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SKOTERTRÄFF
Moodtorpet – Ängebo
Lördag den 21 februari
Kl: 10 – 14
Lokala återförsäljare
Visning/Provkörning av Skotrar & ATV
Försäljning av Kôlbullar, Korv, Hamburgare, Kaffe
Dricka, Smörgåsar mm
Lotterier
Ev. Knallar & Övrig Försäljning
Svågadalens Skoterklubb - Sörsia Byalag

Ett nytt År ligger framför oss
helt oanvänt är det.
Vad tänker Du fylla det med?
Har Du några planer redan nu?
Jag tillhör dem som inte planerar så långt fram, jag
försöker leva i nuet och ta vara på varje dag som
kommer och göra det bästa möjliga av den. Jag fångar
de möjligheter som finns, att tänka bakåt på allt som
varit stjäl bara energi och jag kan ändå inte göra något
åt det, allt är historia.

Snöoväder
lördag 10 jan när snön vräker ner från alla håll. Men
håll ut – snart är det vår och det knoppas i naturen.

ANNONSERING
i SVÅGADALSBLADET
För att alla ska kunna få ta del av vad som
händer i dalen har intresseföreningen beslutat
att under 2015 (gäller för Svågadalens boende)
får föreningar, företag

¼ sida gratis
½ sida 50 kr
hel sida 100 kr
Vet du att du ska annonsera mer än 5 sidor så får du
självklart betala 500 kr för hela året.

Tack, grattis, mindre kåserier, berättelser
Alla hjärtans dag

14 februari

införs gratis i mån av plats
och vi bestämmer storleken.

Bg 810-0422
Svågadalsbladet
fortsätter att komma ut varje månad med
manusstopp den 15:e kl 12.00
Eftersom det är så billigt för Svågadalsboende att
annonsera i år, ja det är ju gratis med ¼ sida, alltså
inte prutbart ens så ser vi fram emot att få många
inlägg och annonser under året.
Manus mailas till Mia eller mig.
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Välkommen
till
världen
Du lilla nya Svågadaling
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Välkommen
till
dalen
Du som ska bli Svågadalsboende
Du som ska få/har fått en ny granne
Hör av dig till intresseföreningens ordf. Dieter
som gärna informerar om dalen
070-2279631

MANUSSTOPP
15:e varje månad
kl 12.00

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Årets första

MUSIKCAFÉ
i Friggesunds klubbstuga
Söndag 25 jan kl 18.00
Cafégänget med gäster
För 80 kr får du hela kvällen
inkl. fika med läckert hembakat.
Varmt välkommen!
Birgitta Nilsson & Knut Bergqvist
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Fettisdan
17 februari
Glöm kalorierna den dan!

Julgransplundringen på Svågagården
lockade både gammal och ung

EVENEMANGSKALENDER
25/1 18.00 Musikcafé Friggesund
28/1 18.30 Spelkväll Hemvärnsgården
29/1 19.00 Gruvmöte Bricka
15/2 12.00 Manusstopp Svågadalsbladet
21/2 10-14 Skoterträff Moodtorpet
22/2 18.00 Årsmöte Ängebo IK
klubbstugan

Ca 50 barn och lika många vuxna från olika byar
samlades för några timmars trevlig samvaro.Det
fanns möjlighet att åka dit med Wachenfeldts men
tyvärr hade ingen nappat på detta erbjudande, vi
hade gärna sett att flera äldre deltagit.
Danslekar kring granen under ledning av
Ninni Brink och Urban Andersson på dragspel.
Flera i dalen hade bakat och dukat upp alla
läckerheter som såg härligt lockande ut.
Så kom tomten åkande på släde efter en ren från
Hornberget, tur att det kommit så mycket snö att
han lätt kunde ta sig fram. Han delade ut godispåsar
till alla barnen som strålade av
lycka.Intresseföreningen bjöd alla på fika och det
hördes ett härligt sorl på serveringen.
Tyvärr var inte 2014 års nyfödde med föräldrar där
då de inte fått en personlig inbjudan pga ett
missförstånd vilket vi djupt beklagar, ordf. Dieter
Hoffmann åker hem till killen med smycket.
Ett stort
TACK
till alla som gjorde denna dag så bra!
Intresseföreningen och Folkets Hus

Varje måndag 19.00 Bingo Svågagården
Varje tisdag 18.30 Handarbetscafé
klubbstugan

GRUS
finns att hämta
vid Svågagården
samt hos
Paulsson i Brännås

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

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
www.svagadalensbyar.se

Brännås/Brändbo byalag o Bygdegårdsförening
Ordf. Jonne Eriksson 0653-32008
070-6249141
Jonne.eriksson@telia.com
Ord.led. Robin v Wachenfeldt 070-3203133

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Åke Lindberg 070-3721729

Björsarvs lyse- och intresseförening
Ordf. Ola Lindqvist 070-6707716

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland

Norrberg/Brännås VSF

Ordf. Marianne Persson 070-2223102

Ordf. Marianne Persson 070-2223102

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Stråsjö jaktklubb

EKOLOGISKT KÖTT

Stråsjö medeltida kapell

Leif o Yvonne Bergström 0653-30228

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

Ordf. Benny Leek 070-6053488

0730-415403

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Stråsjösjöns vänner

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Ordf. Wilbert Beyer 070-2375162

JMV El & Byggtjänst
Rotback 210 Bjuråker
070-3459928

Svågadalens skoterförening
Kassör Pelle Persson 070-1905126

Svågadalens jaktskytteklubb
ENTREPRENAD

Ordf. Joakim Brink 070-2972872

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

Sörsia byalag

FISKE
www.bjuraker-norrbo-fvo.se
Ordf. Börje Karlsson
070-4565314

FOLKETS HUS
Ordf. Bernt Jons

0653-30250

FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

0653-30245

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

Stråsjö kapell, uthyres för dop, bröllop

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

Marianne Hansen 073-0415403
www.strasjokapell.se

HEMSLÖJD
Stickning, Sonja Eriksson 070-5298470

Ängebo Folkets Hus (Svågagården)

HONUNG & BIPRODUKTER
Svågadalens honung
www.svagadalenshonung.se
mail@svagadalenshonung.se
070-5617181

HÄLSOCENTRAL
Rådgivning 1177 Ambulans 112
Delsbo/Friggesunds HC
0653-714000
Distriktssköt. Tel.tid 8.15-9.00 0653-714006

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

Matsal, litet kök, samlingssal, gymn.hall, kyrksal,
bastu, solarium, bibliotek
0653-30157
www.svagadalen.com

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

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

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL
www.hudiksvall.se

KOMMUNIKATION
Skolbussen går varje skoldag från
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

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 0653-30175 073-0612188

LANTBREVBÄRARE
Vardagar, säljer frimärken

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

Lägenhet i Brännås
2 rum och kök 55 m2
Antal bäddar 2+1
Brännås byalag

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

Vi önskar en god fortsättning på det nya året.
Lite information. Nu har vi startat aktiviteterna i hallen igen.Vi kör samma upplägg som
på höstterminen med ”Kul i hallen” för de yngsta ca 8 år å yngre. Mycket lek å prova på.
Martin, Magnus, Amanda å lite Maj-Lis. Detta gäller tisdagar 18 – 19. Därefter kör även
Martin en grupp motionsaktivitet, spel av olika slag. Från 12 år och uppåt, alla som vill
komma igång är välkommen.
Torsdagar 17,45 – 18,45 Kör Maj-Lis å Mia träning å spel för barnen från ca 9 år.
19,00 Kör vi som vanligt stationsträningen som passar alla från ungdomar t o m seniorer.
Damer som herrar. Välkommen gamla som nya motionärer.
Kostnad för aktiviteterna är medlemsavgift. 100 kr. pers. eller 300 familj.
PG. 11 25 97 – 0. Nya medlemmar uppger födelsedata 10 siffror plus adress.

Äntligen har snön kommit. Spår finns mellan Ängebo och Björsarv samt elljusspåret.
När motionsspåret blir dubbelspårat är det vänster körriktning som gäller. Lika där spåret delar sig,
håll till vänster. Ta med barnen å en ryggsäck å ”gå på tur” ca, 2km från Ängebo finns skidvilan. Där
kan man elda å grilla eller bara sitta å vila ett tag.
Påstigning elljusspåret sker från Svågavallen eftersom bron över Svågan inte är klar. Däremot om
man skall åka kvällstid måste man först trycka på lyset vid Svågagården. Det sitter en strömbrytare på
stolpen närmast parkeringen vid sandskjulet. Belysningen slår av vid ca. 21,30. Ha en fin skidvinter.
Återkommer om eventuella aktiviteter.

Ängebo IK håller sitt sedvanliga årsmöte i klubbstugan, söndag 22 feb. kl. 18,00. Ärenden enligt
stadgarna. Förslag på stadgeändring. Handlingar kommer att i god tid finnas på Svågagården och de
kommer även att läggas ut på hemsidan. Välkommen!

Tomten från de djupa skogarna
kom på besök.

Det blev en mycket lyckad Grötkväll som ordnades före jul på
Svågagården.
Sörsia byalag, Betel, Folkets hus och Ängebo IK samordnade
arrangemanget och det var en vinstlott i sig. Allt flöt så bra
när vi var många som hjälptes åt. God gröt, bra och
stämningsfull underhållning lite lek å så tomten förstås, var
det som bjöds. Under kvällen såldes även lotter och man fick
gissa hur många nötter tomten hade i sin påse. Pengarna som
blev över när allt var betalt beslöt föreningarna skulle gå till
”Hjälp till Liv” och det blev en fin summa på 3500 kr som Svea
Edström kunde sätta in på deras konto. Pengarna kommer
säkert väl till nytta.
Självklart kommer vi att spinna vidare på detta samarbete och
det blir nog en Grötkväll i år också.

Detta händer på Moodtorpet!
21/2 Skotermässa i samarbete med skoterklubben.
26/4 Årsmöte.
30/4 Valborg.
16/5 Vårmarknad och loppis.
19/6 Midsommar.
Alla hjärtligt välkomna
Sörsia Byalag
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SVÅGAGÅRDENS RECEPTION
ÖPPETTIDER
MÅN, TORS
TIS

11.30 – 14.00

10.00 – 14.00

ONS, FRE
Reception

10.00 – 13.00

0650-556660 556666

Folkets Hus 0653-30157
Om receptionen är obemannad,
ring något av ovanstående nummer

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Vid vägproblem
Kontakta NCC Roads
Hudiksvalls driftsområde
070-6588608

Hurra jag har blivit med skolhus i Holmberg!

Under en mycket varm sommarvecka satt jag, en Stockholmska sedan 30 år, på Eva och Hasse
Perssons altan i Norrhavra. De välnärda hönorna som kallas “Flickorna” pickade mask nedanför, de
tre katterna låg fridfullt och sov. I Evas kattpensionat såg alla gäster ut att stortrivas. Framdukat var
närproducerade ägg och mat av allehanda slag och så Häsingepilsner från trakten. Så himla gott!
Vi satt och filosoferade om livet. Jag var som ett barn i gästfrihetens hus i lyckans land.
Så kändes det i varje fall!
Hur är det att leva här, frågade jag Hasse. Och han svarade på sitt självklara vis: Skulle jorden ramla
samman så klarar vi oss här i alla fall. Vi har våra höns, vi plöjer och odlar jorden och vi går ut i
skogen och skjuter en älg. Vatten har vi i brunnen. Här går det ingen nöd på oss.
Och jag minns att jag tänkte: Här vill jag bo!
Varje kväll tog Eva mig med ut på trappen och vi tittade på stjärnorna och de blånande bergen tysta,
tillsammans. Lycka! Frid!
Och jag minns att jag tänkte: Så här vill jag göra varje kväll!
Nu bor jag i Holmbergs Skola, Holmberg 32. Hur det gick till är en märklig historia som jag kan berätta
för dig när vi träffas! Det är Lotta Nilssons hus som jag hyr från 1 november 2014. Skolans atmosfär
och känsla tog emot mig med öppna armar och jag stormtrivs redan i huset.
Jag är sjuksköterska från början, men har nu sedan länge min egen läkande verksamhet i Täby, norr
om Stockholm. Eftersom jag älskar kontraster i livet så kommer jag att växla mellan att bo och jobba i
Holmberg och i Täby under 2015. Alla i dalen berättar om det spännande som händer framåt vår och
sommar, så då misstänker jag att ni kommer se mig allt som ofta fixande i trädgården vid Holmbergs
gamla vackra skola.
Med varm hälsning Rita Borenstein
www.helandeskolhuset.se

Holmbergs skola efterlyser:
Människor i bygden som minns, vet eller kan berätta något
om skolans historia.
Välkommen på kaffe/te/saft och dopp lördagen den 7/3 kl.
14-16.00 i Helande Skolhuset, Holmberg 32.
Jag har flyttat in skolan och vill samla in minnen om huset
från tiden det var folkskola från 1911.
Är du nyfiken på att titta in och berätta, samt lyssna på
berättelser så är du välkommen!
Osa senast 5/3 lbl@ritaborenstein.se
Varm hälsning Rita Borenstein

www.helandeskolhuset.se

ÄNGEBO LIVS
Vi kör ut dina varor

- utan kostnad för dig!
Utkörning tisdagar och fredagar
Tel. 0653-301 00 (ring helst dagen innan leverans).
Mejl: angebo.livs@gmail.com

Köp refill till din mobiltelefon hos oss

Vi är också ombud för Svenska Spel
Testa Svenska spels nya turspel - Eurojackpot, eller prova att ta
hem drömvinsten på Lotto + Joker eller något annat av alla våra
spel och lotter
Kom ihåg att vi även är ombud för Apoteket!
Beställ dina varor från systembolaget hos oss!

Öppettider:
Måndag—fredag kl 09.30-17.30 (lunchstängt 12.30-14.00)
Lördagar kl 09.30-13.00
Söndagar stängt
Välkomna hälsar Eva & Carl-Erik med personal

SVÅGADALSBLADET

MANUS

15:e februari kl 12.00

15:je mån

Ansvarig utgivare är intresseföreningen

MANUSSTOPP
Ordförande Dieter Hoffmann dieterhoff@gmail.com 070-2279631
15:e varje månad
Kassör Lisa Weihnacht ansvar för annonsbetalning 0653-31052 073-8022325
kl 12.00
Vi som gör Bladet är
Manus mailas eller
Birgitta Nilsson birgitta@rossasen.se 0653-30179
handskrivs
Mia Rosvall
mia.rosvall@svenskafrim.se 0653-30247
___________________________________________________________________________________________
Kostnad för annonsering och införande i bladet
Tack, grattis, kåserier i dalen gratis i mån av plats
Förening, företag i dalen
¼ sida gratis
½ sida 50 kr
hel sida 100 kr
mer än 5 sidor/år
500 kr
Annons utsocknes, företagare, förening
50 kr/gång
Prenumeration (ej Svågadalsbor)
200 kr/år
Annons, prenumeration och sponsring betalas via

bankgiro 810-0422

