörsia byalag
Ordf. Nils-Erik Lönn 0653-30090
070-2198340
Sekr. Mona Svedlund 0730-822525
Kassör Yvonne Bergström 0653-30228
073-8297365

Ängebo IK
Ordf. Tommy Ädel 070-3290887
Kassör Maj-Lis Wikström 070-5253096

HANTVERKSMONTER
finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

HEMSLÖJD
Stickning, Sonja Eriksson 070-5298470
HÄLSOCENTRAL
Rådgivning 1177 Ambulans 112
Delsbo/Friggesunds HC
0653-714000
Distriktssköt. Tel.tid 8.15-9.00 0653-714006

IOGT-NTO-FÖRENINGENOlof Bergströms
minne
Friggesund, verksam över hela Bjuråker
Ordf. Marianne Ekblom 0653-20021

KATTER
Katthomeopat och beteenderådgivning
Kattpensionatet Hemma Hos
Eva Persson 070-6664449

Svågans beröring och massage
Taktil stimulering och klassisk massage
Marianne Joelsson 0653-30175 073-0612188

LANTBREVBÄRARE
Vardagar, säljer frimärken

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås
Samlingslokal m kök
Astrid Johansson 0653-32003 073-0363148

Stråsjö kapell, uthyres för dop, bröllop
Marianne Hansen 073-0415403
www.strasjokapell.se
Ängebo Folkets Hus (Svågagården)
Matsal, litet kök, samlingssal, gymn.hall,
kyrksal, bastu, solarium, bibliotek
0653-30157

STÄDNING
Dellenstäd, städfirma med hushållsnära
tjänster 073-8468881 www.dellenstad.se
dellenstad@hotmail.com

Kattuppfödning-Håpes
Eva o Hasse Persson 070-6664449

SVÅGADALENS HEMSIDA

KOMMUNIKATION
Skolbussen går varje skoldag från

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

Brännås 7.00 södra vägen
Ängebo 7.15 södra vägen
Återresa från Delsbo skola
må-ons-fre 14.30
ti-tors 15.40
Flextrafik finns

KONTORIST OCH ENKLARE BOKFÖRING
Håpe Kraft AB, Eva Persson 070-6664449
KROPPSVÅRD
KB Kroppsvård
med.fotvård, spabehandling, massage,
vaxning
Karin Berglund 070-6618272
www.lillaspasalongen.n.nu

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL
www.hudiksvall.se

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN
Reception
0650-556660
Förskola
0650-556661
Förskoleklass, Fritids
0650-556662
Skolan
0650-556663
Äldreomsorgen
0650-556665
Platschefen
0650-556666
Folkets Hus

0653-30157

Havrabadet juli 2014. Soligt och varmt, 23 grader i vattnet, ingen trängsel och
härlig natur. (Foto Ulrika Ädel)

Gröntjärn.
Foto :Jonne Eriksson

Brännåsbadet 2010
Foto : Jonne Eriksson

Norrhavra 2013.
Foto Mia Rosvall

Vecka/salladsbord

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Spagetti med
köttfärssås

Kycklingsallad

Fisk och potatis
citronsås

Boston-Falu
med potatis

Tacobuffe

. Spagetti med veg
färssås

Pastasallad

Broccoligratäng

Sojakorv och
potatis

Stuvade makaroner
och korv

Köttbullar sås
potatis

Stekt fisk med m
filsås potatis

Lasagne

Fläsk potatis
löksås

Stuvade makaroner
och Sojakorv

Falafel sås potatis Löklåda

Veg lasagne

Vegbiff löksås
potatis

Stekt fiskmed
spenatsås kokt
potatis

Stark korvgryta
med ris/potatis

Hamburgare med
tillbehör

Köttsoppa med
klimp mjukt
bröd

Karré sås potatis

blomkålsgratäng

Sojakorvgryta
ris/potatis

Vegburgare med
tillbehör

Grönsakssoppa

Pytt i panna ägg
rödbetor

Havswallenbergar
e med tillbehör

Nikkaloukta-soppa

Partylåda

Köttfärsgulasch
potatis/ris

Grahamsgröt, mjukt
bröd, leverpastej,
ost

Partylåda veg

Vegetarisk
gulasch

Fiskgratäng

Pannkaka

Kycklingklubba
ris/potatis

Vecka 34
Pizza-sallad,
rårivna
morötter,
gurka
tomat,vitkålssallad. frukt

Vecka 35
Blomkål,
Alfaalfagroddar,
gurka, tomat,
Maj, ärtor,
frukt,
vitkålssallad

Vecka 36
Pizzasallad,
gurka, tomat,
frukt,
salladskål
ärtor-majs &
paprika

Vecka 37
rårivna
morötter,
gurka, tomat,
vitkålssallad,
frukt

Grönsakspytt

Vecka 38
Ugnstekt falukorv
Pastasallad,
med sås potatis
äpple, majs,
kålrot, kikärtor
broccoli,
paprika.

Kebabgryta/ris
Potatis

Ärtsoppa

Vecka 39
Stekt fisk filsås
Amerikansk
potatis
grönsaksbland
ning
rårivna
morötter,
gurka, tomat,
vitkålssallad,
frukt

Ost och
skinksallad
ris/pasta

Fläskkorv
potatismos

Skolrestaurange
ns kinagryta

Pastasallad

Sojakorv
potatismos

Skolrestaurange
ns vegetariska
kinagryta

Thaigryta med
kokosmjölk och
röd curry,

Alla dar lätt-margarin, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten
Adress
Telefon
Fax
E-Mail
Svågagården 820 62 Bjuråker 0653-30157
0653-30286
svagagarden@svagadalen.com

Säljes
Reservdelsbil
Renault Kangoo I 1,5 dCi -06 XNE 080
Skuren dieselpump.
Finns i Norrhavra.
Lennart 070-336 35 22

Ängebo IK
En fantastisk sommar börjar nå sitt slut och vi kan hoppas på en fin sensommar och höst. Efter
våra inledande arrangemang med Gröntjärnsleden och spelkvällar har det varit en lugn sommar.
Inga aktiva i farten på friidrotten denna sommar. Vi får se om någon kommer igång i höst innan
säsongen är över. Brännbollsturneringen som ungdomsgruppen ordnade blev lyckad till slut. Det
var ju lite lag från början men så till matchdagen blev det några ändå och vi hörde flera som var
pigg på att fixa lag till nästa sommar. Bra jobbat.

Underhållsarbeten måste också utföras även om det är lågsäsong med aktiviteter. Förutom
klippning, slåtter och underhåll av skidspår har vi även fått klubbstugan målad denna sommar.
Broarbetet som vi gör med skoterklubben, hoppas vi ska komma igång igen, så snart som möjligt så
det blir klart innan den riktiga kylan sätter in.
Alla föreningarna i dalen gör ett gediget jobb för att hålla dalen levande. Alla ideella krafter som
lägger ner massor med timmar för dalens bästa skall ha en stor eloge.

Bingon fortsätter på måndagarna. Drive in bingon pågår augusti ut sedan kör vi inne som vanligt.
Det har varit lite kärvt för oss denna sommar eftersom Järvsö IK envisas med att flytta sin bingo till
måndagar under sommaren. Svårt att slåss om samma spelare från Ljusdalsdelen. Klart man väljer
en fin asfalterad väg istället för den eländiga grusvägen vi har till Ljusdal. Det gör en väldigt stor
verkan på inkomsterna men vi kommer
att kämpa vidare ett tag till. Bingon är
ju också något som drar folk till dalen.

”Kul på vallen” har startat igen. Tisdagar i augusti 18 -19. Vi leker lite och provar på friidrottsgrenar.
Alla får vara med som har leksinnet kvar. Vi hjälps åt så går det bra.
Tisdag 26 augusti 18,00 kör vi en Knattiad där 60 m, längdhopp, kast med liten boll och

Vi har inte planerat någon motions promenad till detta blads tryckning. Vi har haft lite olika
förslag på några intressanta utflyktsmål som vi kan besöka. Vi skall prata ihop oss och
bestämma något. Lägger ut på hemsidan och facebook så kolla där framöver.
På återhörande Majsan.

INVENTERING AV LEDERNA I DALEN
Svågadalens intresseförening startar nu en arbetsgrupp för att
inventera lederna i dalen. För att leva upp till marknadsföringen
"Svågadalen där stigarna tar vid" är det högaktuellt! Gruppen består
i dagens läge av. Marianne Hansen, Evy Stenmark, Kenneth
Bühlmann, Kenneth o Lisa K. o jag själv. Vi vill gärna ha med
många!! fler o gärna representanter från t.ex. skoter, fiske o andra
intressenter. Då kan vi hjälps åt att åstadkomma leder där vi alla
hjälps åt med underhåll i framtiden. Ring gärna någon av oss o
anmäl ert intresse.
Anette Åhs 0653-30280/070-68 374 68.

OBS!!
Nu såhär i svamp o bärtider passar det väl utmärkt att på allvar
starta inventeringen o samtidigt komma hem med frisk luft i
lungorna och, som bonus, kanske även något matnyttigt o gott!
Undertecknad inbjuder därför arbetsgruppen (se ovan)o övriga
intresserade till ett möte här på Tallbacken Söndagen den 31

augusti kl: 13.00. Anmäl till mig vilka som kommer. Vi bjuder på
gofika. Välkomna!
Anette Åhs 0653-302 80 eller 070-68 374 68.

Bland kräfthattar och surströmming

Så var augusti månad här då, och vi vet väl alla vad denna månad brukar innebära mörka kvällar, färgglada kräfthattar och en och annan surströmming på det. Vi
befinner oss i en övergångstid där sommaren drar sina sista suckar och hösten står
för dörren. Fast vi ska inte sörja för det. Sommaren kom ju ändå till sist - även fast
juni regnade bort.
I slutet av juli besökte jag den spanska solkusten med min familj, men dessförinnan
hann jag besöka Bjuråker för ett par möten som jag hade inbokade sedan länge. På
plats i det sydligaste av Europa kunde jag konstatera att det var kallare där än vad det
var dagen innan i Havra, och det är ju ett gott betyg för den gångna sommaren.
Helt apropå Havra så kan jag meddela att vassen vid badplatsen i Havrasjön äntligen
är slagen. Hade jag fått bestämma hade detta arbete varit utfört redan i maj, men nu
hade Länsstyrelsen en annan uppfattning; till skydd för fågellivet fick inte arbetet
utföras förrän i slutet av sommaren. Å andra sidan är stranden nu förberedd inför
nästa badsäsong.
Jag hoppas också att svamp- och bärskörden blir bra i Bjuråker i år. Jag har inte fått
några rapporter om hur det ser ut med lingon och blåbär, och jag har inte hunnit ta
mig ut i skogen för att själv kontrollera, men krusbär och vinbär finns det i alla fall i
mängder; plockade häromkvällen tolv liter rödvinbär på en enda buske. Tur det, för cvitamin är bra att bunkra upp med inför vintern.
Ha det bra där ute - och vi ses väl på Svågagården söndagen den 14:e september?

Fredrik

Fotbollsskola
Till vår stora glädje lyckades vi, tillsammans med Ängebo IK, under
försommaren anordna Svågadalens första fotbollsskola på många år.
14 spralliga, härliga barn deltog under fyra intensiva förmiddagar. Barnen
delades in i tre grupper efter ålder, 4-5:åringar, 6-7:åringar samt 8-9:åringar. Vi
övade dribblingar, skott, passningar och kondition i många varianter genom olika
lekar och övningar. Mia ordnade lite mellanmål i form av frukt och saft varje dag,
vilket gjorde susen för krafterna.
Tyvärr var försommaren lite kylig och regnet gjorde att vi var tvungna att flytta
in aktiviteterna till gymnastiksalen på Svågagården. Men barnen var lika glada
för det och vi hade bra dagar även inomhus, med olika lekar och övningar.
Varje dag avslutades med match och sista dagen körde vi ledare mot deltagare,
(behöver vi nämna att ledarna fortfarande är obesegrade…?).
Vi är tacksamma för hjälpen vi fick från Nora Lindkvist och Alina Hedman som
visade stor entusiasm i sitt ledaransvar. Det bådar gott inför framtiden!
Tack också till Ängebo IK, som ordnade bollar och en välklippt plan!
Sista dagen kom glassgubben på besök till alla barn och hela fotbollsskolan
avslutades med utdelning av diplom och medalj till alla deltagare. Efteråt hade vi
picknick på det ”gröna” golvet i salen.

Tack för denna gång.
Hoppas vi ses nästa år igen!
Mia Andersson
Helena Bergerståhl
Martin Bergerståhl

Här har vi det
glada gänget!

SVÅGADALSBLADET

MANUS

15:e varje månad

Ansvarig utgivare är intresseföreningen
Ordförande Dieter Hoffmann dieterhoff@gmail.com 070-2279631
Kassör Lisa Weihnacht ansvar för annonsbetalning 0653-31052 073-8022325
Vi som gör Bladet är
Birgitta Nilsson birgitta@rossasen.se 0653-30179
Mia Rosvall
mia.rosvall@svenskafrim.se 0653-30247
_________________________________________________________________________________
Manusstopp 2014
Manus kan mailas eller
Kostnad för annonsering och införande i bladet
vara handskrivet och
Blänkare, privat annons och dagens ros/tack 30 kr/gång
inlämnat senast
Annons utsocknes, företagare, förening
50 kr/gång
15:e kl 12.00
Annons företagare och byalag
500 kr/år
varje månad
Prenumeration (ej Svågadalsbor)
200 kr/år
Annons, prenumeration och sponsring betalas via

bankgiro 810-0422

