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SVÅGAGÅRDEN, ÄNGEBO

INTRESSEFÖRENINGEN
kallar alla Svågadalingar till

MUSIKCAFÉ

SVÅGAGÅRDEN

Söndag 27 okt kl 18.00

ÖPPET MÖTE

Underhållning av Cafégänget
Ingvar Bergqvist, KarlGunnar Karlsson
Urban Stensson, Bengt Nordh
KarlErik Dufvenberg
Stefan Ström

Tisdag 29 okt kl 19.00

Låtar som du minns men glömt…
Låtar som du sjöng som ung…
Nyskrivna låtar du aldrig hört…
Inträde 100 kr inkl fika
Välkommen!
Höstens sista musikcafé 24 nov kl 18.00

Birgitta
Birgitta Nilsson & Knut Bergqvist

Leder
Quitz-tävling
Berättarkväll för vuxna
Vad gör intresseföreningen?
Ska jag engagera mig i denna?
Fika
Välkommen!

OKTOBER

GRÖTFEST med skinksmörgås

Hösten fortsätter förstås…
Mörkret omsluter oss och vi lyser upp tillvaron med
olika ljus och lampor.

Birgitta Nilsson

planeras på Brännås/Brändbo
Bygdegård
Lördag 7 dec
Mera information kommer
Välkommen!

Hitta ut tävlingen avslutad
Fyra rätta svar hade inkommit och vi delade ut pris
till alla fyra på dialogkvällen 8 oktober.
1. 2 lunch Svågagården, Per o Irene Mickelsson
2. ihopfällbar pall,
Charlotta Joelsson
3. teleskopgrillpinne, Anders Svedberg
4. ½ kg kaffe,
Frida Joelsson
Priserna sponsrades av Folkets hus, Handlar´n och
intresseföreningen.
Sju skyltar var uppsatta längs Hävelungsleden.
Vi gratulerar igen för vinnarna var inte närvarande
vid dragningen.

Viveca Klingenberg
JULBORD och JULMARKNAD
var en bra kombination i fjol så vi har beslutat att
fortsätta det som en tradition söndag 1:a advent.
Folkets Hus med Urban i spetsen serverar ett läckert
hemlagat julbord
Jag, Birgitta Nilsson, och medhjälpare anordnar
hantverksmarknad med fikaservering, bara
hembakat.
Nu har jag 17 bord i gymnastiksalen uthyrda och vill
du vara med så kan du få stå på kö om någon lämnar
återbud.
Musikunderhållning
Ring Birgitta Nilsson 0730 423077

Mark upplåtes Brättingen
Nära Ängebo, finns det mark som du skulle
kunna låna (kostnadsfritt) under en period,
upp till 3 år, med möjlighet till förlängning.
Vi äger en liten gård i Brättingberg sedan
några år tillbaka.
Just nu är det vårt fritidsställe eftersom vi
inte kan bo där permanent än.
Det skulle vara fantastiskt om någon kunde
odla marken eller använda den som
betesmark så att den inte växer igen helt.
Öppna landskap tycker vi alla om!
Vänligen hör av dig till Taina;
taina.schofield@gmail.com
eller tel. 0734-475718

Välkommen till
Svågadalen
Du som nyss flyttat hit

VINTERTID
Söndag 27 okt
Ställ tillbaka klockan
och ställ undan
solstolen

Kontakta Mia Rosvall, ordf i
Svågadalsnämnden, 070 2360410 eller
Birgitta Nilsson, ordf intr.föreningen,
0730 423077 så får du information om
dalen.

CW Schakt & Transport
Vi utför grävjobb
dränering, grunder, dikning osv
Vi har försäljning av grusmaterial,
utför lyftjobb med kranbil,
lantbrukstraktor finns.
Vid bokning och frågor
Ring Classe 070 8241378

AKTUELLT I SVÅGADALEN
AFFÄR
Handlar´n Svågadalen

Brännås/Brändbo Vägförening

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. Peter Sundberg 070-3338151

BAD
Havrabadet naturbad

Stråsjö jaktklubb

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland

Stråsjö medeltida kapell

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

Ordf. Benny Leek 070-6053488

070-2129414

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort
Laddstolpe för snabbladdning av elbilar Svågagården
EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö
Håkan Hjärtmyr 070-2664116

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
Svågadalens jaktskytteklubb
Ordf. Joakim Brink 070-2972872

JMV El & Byggtjänst
Rotbäck 210 Bjuråker
070-3459928

Sörsia byalag

ENTREPRENAD
Grävmaskin, kranbil
Claes Wallberg 070-8241378

Ordf.Ulrika Brink
Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

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

Ängebo IK

Minigrävare samt kranbil

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

Leverans av grusmaterial
Björn Eriksson 070-2449413

HANTVERKSMONTER

FISKE
Dellenbygdens fiskevårdsförening

HJÄRTSTARTARE

Jessica Dolk .....072-7326464
www.dellenbygdens-fvo.se

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660
Finns vid Svågagården till vänster om ingången

HONUNG & BIPRODUKTER
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. Birgitta Nilsson 0730 423077
www.svagadalensbyar.se

Brännås/Brändbo byalag o Bygdegårdsförening
Ordf. Peter Sundberg 070-3338151

Svågadalens honung
www.svagadalenshonung.se
mail@svagadalenshonung.se
070-5617181

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

KOMMUNIKATION
Närtrafik enl. turlista
Förbeställ 0771 - 497939

KROPPSVÅRD
KB Kroppsvård

Wedins skogstjänst
Stefan Wedin
070 5452839

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

Eneberga Bygg AB
076-0730485

Svågans beröring och massage
Taktil stimulering och klassisk massage
Marianne Joelsson 0653-30175 073-0612188
www.svagansberoring.se

Trähantverk
Nille Lönn 070-2198340

Vardagar, säljer frimärken

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

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås

STÄDNING
Dellenstäd, städfirma med hushållsnära tjänster

Samlingslokal m kök
Astrid Johansson 0730-363148

OBS!NYA TELEFONNR : 070-1684596 eller
073-0392896 www.dellenstad.se
dellenstad@hotmail.com

LANTBREVBÄRARE

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

SVÅGADALENS HEMSIDA

Stråsjö kapell, uthyres för dop, bröllop

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

Marianne Hansen 073-0415403
www.strasjokapell.se

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL

Yvonne Bergström

0653-30228

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

Målare
Christer Fondelius
076 8290218
ch_fon@hotmail.com

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

OBS! VIKTIG INFORMATION
Viktigt att man ringer om man är missnöjd med
Svartsjövägen och talar om hur vägen är och
om åtgärder behövs för att de ska veta om det/
Anders Backström

www.hudiksvall.se

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.
Sture Joelsson

0703729224

VÄGPROBLEM
PEAB
Jourtel trafikverket

073-3373990
0771 – 921 921
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Söndag den 27 oktober
MUSIKCAFÉ 18.00
Fredag 1 november
TOBBES VERANDA UNDERHÅLLER
Pubkväll/trivselkväll
20.00-00.00
Entré: 130:Matmeny från 18.00
Marinerad fläskfilé m klyftpotatis & Bearnaise. 125:Ribs m hickoryssås & klyftpot. 110:Pytt i panna m stekt ägg 95:Pizzameny fr. 65:-

Söndag den 10 november
FARSDAGSMIDDAG
12.00-18.00
Meny
Älgfärsbiff m kantarellsås & klyftatis
Portergryta m potatis
Prinsesstårta
195:-

Fredag 15 november
Mat från 12.00 Pärgröt & fläsk

Vi visar filmen
”STORSAMLAREN I HILLSTA”
Berättelsen om Johnny Dahlström
en film av Jonas Sima
Film och mat: 65:-

Söndag 24 november
MUSIKCAFÉ 18.00

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

Söndag 1 december
JULBORD och JULMARKNAD 12.00-19.00
Musikunderhållning
Julbord 365:- inkl måltidsdryck

Ängebo IK oktokt-19

Utomhusträningen 2019 avslutades med två Guldjakter och Knattiaden. De här duktiga atleterna i
olika åldrar jagade medaljer så det stod härliga till. Det var länge sedan vi kunde dela ut så många
guldjakts medaljer till de våra. 42 bronsmedaljer, 9 silver och även en fin guldmedalj. 4 små
kombinationer delades ut vilket betyder att man lyckats nå bronsgränsen i minst en av kast, hopp och
löpgrenarna. Även en stor kombination i brons lyckades Ivar Bergerståhl ordna då han lyckats klara
alla gränser för brons i 9 grenar. Hoppas vi jagar vidare nästa sommar.
Klubben söker föräldrar som kan köra träning med denna grupp fram till jul. Prata ihop er och hör
av er till Martin eller Maj-Lis i styrelsen för information om nyckel etc.

Ett stort tack till Leif och Kristian Bergström för att ni slåttat så fint efter skidspåren inför kommande vinter.
Lennart Andersson m fl. som fixat vid omklädningsrummen samt alla andra som jobbat ideellt under
barmarksperioden. Tyvärr har vi fått problem med belysningen på en del av elljusspåret men vi hoppas hinna
åtgärda felet innan vintern kommer. Själv har jag också hopp om att skidbron skall bli åtgärdad innan denna
vinter men det börjar bli nätt om tid nu.

Stationsträningen kör vi igång torsdag 31 okt. 19.00. Det har varit lite mycket att stå i denna höst men bättre
sent än aldrig som man brukar säga. Å det brukar kännas himla bra i själen bara man kommer igång. Hoppas
på god uppslutning å god tränings vilja. Svårt att sätta en nedre gräns. Vi brukar köra 12 år men har man
ambitionen att man vill träna seriöst så kan vi godkänna ner till 10 år själv eller om man vill följa sina föräldrar
och träna. Det är ju kul om vi fyller hallen.

EVENEMANGSKALENDER
OKTOBER
18 11-kaffe, sång o musik Betel
23 Psalm o sång Svågagården
27 Musikcafé Svågagården
27 Vintertid i hela Svågadalen
29 Öppet möte intr.för. Svågagården
31 Fiskdamm Handlar´n

NOVEMBER
1
2
9
10
13
15
24

Pubkväll Svågagården
Höstmarknad Forngården
Julmarknad Bricka
Farsdagsmiddag Svågagården
Psalm o sång Svågagården
Lunch o film Svågagården
Musikcafé Svågagården

ÖVRIGT
Varje tisdag kl 11.00 tom 29 okt Yoga Svågagården
Varje fredag kl 11.00 Elva-kaffe på Betel nov. ut
6/9-17/11 utställning Svågagården
ÄIK:s aktiviteter se deras sida eller hemsidan

Elvakaffe på Betel!
Öppet hus och kaffeservering, varje fredag kl 11.00 – 12.30 fram till och med
november. På Betel i Norrberg.
 Den 18 oktober Sång och musik, besök från Hjältanstorp i Medelpad.
Gitarr, dragspel och en grupp sångare.
 Den 15 november får vi besök av Lena Funge
Välkomna!

MATSEDELN
på Svågagården
saknas pga datahaveri där
Finns på Folkets hus hemsida
när felet är avhjälpt

Baggsamling i höstskogen
Foto Mia Rosvall

Månadens stora händelse
.........björnarna i Holmberg

Det rör sig många björnar i Svågadalen denna höst.
På en havreåker i Holmberg fotograferades dessa
bamsar när de åt havre. Vad gör man inte när det
knappast finns bär i skogen i år. Att räven är
allätare är tydligt, den tog över matbordet när
björnarna sov.
Text o foto Helmuth Klingenberg
Årets svanpar fick fyra ungar. Tre av dem är kvar
och putsar sig här tillsammans med föräldraparet.
Snart fryser det på och det gäller att hålla fjädrarna
i trim inför avfärden.
Text och foto Helmuth Klingenberg

Föreningen Stråsjösjöns vänner har haft sin årliga
kväll med suring i Fröjdvalsen.Det blev en fin stund
tillsammans på denna historiska plats där man kunde
ana att mjölnare från länge tillbaka gladde sig med
oss. Text Helmuth Klingenberg Foto Stina Norman

Det blev en riktig folkfest då Handlarn´
firade 3 års jubileum den 5 oktober. Det
bjöds på kôlbullar, som Kristian fixade
galant, kaffe och kaka och många bra
extrapriser i ”boa”. Allt till tonerna av
musik spelad av Tommy Olsson.
Stort Tack Magnus med personal för ett
trevligt arrangemang.
Foto och text Mia Rosvall

3-års jubileum hos Handlar´n

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Minnesanteckningar från Intresseföreningens möte 30/9
Närvarande: Birgitta Nilsson, Sture Joelsson, Mia Rosvall, Ninni Brink
Karin Wåhlen- Andersson
Ledgruppen fortsätter jobba på fler leder.(Nupfatet och Gravmyrberget)
Hitta Ut- tävlingen är avslutad, dragning sker på Dialogkvällen 8/10
Fikakorgarna har det inte varit någon efterfrågan på.
Sagostund för vuxna blir det ett tillfälle i höst.
Vi kollar om det finns intresse för ett litet Svågadalsrepotage i
någon turisttidning el.dyl.
Kvällen avslutades med kaffe & kaka
Vid pennan Ninni Brink

Tankar i höstmörkret
För sisådär en och en halv timme sedan satt jag tillsammans med två chefer från Region Gävleborg
(läs landstinget) i det rum på Svågagården som tidigare var personalens lagstadgade vilorum. I dag är
detta rum flyttat och en förvandling har skett!
Det gamla vilorummet har sakta men säkert transformerats till ett relativt avancerat hälsorum.
Under mötet tog en av regioncheferna, som själv har sjukvårdsbakgrund både blodtryck samt
syresättningsgrad i blodet. Det gick mycket snabbt och resultatet var säkert. Vidare kommer man i
detta hälsorum kunna ta sockervärde, blodprov för exempelvis järnhalt etc. Det kommer också att bli
möjligt att med ett litet ultraljudsinstrument undersöka hur fylld ens blåsa är, och du ska kunna träffa
specialister m.fl genom en tv med integrerad web-kamera. Totalt sett tycker jag att det här
hälsorummet blir ganska imponerande om jag får säga det själv!
Det enda vi saknar just nu i detta projekt är en professionell provtagningsstol som ska fraktas hit från
Hudiksvall. Det känns väldigt bra att ”landstinget” återvänder till Svågadalen och Svågagården efter
över ett decennium utan närvaro.
Dessvärre kan jag inte meddela något datum för invigningen här och nu, och det beror inte på oss här
i dalen utan snarare på att det är svårt att synkronisera kalendrarna för kommunledningen och
regionledningen och båda dessa parter vill naturligtvis närvara.
Det här med hälsorum är något helt nytt för vår region och inspiration har hämtats från det statliga
glesbygdsmedicinska centret i Storuman som har etablerat ett hälsorum i byn Slussfors, ett samhälle
ungefär i Ängebos storlek, och meningen är att du som patient ska kunna välja bort Delsbo
vårdcentral för enklare besök, och när jag nu ändå har nämnt Delsbo så vill jag poängtera att du som
patient måste vara ”listad” i Delsbo för att kunna använda vårt hälsorum. Det går alltså inte att
tillhöra hälsocentralen i exempelvis Ljusdal om man ska gå på undersökning här på Svågagården. Jag
glömde även att nämna våra 4 undersköterskor inom Svågadalsförvaltningen har genomgått en
särskild utbildning för att kunna hjälpa till med vissa prov, och de har, precis som jag, även skrivit på
sekretessavtal (läs tystnadspliktsbevis) för verksamhet inom Region Gävleborg. Det ska naturligtvis
vara tryggt, säkert och hygieniskt i detta hälsorum.
Jag kan förstå att det känns lite märkligt att gå och ta prover på Svågagården, men jag är fullt
övertygad om att det här kommer att bli något helt naturligt på sikt. Extra roligt tycker jag att det är
att detta projekt går i hamn nu när nybygget av trygghetsbostäder i Ängebo nu är på tapeten och
som förhoppningsvis kommer att igångsättas inom en inte alltför avlägsen framtid.

Ett annat projekt som kommer att färdigställas nu efter älgjakten är monteringen av hjärtstartare
med värmeskåp på GT-lokalen i Brännås. Vi hade även ambitionen att hålla utbildningar kring hjärtlungräddning samt hjärtstartare nu under hösten, men räddningstjänsten har haft svårt för att få
fram instruktörer då vi helst vill genomföra dessa utbildningar kvällstid så att så många som möjligt
ska kunna delta. Det är dock värt att betona att trots att vi inte har utbildats så finns det möjlighet för
SOS-alarms personal att guida via telefon, och de kommer också genom ett särskilt register att kunna
se att det sitter hjärtstartare både i Ängebo och Brännås.
Visst, när jag vaknar upp om morgnarna i Hyttebo så är det mörkt och åter mörkt, men jag tycker
ändå att det finns en hel del ljuspunkter i nämnda mörker.
Nu ska jag fortsätta att beta av den välfyllda aktivitetslistan (läs arbetsorder) som nämndens
ordförande har lagt på mitt bord.
Mvh
Fredrik Röjd
Platschef

ANHÖRIGSTÖD I HUDIKSVALL

Region Gävleborg
Region Gävleborg har infört ett nytt telefonnummer ”En väg in -för barn- och
familjehälsa, ungdomsmottagning och barn- och ungdomspsykiatri.” Det
innebär att barn och unga, vårdnadshavare, gravida och blivande föräldrar som
upplever psykisk ohälsa i barn-, ungdoms- och familjerelaterade frågor kan ringa
0771-44 55 00 när de söker vård för första gången. Patienten eller
vårdnadshavaren guidas direkt i telefon till rätt vårdnivå och får vid behov tid för
besök.

Anhöriglinjen

Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter?
Vill du prata med en medmänniska? Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje finns för dig.
Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet. I
de fall det behövs hjälper de dig att hitta rätt person för ditt ärende.
Varmt välkommen att höra av dig på telefon eller e-post:
0200-239 500
anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se
Telefontid:
Måndag – tisdag, torsdag – fredag 10.00–12.00, 13.30–15.00 onsdag 19.00–21.00

Receptionens
öppettider
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

10.00-11.30 13.30-14.30
8.00-12.30
8.00-9.00 10.00-12.45 13.45-15.00
10.45-14.00
8.00-9.00
10.00-13.00

0650 – 55 66 60
0650 – 55 66 66

Folkets Hus: 0653 – 30157
Om receptionen är tillfälligt obemannad,
ring något av ovanstående tel.nr!

NY TIDTABELL 7 oktober till 13 december
Närtrafiken är ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken för de som vill resa från
adresser som ligger mer än två kilometer från en busshållplats. Trafiken är anropsstyrd
och körs med taxi efter olika ”linjer” som alla har egna tidtabeller med cirkatider.
För att kunna använda Närtrafiken ska du ha minst 2 km till närmaste busshållplats, men
du behöver inte vara folkbokförd på adressen.
Betalar du din resa direkt till föraren med kontanter eller kontokort betalar du ett högre
pris än om du väljer att köpa biljetten i förväg i X-trafiks app som mobilbiljett. Du kan inte
använda X-trafiks periodbiljetter eller reskassa. Du kan även söka en resa från din
adress i X-trafiks reseplanerare och i X-trafiks app. Får du träff på en resa bokar du
den via Beställningscentralen på tel. 0771-49 79 39, senast två timmar innan avgång
Om du av någon anledning inte kommer att genomföra din resa måste du avboka
den senast en timme före utlovad hämtningstid. Om du inte avbokar kan du bli
ersättningsskyldig för hela resekostnaden.

SVÅGADALSBLADET

15 november kl 12.00

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
½ sida
hel sida

mer än 5 sidor/år

Annons (köp-byt-sälj)
Företagare i dalen

50 kr
75 kr
100 kr
500 kr
20 kr

¼ sida
50 kr
Halv sida 100 kr
Hel sida 200 kr
Annons 11 ggr/år 750 kr

Företagare, föreningar och privata utsocknes
¼ sida
100 kr
Halv sida 200 kr
Hel sida 400 kr
Prenumeration (ej Svågadalsbor)

Höst i Svågadalen
Foto Mia Rosvall

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

Ansvarig utgivare är intresseföreningen
Ordförande Birgitta Nilsson
birgitta@rossasen.se 0730 423077

Kassör Catarina ”Ninni” Brink, ansvar för
annonsbetalning
tel 0736 916854
Vi som gör Bladet är
Birgitta Nilsson birgitta@rossasen.se
0730 423077
Mia Rosvall
mia.rosvall@svenskafrim.se
0702 360410

200 kr/år

Annons, prenumeration och sponsring betalas via

bankgiro 810-0422
www.svagadalensbyar.se

SWISH 123 510 9285

