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Lyskväll vid
Havrabadet
Lördag 26/8 kl.20.00
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)

Välkomna
önskar Havraborna/Ulrika
Ädel

Intresseanmälan fiber
Du som missat att anmälla intresse för
fiber har fortfarande möjlighet .
Anmälningsblankett finns i bladet.

RÔSSÅSENS FÄBODVALL
inbjuder till vår första
HANTVERKS- och
MATMARKNAD
SÖNDAG 27 augusti kl 12 – 16
Servering av kôlbullar
Fikabordet står uppdukat på logen
Kanske lite musik…

Vill DU vara med och förgylla
dagen?
Det finns platser kvar.
Kontakta mig så berättar jag mera …
0730 423077
Ta med eget bord
Du säljer hantverk, sylt, marmelad,
bröd
Provsmakning
Välkommen till en trevlig dag!

Birgitta Nilsson

AUGUSTI månad
Sommaren väntade vi länge på och frågan är väl om
vi överhuvudtaget har haft den där riktiga
sommaren, inte jag i alla fall… Kalla vindar och blåst
som förstört för solen som velat komma fram.
Vi kan ju hoppas på en vacker höst men vi behöver
värme om vi ska orka med vintern.

Bjuråkersstämman regnade bort men trots det stod
folken kvar i kôlbullekön i väntan på att få något
läckert i magen och de som stekte och vi som
serverade blev bara blötare och blötare, vi saknar ju
taket…
Ingen satt i gräset och njöt av stämman, sommarens
höjdpunkt! Alla stod under paraplyer.
Allsången på forngården lockade många lyssnare,
solen sken alla fem måndagarna.

I höst kommer vi att utvärdera hur vi gör nästa
sommar, det känns redan nu att det är synd att kasta
in handduken redan.

Birgitta Nilsson

Välkommen till
SVÅGADALEN
Du som ska bli Svågadalsboende
Du som ska få/har fått en ny granne
Hör av dig till intresseföreningens ordf.

Birgitta Nilsson
som gärna informerar om dalen
0730 423077

Spelkvällarna på Rôssåsen har varit och är
välbesökta, både musikanter och besökare kommer
från när och fjärran.
Vallen bjuder på sång och musik för alla inriktningar
och smaker, det är bara att gå runt där och kolla in
vad som bjuds och kolla in så vackert det är.
Nytt för i år är Hantverks- och matmarknad där du
kan göra verkliga fynd.

Fikakorgarna har verkligen satt Svågadalen på
kartan eftersom så många tagit del av broschyrerna
och av Resehäftet om Svågadalen.
Det kan läggas på köksbordet och läsas när andan
faller på, det står mycket intressant där som du
kanske inte vet om. Gå gärna in hos Handlar´n i
Ängebo och skaffa ett för en tia.
Än hinner du bjuda dina bekanta på en åktur i vår
vackra dal eller varför inte hämta en fikakorg och
besöka dina släktingar i grannbyn!!!
Du lånar korg, termos, koppar och så köper du kaffe,
te, festis, fikabröd, ostsmörgås.

HÄR FINNS FIKAKORGARNA
NORRLIA

MARIE-LOUISE SVED-BOLINDER
070 5099313
NORRHAVRA BIRGITTA NILSSON
0730 423077
BRÄNDBO
ILONA ERIKSSON
070 3873483
BJÖRSARV
ILSE van ROOZENDAAL
070 5623793
MAIKE van ROOZENDAAL
070 6756376

Välkommen till
Rôssåsens
fäbodvall
SPELKVÄLLARNA
fortsätter
varje torsdag till den 14 sept kl 18.30
SERVERING av kôlbulle med lingonsylt
som vi bjuder spelmännen på. (Finns glutenfria)
Fika med hembakat bröd
(finns glutenfritt)

Äkta kalvdans
Väg 305 till Alsjökorsningen eller Hedvigsfors,
sen skyltat upp i skogen ca 6 km
Sön 27 aug kl 12–16

HANTVERKS-o MATMARKNAD
Sommaren avslutas med
LYSKVÄLL torsdag 14 sept.
Välkommen!

Birgitta Nilsson & Knut Bergqvist

EVENEMANGSKALENDER
ÖNSKEPSALMEN
i Svågagårdens kyrksal
Tisdag 12 sept kl 19.00
Ove Timan
Lena Funge
Möjlighet finns att förhandsrösta i
kyrkovalet.
Medtag röstkort och legitimation

AUGUSTI
19 arbetsdag Åbackarna
26 lyskväll Havrabadet
27 Hantverks-o matmarknad Rôssåsen
SEPTEMBER
1 film och pärgröt m fläsk Svågagården
12 önskepsalm Svågagården
13 föreningsträff Svågagården
14 lyskväll Rôssåsen
28 barnteater Svågagården
30 höstmarknad Moodtorpet
ÅTERKOMMANDE
Mån bingo Svågagården
Tors spelkväll Rôssåsen till 14 sept

Philips 32” tjock-TV knappt använd
Bortskänkes

Utsikt från Brättingberg
( foto: Mia Rosvall)
Daniel Ekblom

Tel: 070-561 71 81

AKTUELLT I SVÅGADALEN
AFFÄR

Brännås/Brändbo byalag o Bygdegårdsförening

Handlar´n Svågadalen

Ordf. Thomas Kjell
Ord.led. Robin v Wachenfeldt

har 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

070-3203133

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Nina Labbart

073-6402789

Björsarvs lyse- och intresseförening

BAD
Havrabadet naturbad

Ordf. Ola Lindqvist 070-6707716

Stråsjö jaktklubb
DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland
070-2129414

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort
EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö
Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Ordf. Benny Leek 070-6053488

Stråsjö medeltida kapell
Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

0730-415403

Stråsjösjöns vänner
Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

Svågadalens skoterklubb
Ordf. Tomas Sandin

Utbildning förarbevis för skoter:
Sture Joelsson tel.0703729224

JMV El & Byggtjänst
Rotback 210 Bjuråker
070-3459928

Svågadalens jaktskytteklubb
ENTREPRENAD
Vatten-och avloppsanläggning samt
grundarbeten

Ordf. Joakim Brink 070-2972872

Leverans av grusmaterial
Björn Eriksson 070-2449413

Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

FISKE

Ängebo IK

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

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

Sörsia byalag
0730-822525
0653-30228
073-8297365

HANTVERKSMONTER
FOLKETS HUS
Ordf. Bernt Jons

0653-30250

FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

HEMSLÖJD
Stickning, Sonja Eriksson 070-5298470

0653-30245

HONUNG & BIPRODUKTER
FÖRENINGAR I SVÅGADALEN
Svågadalens Intresseförening
där alla boende i dalen är medlemmar
ansvarar för Svågadalsbladet som utdelas till alla
hushåll varje månad.
Ordf. Birgitta Nilsson
www.svagadalensbyar.se

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

Trähantverk
Nille Lönn 070-2198340

Friggesund, verksam över hela Bjuråker
Ordf. Marianne Ekblom 0653-20021

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

KOMMUNIKATION
Skolbussen går varje skoldag från

STÄDNING
Dellenstäd, städfirma med hushållsnära tjänster

Brännås 7.00 södra vägen
Ängebo 7.15 södra vägen
Återresa från Delsbo skola
må-ons-fre 14.30
ti-tors 15.40
(Flex) närtrafik finns

073-8468881 www.dellenstad.se
dellenstad@hotmail.com

IOGT-NTO-FÖRENINGEN Olof Bergströms minne

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

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

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL
www.hudiksvall.se

TRÄDFÄLLNING MM
Hälsninge A.T.F
Victor van Deuren
www.trädtjänster.se
halsingeatf@gmail.com

072-5596127

LANTBREVBÄRARE
Vardagar, säljer frimärken

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås

Moodtorpet Norrberg
För evenemang, finns även 2 bäddsstuga
med enkel standard

Reception
Förskola
Förskoleklass, Fritids
Skolan
Äldreomsorgen
Platschefen
Folkets Hus

0650-556660
0650-556661
0650-556662
0650-556663
0650-556665
0650-556666
0653-30157

Yvonne Bergström 0653-30228
Stråsjö kapell, uthyres för dop, bröllop
Marianne Hansen 073-0415403
www.strasjokapell.se

VANDRINGSLEDER
Kontaktperson/info.
Lisa Weinacht

070-9531052

VÄGPROBLEM
NCC

076-5215311

Samlingslokal m kök
Astrid Johansson 076-8032003

Ängebo Folkets Hus (Svågagården)
Matsal, litet kök, samlingssal, gymn.hall, kyrksal,
bastu, solarium, bibliotek tel.0653-30157
www.svagadalen.com

SNICKERI och HANTVERK
Åsbergsstolens Snickeri
Eva Löfgren 070-3407616
eva@asbergsstolen.se

HYR MOODTORPET
för kalas, möten, dop och liknande Priser:
Möten 100 kr/tillfälle
Heldag 300 kr för halva anläggningen
500 kr för hela anläggningen
Fredag-söndag 600 kr halva anläggningen
Fredag-söndag 700 kr hela anläggningen
tillkommer kostnad för ev. gasol.
Kontakta Yvonne 0653-30228
eller Leif 0706-322234

JMV El & Byggtjänst
Jag utför El installationer och mindre
bygg/ fastighets uppdrag.
Det går även att beställa prisvärt el
material av mig.
Ring gärna om ni undrar över något.
Jarmo Vilen, Rotbäck (Dragsved)
Bjuråker 0703459928

HÖSTMARKNAD PÅ
MOODTORPET
LÖRDAG 30/9 KL. 10-15
Lokala Företag och privata som vill visa
upp och sälja sina produkter
inommaskiner, jakt, fiske, fritid och lokal
mat. Även loppis om det passar temat.
Vill ni vara med?
Anmälan och info tel: 070-6322234

September

Fredag 1/9 Film 12.00
Pärgröt & fläsk.
Filmen Fallmoran. En film med Gölin
Bredsen och hennes bror Jöns som bor
på en gård i Klövsjö. Efter midsommar
flyttas korna till Torrvallen. Filmen
visar dom vanligaste sysslorna på en
fädbod. 54 min.

Torsdag 28/9 teater 10.00
Skottes musikteater visar:
”FLICKAN I TRÄDET”
En poetisk saga fr 6 år som på ett
unikt sätt kombinerar bildkonst, poesi,
gestaltning och musik för att beröra
ordets betydelse för vänskap och
drömmar.

November

YOGA
Har du lust att yoga? Det har jag 
Skulle vara fint med ett litet gäng som yogar
tillsammans! Avspänt, lungt, skönt...
Hör av dig om du har lust!
Viveka Klingenberg
0706958288 eller vivekaklingenberg@live.se

Fredag 10/11 Revypärlor
med Iggesundsrevyn
Bastu öppen som vanligt på fredagar
och vi påminner om möjligheten att
sola i solariet.
Välkommen
Fullst. rättigheter
Ängebo
www.svagadalen.com
0653-30157

Varmt tack
till er alla i Svågadalen som gjort livet njutbart för mig här i Holmbergs gamla byskola under 4 år.
Nu flyttar katterna o jag till Fagervik i Knivsta där jag fortsätter min helande verksamhet.
Ni har alla gjort djupt intryck på mig!
Varm hälsning
Rita Borenstein

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
VARMT TACK till dig LAILA
för alla år du skött om Stråsjö Rastplats!
Ett fint välkomnande när man kommer från Ljusdalshållet
Nu tar vi i föreningen över ansvaret att hålla snyggt där.
Stråsjösjöns Vänner

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

INFORMATION OM KOMMANDE VAL
Hösten 2018 är det val till Svågadalsnämnden som behövs för skola, hemtjänst och
landsbygdsutveckling. Vill vi ha en levande bygd så behöver vi hjälpas åt både i en
kommunal nämnd och i ideella föreningar. Svågadalsnämnden är något mycket unikt för
Sverige. För att nämnden ska få finnas kvar måste det finnas människor som ställer upp
i valet. Ta dig en funderare på om du vill vara med och påverka eller om du känner
någon intresserad. Du skall vara mantalsskriven här i dalen och fyllda 18 år.
Ann-Marie ”Mia” Rosvall, ordförande i Svågadalsnämnden

Nytt från Stråsjösjöns vänner:

Vassen i Stråsjösjön har nu klippts
igen av Pierre Olsson från Ljusdal
till glädje för alla som passerar och
åter få njuta av en öppen
vattenspegel.

Kristians får betar på
strandängarna och i Åbackarna
precis som ifjol.

Svågadalsnämnden har sett till
att kvarnen vattenspolats
inifrån och vår förhoppning är
att det kan vara en
samlingsplats, den är öppen.
Källan på andra sidan bäcken
har Sture Olsson och Leif
Martinsson och Lasse Jonsson
tagit fram igen, vattnet är rent
och gott att dricka.

Parkerar man vid kvarnen
kan man också ta en titt upp i
Tjusarbacken, där Pelle och
Benke har reparerat
trappräcket och ett nytt bord
har placerats uppe i backen.

Foto och text Helmut Klingenberg

Föreningen Stråsjösjöns vänner tar
tacksamt emot bidrag.
Bankgironumret är : 406-4515
Swedbank
Medlemskapet kostar 100,- per år
och alla bidrag går till underhåll av
beteshagar och vassklippning
Ett vindskydd som Sture Olsson har byggd och sponsrat har också
kommit på plats vid sjöns utlopp med hjälp av frivilliga insatser.

Den 19.8 kl 9-12 har Stråsjösjöns vänner arbetsdag i beteshagen i Åbackarna.
En del sly behöver rensas bort och brännas så att det kan bli en bra beteshage för fåren.
Alla är välkomna att hjälpa till.
På kvällen blir det surströmming i Fröjdvalsen kl 18

MATSEDEL
cka/salladsbord

Vecka 34
Sallads
buffé

Vecka 35
Sallads
buffé

Måndag

Boston-Falu

Tisdag

Stekt fisk sås
potatis

potatis

Onsdag

Månadens
vegetariska

Torsdag

Fredag

Fläskgryta
potatis

Tacobuffe

Ost och
skinksallad

Kams fläsk
vitsås/

Lördag Söndag
Hemtjänsten

Hemtjänsten

Stekt korv,
sås & Pot

Ugnspannkaka

Italiensk pastagratäng
/ potatis och
purjolökssoppa

Ugnskorv med ajvar Panerad fisk
potatis
potatis filsås

Köttfärssås m
spaghetti

Kyckling
filé, sås

Korv potatis sås

Potatis
Fläsk potatis
löksås

FILM

Vecka 36
Sallads
buffé

Köttbullar stuvade
makaroner

Vecka 37
Sallads
buffé

Stekt korv sås
potatis

Kycklinggryta
med kokos
ris/potatis

Pasta skinksås

Köttfärsfrestelse

Fläskkarré m
sås & potatis

Vecka 38
Sallads
buffé

Fläskkorv
potatismos

Fiskgratäng

Kycklingklubba
ris/ potatis

Morotssoppa
mjukt bröd
pålägg

Dillkött potatis

Korvgryta

Fisk med
curryremoulad

Pannkaka med
grädde

Grekiska
färsrutor potatis

Omelett

Karre med
sambalolek
potatis

.

Fisk sås
potatis

Köttbullar
sås potatis

Alla dar lätt-margarin, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten
Adress
Svågagården
820 62 Bjuråker

Telefon

Fax

E-Mail

0653-30157

0653-30286

svagagarden@svagadalen.com

Hyr lokal för dop, bröllop, begravning, sportaktiviteter, mässor,
arrangemang och möten mm
Ring för prisuppgift eller se www.svagadalen.com
Använd gärna:
Bastu
Solarie
Gratis trådlöst internet

Kalops potatis

Kalvsylta
rödbetor potatis

Ängebo IK Augusti.
Oj vad denna sommar gick fort. Som vanligt. Å vad har hänt sedan sist då, nästan så man
inte minns fast sommaren är kort. Ja vi arrangerade en mycket fin Gröntjärns vandring
med 220 vandrare. Kanonväder också så det var helt perfekt.
Vi har utökat elljusspåret med två stolpar för att få bättre belysning på skidlekplatsen. Har
även börjat planera lite terrängvågor mm.
Ett intensivjobb under förra veckoslutet gjorde att vi fick upp en timrad utegrill och
vindskydd vid klubbstugan. Nu väntar vi hem utegymmet som skall monteras upp på
Svågavallen i höst.
Mycket gräs har klippts under sommaren så vi håller fint vid klubbstugan och gräsområdet
där omkring så det ser respektabelt ut när besökare kommer under sommaren. Även på
Svågavallen finns stora ytor som vi håller efter. Bolt gör ett bra jobb på själva
fotbollsplanen. Röjning på skidspår och andra områden återstår framöver. Är det någon
som har lite göra å vill hjälpa till är det bara att höra av sig till Bengt Skarp.
Bingo har vi kört oavbrutet och hade massor med folk i juli då vi hade hög pott och även
hade utspel av denna. Det bara sprutade bilar ett tag. Roligt men jobbigt.
Andra tisdagen i augusti körde vi åter igen en Guldjakt, ja det var några år sen nu. Vi har ju
lite barn på gång igen som tycker det är roligt att röra på sig. Det gick mycket bra och vi
fick även dela ut några medaljer å plaketter. Vi körde även Knattiaden för de yngre
atleterna och guldmedaljer blev det till alla förstås. Ev. gör vi några guldjaktsgrenar igen
om ett par veckor när vi tränat lite till. Vi kör på tisdagar kl. 18.00.
Det blev ingen tid över för den kvällsvandring vi tänkte göra i början på augusti. Något
nytt datum har vi inte gjort ännu. Titta in på facebooksidan eller hemsidan för info. om
kommande aktiviteter.
Ett stort TACK till alla er som hjälpt till på
något sätt i sommar. Ingen nämnd och
ingen glömd. Allt jobb är för att bidra till en
levande bygd. Ju fler vi är ju roligare är det.

Grillplats vid klubbis.
Stolta medaljörer, Guldjakt och
Knattiaden.

SVÅGADALEN

n

Välkommen
Årets surströmming har kommit!

önskar
Magnus med

Nu har vi åter
jumbokräftor från Feldts 1 kg 109 kr

personal

Svågamacken

Erbjudanden vecka 34
Svensk vardagsost 59,90/ kg
Kycklingbröstfile av svensk kyckling 1 kg 69,90
Ekologiska bananer 17,90/kg
Glass Triumf 0,5 l 2 för 25kr

Nu har macken äntligen fått en ny
kortterminal med högre säkerhet
Välkommen att tanka!

Fler erbjudanden kommer i Handlarnbladet

Trippel Harry

Sista helgen med söndagsöppet för
säsongen
20 augusti

Under perioden 7 augusti till 3
september är det V75 flera gånger i
veckan
Med Trippel Harry har du alltid 3
olika miljonchanser!

Öppettider
Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30
Ingen lunchstängning
Lördagar kl. 09.30-13.00
Söndagöppet 10.30-13.00
mellan 28/5 -20/8
handlarnsvagadalen@gmail.com
0653-30100

Ombud för :
Fiskekort
Apotek
Svenska spel Tips & Lotter
ATG
Frimärken,frankerade kuvert
Systembolaget: Du kan göra dina
dryckesbeställningar på
http://www.systembolaget.se
Tjänsten är tillgänglig dygnet
runt och du får ett sms eller mejl
när din beställning finns att
hämta hos oss.

SERVICEPUNKT
Dator med internet samt Wi-Fi
Hemkörning av varor
Caféhörna
Turistinformation, viss
kommunal info
Genomförande av
kundaktiviteter

Vi kör ut dina varor
utan kostnad för dig!
tisdag och fredag
Obs! Varuhemsändning gäller
alla i dalen, även
sommarboende.
Välkommen att ringa!
Tel. 0653-301 00 (ring helst dagen
innan leverans).
handlarnsvagadalen@gmail.com

KALLELSE
Föreningsträff
Du som är ordförande eller för övrigt aktiv i din förening i Svågadalen, är
välkommen till den årliga föreningsträffen den 13 September kl. 19.00 på
Svågagården.
På träffen diskuterar vi bl.a. föreningarnas möjligheter att verka, ekonomi,
utvecklingsmöjligheter, samverkan med kommunen (Svågadalsnämnden) eller
med andra föreningar, bidrag till verksamheter, m.m.
Vi bjuder på fika!
Hjärtligt välkomna
Svågadalsnämnden

INFORMATION ANGÅENDE FIBER
Det framkom vid mötet med Fiberstaden AB den 31 maj på Svågagården att det varken finns pengar
eller kapacitet för ytterligare utbyggnad av fiberanslutningar i Svågadalen utöver de som redan är på
gång dvs Ängebo till Brändbo.
För att kunna upphandla med annan aktör än Fiberstaden behöver vi fånga upp intresset för att
ansluta din fastighet till en nergrävd fiberkabel på övriga områden i Svågadalen.
De som redan har gjort en ansökan till Fiberstaden och inte bor inom området Ängebo – Brändbo
måste göra en ny intresseanmälan.
Det gäller även de som bor efter befintlig fiber (Holmberg, Norrhavra, Norrberg) mot Ängebo och
även den del av Ängebo som inte får utbyggt av Fiberstaden nu.
En blankett för intresseanmälan bifogas Svågadalsbladet till de hushåll som är aktuella.
OBS! Telia tar bort kopparnätet i hela Svågadalen i oktober 2018 och ju fler som anmäler intresse för
fiber desto större möjlighet att kunna genomföra en utbyggnad av fibernätet.
Ann-Marie ”Mia” Rosvall, Svågadalsnämndens ordförande
Hänt under sommaren :
Fibergruppen har utökats med några ytterligare personer ; Martin Hedman, Marie Brun, Jan-Åke Rosvall, Mia
Rosvall, Tommy Ädel och sedan tidigare Hans Schröder, Kent Söderlund, Thomas Kjell och Fredrik Röjd. Vi hade
ett möte den 26 juli i ”fibergruppen” och till det tillfället hade 76 personer anmält intresse för fiber. Då några
säger att de inte fått blanketten så bestämde vi att ta med det i augustibladet samt sätta upp information i
affären och Svågagården. Har idag ( 15/8) haft telefonkontakt med Christoffer Emanuelsson på IP-Only och vi
kommer att ha ny kontakt nästa vecka eftersom den person som har hand om samverkansavtalet med
kommunen fortfarande är på semester .
Ann-Marie ”Mia”

Intresseanmälan för upphandling av fiber-anslutning på
ej prioriterade områden i Svågadalen (region Norra
Dellen).
Det framkom på mötet med Fiberstaden AB den 31 maj på Svågagården, att det
varken finns pengar eller kapacitet på den befintliga stamfiberkabeln för
ytterligare utbyggnad av (fiber)anslutningar i Svågadalen. Enligt den fastställda
planen (2017-2019) kommer tre områden att få installation och det är delen
från Friggesund upp till Hedvigsfors, område Överälve, och delen Ängebo (från
affären) upp till Brännås, Brändbo.
För att kunna upphandla med annan aktör behöver vi fånga upp intresset för
att ansluta sin fastighet (eller tomträtt) till en nedgrävd fiberkabel på övriga
områden i Svågadalen.
En förutsättning för att anslutning ska kunna installeras, är att tillräckligt många
kunder har beställt anslutning, så att det är ekonomiskt försvarbart för en
annan aktör att bygga ut nätet. De som redan har gjort en ansökan till
Fiberstaden AB och inte bor inom dessa tre ovan nämnda områden, måste
också göra en ny intresseanmälan. Det gäller även de som bor efter befintlig
fiber(Holmberg,Norrhavra ,Norrberg) mot Ängebo och även den del av Ängebo
som inte får utbyggt av Fiberstaden AB.
Fyll i nedanstående uppgifter och skicka till: Svågagården, 82062
Bjuråker märk
kuvertet ”Fiber”, alt. lämnas i receptionen eller mail till Martin Hedman
mhedman80@gmail.com eller adress Norrberg 5, 820 62 Bjuråker
så snart som möjligt.
Kunduppgifter namn:

_________________________________________________________________
Telefon nr. dagtid:

______________________________________________________________
Installationsadress:

_________________________________________________________________
Fastighetsbeteckning:

_________________________________________________________________
E-post:
Fast boende/mantalsskriven på angiven installationsadress: Ja
Är inte mantalskriven på adressen men intresserad av fiber Ja

Nej

Jag godkänner att dessa uppgifter får förmedlas vidare till fiberleverantörer:
Underskrift__________________________________________________

Försöket med närtrafik i
Dellenbygden och Svågadalen
förlängs
Region Gävleborg och X-trafik har under
2016 gjort en utredning av Flextrafiken,
som är ett komplement till den ordinarie
linjetrafiken och som fungerar som
anslutning till/från denna. Syftet har varit
att ta fram en ny modell som ska vara
enklare att använda och vara enhetlig i
hela länet.
Sedan december 2016 provas en ny
modell kallad Närtrafik i Svågadalen och
Dellenbygden.
Från 21 augusti 2017 utökas området och
omfattar även Ljusdals kommun.

Närtrafik i Dellenbygden och
Svågadalen
För att kunna använda den nya Närtrafiken
måste man ha minst 2 km till närmaste
busshållplats, men man behöver inte vara
folkbokförd på adressen. Man söker en
resa från sin adress i X-trafiks
Reseplanerare på hemsidan och i mobilappen. Får man träff på en resa kan man
sedan boka den via Beställningscentralen
på tel 0771-49 79 39 senast två timmar
innan avgång.

Priset på resan är 29 kr (Delsbo) och 42
kr (Ljusdal), du betalar direkt till
föraren. Man kan betala med bankkort och
kontanter eller köpa en mobilbiljett i förväg
i X-trafiks app. Man kan inte använda Xtrafiks periodbiljetter eller reskassa.
Ny tidtabell från 21 aug. Det ligger mycket
”luft” i tabellen för att det ska vara möjligt
att hämta upp flera personer på sina
hemadresser på samma tur och ändå vara
framme vid de tider som anges. Körvägen
beror på resenärerna.

Närtrafiken går 5 dagar i veckan efter
den bestämda turlistan.
Resorna körs med taxi.

SVÅGADALSBLADET
Ängebo IK:s nya grillplats
nedanför klubbstugan i Ängebo

15:e sept. kl 12.00

Manusstopp
15:e kl 12.00
varje månad
Manus mailas
eller handskrivs

Kostnad för annonsering och införande i
bladet
Tack och grattis, kåserier och dikter i dalen gratis i mån
av plats
Föreningar i dalen
¼ sida
50 kr
½ sida 50 kr
hel sida 100 kr
mer än 5 sidor/år
500 kr
Annons (köp-byt-sälj)
20 kr
Annons utsocknes och föreningar ¼ sida 50 kr
Företagare i dalen och utsocknes Halv sida 100 kr
Hel sida 150 kr
Prenumeration (ej Svågadalsbor)

www.svagadalensbyar.se

Ordförande Birgitta Nilsson
birgitta@rossasen.se 0730 423077

Kassör Lisa Weihnacht, ansvar för
annonsbetalning 070-9531052

200 kr/år

Annons, prenumeration och sponsring betalas via

bankgiro 810-0422

Ansvarig utgivare är intresseföreningen

Vi som gör Bladet är
Birgitta Nilsson birgitta@rossasen.se
0653-30179 0730 423077
Mia Rosvall
0653-30247

mia.rosvall@svenskafrim.se
070 2360410

