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JULGRANSPLUNDRING
Söndagen den 14 januari
kl 14.00
Svågagården
Ninni leder lekarna runt granen
Urban spelar dragspel
Tomten kommer med påse till barnen
Kaffe/te/saft med hembakade läckerheter
Välkommen alla, från minsta till äldsta!
önskar intresseföreningen och Folkets Hus
Vill DU baka till festen?
Ring 0730 423077 Birgitta

DECEMBER

INTRESSEFÖRENINGEN
INFORMERAR

Julmånaden
Jag hoppas att alla uppmärksammade att
manusstoppet var tidigare denna månad för att vi
ska hinna få ut Bladet innan jul.
Stressen drabbar många i december, dom tror liksom
inte att livet fortsätter om inte skåpen är städade
och hela huset/lägenheten skinande blank – men –
lugn, det är ingen fara, ingen märker nånting av det
du inte hunnit, det är bara du som mår dåligt i
onödan.
Vackraste helgen är advent när alla stjärnor och
ljusstakar kommer fram och sprider ljus, nya
gardiner och så ljusslingorna i träden och kring alla
stugknutar.
Luciatraditionen är visst på väg att försvinna och det
är ju sorgligt, Dellenbygden har inga kandidater så
det ställs in.
Lucia kan du se på Svågagården när skolan har sin
årliga tradition.
Julmarknaderna har avlöst varandra överallt, så
många gedigna hantverk som görs i våra stugor. Så
går vi på loppis och kan köpa en vacker stor broderad
duk för trettio kronor! Eller en matta för två tjugor!
Dagens ungdomar sätter inte värde på detta
hantverk men jag hoppas och tror att det kommer
tillbaka medan tider är och dom äldre kan visa.

ÖPPET MÖTE 28 nov blev välbesökt
med 13 besökare, kul att se att det
finns lite intresse i dalen.
Se protokollet….
SVÅGADALSBLADETS KOSTNADER
FÖR ANNONSER
Vi ökar priset för utsocknes
annonsörer
och företagare (ej boende i dalen)
¼ sida 100 kr
halv sida 200 kr
hel sida 400 kr
Manusstopp
som förr 15:e varje månad kl 12.00
men räkna med att det kan ta extra
dagar för utdelning om stoppet är på
en fredag.
Nästa ÖPPNA MÖTE
Tisdag 23 jan kl 19.00

Birgitta Nilsson, ordf.

Vill DU baka till
Julgransplundring söndag 14 jan kl 14.00
Tänk om Du, ja just Du, ville baka lite dit
så vi får ett stort fint delikatessbord att bjuda
på.
Förra gången var vi ca 100 pers.
Vi bjuder inte, nej du lämnar en frivillig slant för
fikat och det går oavkortat till skolan som
använder pengarna till elevernas bästa, utflykt
kanske….
Barnen bjuds på fika
Ring mig 0730 423077 om vad Du bakar

Tack
och

God Jul och Gott Nytt År
Viveca Klingenberg
för att du instruerat oss i
Yogans värld

Birgitta Nilsson

God Jul och Gott Nytt År
tillönskas er alla
Ängebo IK / MajMaj-Lis

Från oss alla på mattorna/Birgitta Nilsson

God Jul och Gott Nytt År
till
alla hjälpsamma grannar och bekanta
Åke med familj i Brändbo

EVENEMANGSKALENDER
DECEMBER

Gudstjänst i
Svågagårdens kyrksal
Annandag jul kl 11.00
Joakim Johansson
och
Sonja Kroon Björgyll
Folkets Hus bjuder på kyrkkaffe
Välkomna!

Välkommen till
SVÅGADALEN
Du som ska bli Svågadalsboende
Hör av dig till intresseföreningens ordf.
Birgitta Nilsson
som gärna informerar om dalen.
0730 423077

13
15
17
23
25
26
27

Lucia Svågagården
Sista chansen att basta för i år
Möte nya fiskevårdsföreningen i Tå
Sjungs julen in på Betel
Julotta Betel
Gudstjänst Svågagården
Julkonsert Norrbo

JANUARI
12
14
23
26

Första gången för bastu efter årsskiftet
Julgransplundring Svågagården
Möte intr.föreningen Svågagården
Mat och film Svågagården

NÄRTRAFIKEN
fortsätter, passsa på att åka antingen till
Delsbo eller Ljusdal

GRUS
finns att hämta
i Ängebo, Svågagården
i Brännås, hos Paulssons
i Brändbo, vid sågen
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God Jul och Gott Nytt År
till alla spelmän och besökare
som under året sprider glädje på
”våra” evenemang.
Vallen, musikcafé, köksspelning…
och till er andra också förstås.
Birgitta Nilsson och Knut Bergqvist
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messenger: Eva Hagman Persson.

AKTUELLT I SVÅGADALEN
Brännås/Brändbo byalag o Bygdegårdsförening

AFFÄR
Handlar´n Svågadalen
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

Ordf. Thomas Kjell
Ord.led. Robin v Wachenfeldt

070-3203133

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Nina Labbart

073-6402789

Björsarvs lyse- och intresseförening
BAD
Havrabadet naturbad

Ordf. Ola Lindqvist 070-6707716

Stråsjö jaktklubb
Ordf. Benny Leek 070-6053488

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland
070-2129414

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

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

0730-415403

Stråsjösjöns vänner
Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Svågadalens skoterklubb

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Ordf. Tomas Sandin

Utbildning förarbevis för skoter:
Sture Joelsson tel.0703729224

JMV El & Byggtjänst
Rotback 210 Bjuråker
070-3459928

Svågadalens jaktskytteklubb
Ordf. Joakim Brink 070-2972872

ENTREPRENAD
Vatten-och avloppsanläggning samt
grundarbeten

Sörsia byalag

Leverans av grusmaterial
Björn Eriksson 070-2449413

Ordf.Ulrika Ädel
Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

0705-691929
0730-822525
0653-30228
073-8297365

FISKE

Ängebo IK

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

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

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

IOGT-NTO-FÖRENINGEN Olof Bergströms minne
Friggesund, verksam över hela Bjuråker
Ordf. Laila Eriksson-Wigg 076 -1153333

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
Närtrafik finns

SNICKERI och HANTVERK
Åsbergsstolens Snickeri
Eva Löfgren 070-3407616
eva@asbergsstolen.se
Trähantverk
Nille Lönn 070-2198340
Himmel & Jord Keramik
Stina Neander 076-8378203
himmel.o.jord@telia.com
STÄDNING
Dellenstäd, städfirma med hushållsnära tjänster
073-8468881 www.dellenstad.se
dellenstad@hotmail.com

KROPPSVÅRD
KB Kroppsvård
med.fotvård, spabehandling, massage, vaxning
Karin Berglund 070-6618272
www.lillaspasalongen.n.nu

SVÅGADALENS HEMSIDA

Svågans beröring och massage

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

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

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL
www.hudiksvall.se

LANTBREVBÄRARE
Vardagar, säljer frimärken

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås
Samlingslokal m kök
Astrid Johansson 0730-363148

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

0653-30228

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 tel.0653-30157
www.svagadalen.com

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

072-5596127

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN
Reception
Förskola
Förskoleklass, Fritids
Skolan
Äldreomsorgen
Platschefen
Folkets Hus

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

VANDRINGSLEDER
Kontaktperson/info.
Lisa Weinacht

070-9531052

VÄGPROBLEM
NCC

076-5215311
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23 december kl 20.00
Alexandra Ougleva & Hanna Bertilsson,
Marta Svedman, Marianne Joelsson,
Andreas Edström och Stig Bergerståhl

]âÄÉààt
25 december kl 07.00
Eva Edström, Stig Bergerståhl, sång av Marianne Joelsson.
Julottekaffe.

AGENDA
UTSTÄLLNING
Små och stora troll visas i biblioteket under nov och dec
Vänder sig till barn mellan 6-10 år. Gratis
Ons 13/12 kl 8.30
LUCIA med fika på Svågagården
Fre 15/12
Sista kvällen för bastubad
Tors 21/12
SKOLAVSLUTNING och nu stänger RESTAURANGEN för jullov
Annandag Jul 26/12
HÖGMÄSSA
Folkets Hus bjuder på kyrkkaffe
Mån 8 jan
Skolan startar och resturangen öppnar
Matsedel för vecka 2 finns på www.svagadalen.com/fh/matsedel

Fre 12 jan
Bastun öppnar
Söndag 14 jan kl 14
JULGRANSPLUNDRING på Svågagården.
Fre 26/1
Mat från 12.00 Köttsoppa m klimp/efterrätt
Filmen ” Till minnet av timmerköraren” Gjord tillsammans med Hälsinglands ardennerklubb”
av Erik Erikssson

Välkommen! Fullst. rättigheter
Ängebo www.svagadalen.com
0653-30157

Tack för året som gått
God Jul och Gott Nytt År
önskar Urban med personal

Återkoppling från Svågadalsnämndens enkätundersökning
Som ni har märkt genomfördes här under hösten en enkätundersökning genom bl.a Svågadalsbladet
på uppdrag av nämnden. Syftet med enkäten var att få klarhet i hur allmänheten ser på
Svågadalsnämndens arbete inom en rad olika ansvarsområden, samt att få ta del om era respektive
kreativa tankar kring vår dals utveckling.
Svarsfrekvensen var inte jättehög, men en hel del kloka tankar och förslag kom ändå fram till oss.
Något de flesta som svarat betonat är vikten av vår väl fungerande skola samt förskola (och som ni
säkert redan vet är dessa två verksamheter helt och fullt beroende av Svågadalsnämndes existens.)
Vikten av att vår skola även fortsättningsvis har välutbildad och kompetent personal samt följer
skolutvecklingen i stort, så att den förblir attraktiv framhölls som extra viktigt. De svarande menade
även att skolan och förskolan i sig är viktiga för hela bygdens utveckling, framförallt då när det gäller
att locka hit nya barnfamiljer.
Viktiga byggstenar för vårt arbete med att utveckla Svågadalen är affärens och mackens fortlevnad,
satsning på turism, marknadsföring av dalens alla tillgångar samt kommunikationer, t.ex vägar samt
Flextrafik. Även en fortsatt satsning på bostäder – både för turister samt åretruntboende framhölls i
undersökningen som viktiga för att kunna möjliggöra för inflyttning samt generationsväxling.
När det gäller nämndens arbete för att turism och för marknadsföring av dalen framhölls behovet av
fler uppställningsplatser för husvagnar och husbilar.
Naturligtvis framhölls även behovet av fiber till hela dalen (vilket nämnden arbetar mycket aktivt
med på flera olika nivåer.)
Fritidsaktiviteter för både unga som gamla, samt stöd till ideella initiativ inom exempelvis
biodynamisk eller lokalproducerad odling framhölls som framgångsfaktorer
Själva Svågagården framhålls som en viktig faktor för dalen, men verksamheten går att utveckla i
form av utökade öppettider samt fler kultur- och fritidsaktiviteter, med andra ord ett utökat
program.
När det gäller kultur framkom också ett förslag om att på ett bättre sätt marknadsföra Bokbussen,
samt även att utveckla verksamheten kring deras med särskilda program och liknande.
När det gäller själva Svågadalsnämnden uttrycktes det en hel del positiva tankar kring det arbete som
den utför, exempelvis arbetet med fiber, leder, dialogkvällar etc framhölls bland enkätsvaren som
extra positiva. Det uttrycks även att det partiopolitiska lokala styret som ju faktiskt är helt unikt för
oss är en garanti för att Svågadalen även fortsättningsvis har en positiv särställning inom Hudiksvalls
kommun. Som utvecklingsområde här framhölls behovet av att utveckla samarbetet mellan lokala
företag samt föreningar. Själva Svågagården bör också lyftas fram som en viktig mötesplats för alla
våra medborgare.

Helmuth Klingenberg
Fredrik Röjd

Juletid och julefrid

Med juletid kommer också en lång rad aktiviteter och traditioner som ser nästan lika ut
år för år, och det är inget konstigt med det. Snarare ger det trygghet och den där
välbekanta känslan av att allt faktiskt är såsom det borde vara. En mindre rolig tradition vi verkar ha
fått under senare år är de återkommande ishalkorna förorsakade av regn dagarna innan jul.
Svartsjövägen är absolut inte rolig med isbark på, det kan jag personligen intyga, och det blev jag
påmind om redan igår eftermiddag (torsdag 7/12).
När det gäller traditioner, ja, då vet jag en lokal tradition här som är extraordinärt viktig för oss alla!
Naturligtvis menar jag det kommande Svågadalsvalet som kommer att gå av stapeln i november
månad år 2018! Se till att ställa upp som kandidater, och kom ihåg att rösta!
Det är endast tack vare Svågadalsnämnden som vi idag kan ha den service som vi faktiskt har. Ett
högst aktuellt exempel är det här med fiber till Svågadalen – här har nämnden arbetat stenhårt, och
just nu grävs det för fullt mellan Ängebo och Brändbo! Samtidigt jobbar nämnden vidare med att få
fiber även till byarna längre söderut, och det tror jag att vi kommer att lyckas med. Listan på vad
nämnden direkt eller indirekt har åstadkommit är rätt lång, även om det inte alltid syns, för en hel
del tar man nog ”för givet”, fast då vill jag informera just dig om att för oss som bor på landsbygden
finns nästan inget som är garanterat. För oss gäller det att hela tiden bevaka våra intressen så att vi
inte tappar något av det vi har. Här har Svågadalen en unik särställning i landsbygds-Sverige då man
tack vare nämnden kan bevaka och försvara sina egna intressen. Glöm aldrig det!

Med glada julhälsningar
Fredrik Röjd
Vill göra er uppmärksam på att närtrafiken fd flextrafiken nu permanentas. En anledning till att vi
har fått till detta är ett engagemang som funnits och finns i dalen för bla den här frågan och där
nämnden varit drivande. Allt ordnar sig inte på en gång men om vi har tålamod och hjälps åt så
går det att få till en hel del. Vill poängtera att det är viktigt att vara rädd om det vi har precis som
Fredrik skriver ovan.
Ann-Marie”Mia” Rosvall
Ordförande Svågadalsnämnden

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

SVÅGADALEN
Julklappstips
Pepparlax från Norrbo
Skivad Julskinka
Prinskorv
Juledamer
Ris a´la malta
Chokladaskar

Våra omtyckta
julskinkor från
Gudruns 69 kr/kg

Ge bort ett presentkort
på en butik, restaurang
eller en upplevelse

Axe Aftershave + duschgel 79 kr

Fler erbjudanden i
Handlar´nbladet som kommer
vecka 50

Öppettider Jul
23/12 Långlördag 9.30-17.30
Julafton stängt
Juldagen stängt
Annandag jul öppet 11-13

Varuhemsändning mellan jul och
nyår
Onsdag 27/12 Utkörning
Fredag 29/12 Utkörning

Vi önskar alla en god
jul och ett gott nytt år
Magnus med Personal

Nu säljer vi som ATG ombud
presentkort från flera butikskedjor,
restauranger mm. Intersport,
interflora, O`learys,
Teknikmagasinet, Ticnet,
Flygstolen.se Spotify med flera.

Vi kör ut dina varor
utan kostnad för dig!
tisdag och fredag
Obs! Varuhemsändning gäller
alla i dalen, även
sommarboende.
Välkommen att ringa!

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

Tack för året som gått!
Öppettider
Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30
Ingen lunchstängning
Lördagar kl. 09.30-13.00
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.

Tel. 0653-301 00 (ring helst dagen
innan leverans).
handlarnsvagadalen@gmail.com

NÄRTRAFIKEN PERMANENTAS I
SVÅGADALEN, DELLENBYGGDEN
OCH LJUSDAL.
X-trafiks försöksmodell har nu
permanentats och omfattar Ljusdals
kommun samt Dellenbygden och
Svågadalen. 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. From 11 december 2017
permanentas modellen i ovanstående
områden.

Närtrafik i Dellenbygden,
Svågadalen och Ljusdal
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 för vuxna
kontantbetalning till Delsbo 39 kr och till
Ljusdal 52 kr, du betalar direkt till
föraren. Om du betalar med mobiltelefon i
förväg kostar det 23 kr till Delsbo och 34 kr
till Ljusdal. Halva priset ungefär för barn.
Man kan således 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 11 december. 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.

Bildande av Dellenbygdens Fiskevårdsförening.
Bjuråker Norrbo och Delsbo Fiskevårdsområden sammanslås den 1
januari 2018 till Dellenbygdens Fiskevårdsområde.
Söndagen den 17 december 2017 kl. 17.00 Femettan, Tå 308
Bjuråker blir det möte för bildande av den nya föreningen.
Förtäring; glögg, smörgås med julskinka, rödbetssallad m.m.
Hjärtligt välkomna!
/Styrelserna för Bjuråker Norrbo och Delsbo Fiskevårdsföreningar

SVÅGADALSBLADET

15 januari kl 12.00
Vi önskar er alla

God Jul och Gott Nytt År
Mia och Birgitta

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 100 kr
Företagare i dalen och utsocknes Halv sida 200 kr
Hel sida 400 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

