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EVENEMANGSKALENDER
SEPTEMBER
19 vandring Flottarleden ÄIK
20 säsongsavslutning Stråsjö kapell
22 invigning byteskuren Norrhavra
24 Inspirationskväll landsbygd
Svågagården
OKTOBER
8 Folkets hus Årsmöte Svågagård
9 Barnteater Svågagården
7 start inneträning ÄIK Svågagården
25 Musikcafé Svågagården
För mer info se inuti bladet
Det händer i alla fall litegrann i vår bygd.

MUSIKCAFÉ
Svågagården
söndag 25 okt kl 18.00
Cafégänget underhåller
100 kr
Viktigt att ANMÄLA sig
senast 23 okt
0730 423077
Birgitta Nilsson & Knut Bergqvist

BYTESKUREN
NORRHAVRA 36

Invigning och öppning
tisdag 22 sept kl 13.00
fika 13 -15
fika 17 - 19
Välkommen!

Birgitta Nilsson

SEPTEMBER
Egentligen är det status quo vad gäller viruset, ingen
förändring, inget slutdatum.

MUSIKCAFÉ
Glädjebesked, höstens första musikcafé på
Svågagården men gäller att Du är frisk och så blir
det glest mellan borden.
Anmälan till mig, se annons

BYTESKUREN

NYHET!

kommer att öppna i ”min” busskur
Invigning med fika tisdag 22 september kl 13.0015.00 samt 17.00-19.00
Det innebär att du lämnar dit sånt som du inte
behöver men som någon annan längtat efter
länge böcker, verktyg, rydnadsförenål,köksgrejer
mm.
Så hittar du just det där som du inte visste att du
saknade… Inga textilier den här årstiden.
Du tar inget betalt, du betalar inget, perfekt .va
Ex.. lämna in 4 grejer så får du ta max fyra
därifrån.
Det finns hyllor, korgar o bänk att placera
grejerna på, så håller vi ordning där var och en.
Ingen som ansvarar för sakerna som finns där.
Lämna gärna in grejer innan starten, ring mig
0730 423077 så kan vi ses när du kommer.
Stanna gärna till och kolla in där redan nu.

Birgitta Nilsson
SÄLJER
ÄGG
från glada höns
Stig och Camilla
Brännås 618
073 8179724

Tack
Anders Backström för att
du engagerar dig i
Svartsjövägens underhåll.
Bra reportage i SVT!/ Mia

TACK
till Nea och Mai
för all hjälp med lingonplockning
nu när jag inte längre kan gå i
oländig terräng.
Ni är guld värda, vilken lycka att
ha Er som mina vänner
Birgitta Nilsson

Stort TACK
till Dig
som köpt vantar och strumpor
av mig till förmån för Operation
Smile
på Svågagårdens julmarknad
samt av Birgitta Nilsson
Summan blev 2050 kr
som swishats till org.

operationsmile.se
Kram från Nea

Stort TACK
till Birgitta för hjälpen!
Kram från Nea

Kommer till
Svågagården fredagen den 9 oktober
kl.10.00

Information
Vi förbehåller oss att ha bastun
stängd tillsvidare pga
Coronapandemin
Cafeterian 11-14 vardagar
Dagens lunch 11-13 vardagar
Matsedel i separat annons
Välkommen!
Fullst. Rättigheter Ängebo
www.svagadalen.com

Folkets Hus årsmöte 8 okt. kl.19.00
Barnteater fredag 9 okt. kl.10.00
Se sep annons.
Musikcafé söndag 25 okt.18.00
Se separat annons

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

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

Brännås/Brändbo Vägförening

BAD
Havrabadet naturbad

Stråsjö medeltida kapell

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Stråsjösjöns vänner

Laddstolpe för snabbladdning av elbilar Svågagården

Svågadalens skoterklubb

Ordf. Peter Sundberg 070-3338151

Björsarvs lyse- och intresseförening
Ordf. Ola Lindqvist 070-6707716
Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

0730-415403

Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

Ordf. Tomas Sandin

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö
Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Utbildning förarbevis för 4-hjuling och skoter:
Sture Joelsson 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. Martin Bergerståhl, 073-0619557
Kassör Maj-Lis Wikström 070-5253096

Leverans av grusmaterial
Björn Eriksson 070-2449413

HANTVERKSMONTER

FISKE
Dellenbygdens fiskevårdsförening

HJÄRTSTARTARE

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

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

Ängebo vid Svågagården till vänster om ingången
Brännås- vid Brännås-Brändbo byggdegård

FOLKETS HUS

HONUNG & BIPRODUKTER

Ordf. Jessica Svensson

070 5630938

FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

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

070-267 52 61

HÄLSOCENTRAL
FÖRENINGAR I SVÅGADALEN
Svågadalens Intresseförening alla boende i dalen
är medlemmar
Ordf. Birgitta Nilsson 0730 423077
www.svagadalensbyar.se

Svågadalens Intresseförenings ledgrupp
Kontaktperson Sture Joelsson 0703729224

Rådgivning 1177 Ambulans 112
Delsbo Hälsocentral 0653-714000

KOMMUNIKATION
Närtrafik enl. turlista
Förbeställ 0771 - 497939

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
www.svagansberoring.se

LANTBREVBÄRARE

Himmel & Jord Keramik
Stina Neander 076-8378203
himmel.o.jord@telia.com
STÄDNING
Dellenstäd, städfirma med hushållsnära tjänster
OBS!NYA TELEFONNR : 070-1684596 eller
073-0392896 www.dellenstad.se
dellenstad@hotmail.com

Vardagar

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

Trähantverk
Nille Lönn 070-2198340

0653-30228

SVÅGADALENS HEMSIDOR
www.svagadalensbyar.se
Svågadalsbladet finns inlagt på hemsidan.
Hemsidesansvarig Hans Schröder
hans.schroder@hudiksvall.se
www.svagadalen.com
Hemsidesansvarig Jan-Åke Rosvall
janake.rosvall@svenskafrim.se

Stråsjö kapell, uthyres för dop, bröllop

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL

Marianne Hansen 073-0415403
www.strasjokapell.se

www.hudiksvall.se

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

SNICKERI och HANTVERK
Åsbergsstolens Snickeri
Eva Löfgren 070-3407616
eva@asbergsstolen.se
Wedins skogstjänst
Stefan Wedin
070 5452839
Eneberga Bygg AB
076-0730485

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

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
Maj-Lis Wikström

0703729224
0705253096

VÄGPROBLEM
PEAB
Jourtel trafikverket

073-3373990
0771 – 921 921

Behov av
UTVÄNDIG TVÄTT
HELRECOND
BEGAGNAD BIL
EN HELT NY BIL

?

Välkommen att närvara
vid en digital inspirationskväll om att bo på landsbygden
Svågagården den 24 september kl. 18.15 – ca 20.30
Det är Örnsköldsviks kommun som håller i konferensen via You tube

Program (med reservation för ändringar)
Moa Björnsson, utvecklingschef Træna
Moa kommer i sitt föredrag berätta om urbanisering på landsbygden, om att göra upp med en
plats självbild och hur man kan jobba med en plats historia och framtid på samma gång.

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva
Hur kan de normer som tillskrivs städer appliceras och förstärkas på landsbygden. Hur har dessa
påverkats eller förändrats av den rådande Coronapandemin.

Resele inflyttningsgrupp
Resele är ett fantastiskt exempel på att samarbete leder till framgång. Här samverkar
entreprenörer, föreningar och ideella på ett väldigt framgångsrikt sätt och det har fått bygden att
blomstra och lett till många nyinflyttade barnfamiljer. Service och samverkan och drivkraft är
nyckelord. Emelie Karen berättar hur de vände en nedåtgående trend till bostadskö.

Framtidens By
Hur kan vi bygga ett hållbart samhälle i vår By? ”Framtidens By” har syfte att på ett hållbart sätt
återbefolka landsbygden och bygga upp hållbara lokalsamhällen. Maria Engelbrektsson berättar
om konceptet och Olle Häggström som deltagare hur de arbetat kring frågorna och skapat dialog
och engagemang kring samhällsfrågor i Drömme -byn som nyligen blev utsedd till Årets By 2020
av HSSL Västernorrland för sitt arbete över generationsgränserna.

Landsbyggare
Under kvällen bjuder vi på inspiration från Landsbyggare i Höga Kusten. Ett attitydsprojekt av
Leader Höga Kusten som vill förstärka den positiva bilden av landsbygden och få fler att välja en
modern, hållbar livsstil som får hela Sverige att leva.

OBS! Föranmälan, pga Corona restrektionera, till
Svågadalsförvaltningen Fredrik Röjd tel 0650-556666
eller mail: fredrik.rojd@hudiksvall.se
Vi tänker på detta
 Vi kommer vara max 49 personer
 Under kvällen håller vi avstånd till varandra
 Tvätta händer
 Har du symtom på förkylnin g så stanna hemma

Välkomna
Svågadalsnämnden

Välkomna till
Stråsjö kapell
Söndagen den 20 september kl.14.00
Föreningen avslutar säsongen i samverkan
med Tingshusteatern som visar några
scener från sitt spel om medeltidens
Hildegard av Bingen i örtagården.
Vi bjuder på fika.

Från Hudiksvalls Kommuns hemsida

En glad nyhet för oss idag ,
nämndsledamöter och speciellt för mig som
ordförande i nämnden, är att vi nu åter
igen får komma igång med våra
nämndsmöten och fatta beslut här.
Genom att följa rekommendationerna och
fortsatt vara försiktiga så planerar vi ha våra
nämndsmöten nu from september.
Ann-Marie Rosvall
Ordf. Svågadalsnämnden

Ängebo IK septsept-20

Utfört arbete. Paviljongen vid utegymmet står
nu klar tack vare Sölve, Esko och Douglas som
snickrade några dagar. Sedan blev den grundoljad av flitiga tjejer på vår arbetskväll härom veckan. Då fick
vi även bort det värsta runt löparbanan och även en del sly som Kristian å Leif fixade med traktorn. Sture å
Sölve och jag själv röjde runt planen å tog reda på detta samt stöttade någon lutande stolpe. H Hjärtmyhr
har fixat så att en ny stolpe nu är rest vid omklädnings-rummet.
Sommarens träning på vallen avslutades med två Guldjakter där vi åter genomförde alla grenar. Härlig
kämpaglöd rådde för att kunna erövra nya medaljer och personliga rekord. Många som nu tagit många
bronsmedaljer måste nu höja sig ett snäpp för
att kunna fortsätta med silver och guld. Träning
ger utveckling och resultat. I sommar har vi
delat ut totalt 18 brons, 8 silver samt en
guldmedalj. Förutom några sommargästande
barn har vi totalt haft 13 barn med i guldjakten i
sommar. Ingen träning för barnen är planerad i
höst, inne. Ledare saknas. Vill någon ta på sig
detta är det bara att säga till.
Lördag 19 sept. gör vi en sista höstvandring
efter Flottarleden. Vi startar kl. 09.00 från
startplatsen strax väster om Ängebo. Parkering
finns vid start och vid väg som går norrut upp i
berget. Någon kan även stå på min gård (Maj-Lis). Som vanligt denna sommar får var och en ta med sig
egen förtäring. Vi stannar vid Långmorkvarn och mumsar på det goda vi har med. Vill någon gå kortare
kan man fixa själv med bil eller hämtning vid väg. Hela sträckan är dryga milen. (Flyttas vid regn. )
I samarbete
med

Vi testar att köra igång lite träning inne i
hallen onsdagar 19.00 med start 7 okt. Vi
kommer att i stort sett köra utan redskap, då
i form av styrke- intervaller. Var och en får ha
med sig eget liggunderlag. Vi kommer att ha
handsprit i hallen. Vi håller avstånd och är
friska om vi är med. Dusch men inte bastu.

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

MATSEDEL
Vecka/
salladsbord

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Hemtjänsten

Hemtjänsten

Vecka 39
Korvstrogan- Panerad fisk
Sallads
sås potatis
off
buffé
ris/potatis

Färsbiffar sås
potatis

Bräckt
Kotlett sås
skinka m ägg potatis
stekt potatis

Köttgryta
potatis

Pölsa
potatis,
rödbetor

Vecka 40
Lunch-korv
Sallads potatis
buffé
senapssås

Fisk
spenatsås
potatis

Kebabgryta
potatis

Pannkaka
ärtsoppa

Makaronipudding

Färsbiff sås
potatis

Vecka 41
Korvgryta
Sallads potatis
buffé

Pasta med
tonfisksås

Kycklingsallad Fisksoppa

Chicken
nuggets
sötsur sås
ris / potatis

SkolUgnspannrestaurangens kaka
kinagryta ris /
potatis

Karré sås
potatis

Stekt fisk
filsås

Vecka 42
Fläsk potatis Kokt fisk
Jaktlåda
Sallads löksås
äggsås potatis potatis
buffé

Gulaschgryt
a potatis

Karre´ sås
potatis

Vecka 43
Stuvade
Sallads makaroner
buffé
korv

Spagetti
skinksås

Kyckling ris

Stekt fisk
citronsås
potatis

Blandade
rätter

Ost och
skink-låda

Stekt fisk
sås potatis

Cafeterian öppen
10.00-14.00
Lunch
11.00-13.00
Hyr lokal för dop, bröllop,
begravning, sportaktiviteter,
mässor, arrangemang och
möten mm
Ring för prisuppgift eller se
www.svagadalen.com
Alla dar lätt-margarn/smör, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten
Adress
Telefon
Fax
E-Mail
Svågagården 820 62 Bjuråker0653-30157 0653-30286
svagagarden@svagadalen.com

Snitsel sås
potatis

SVÅGADA LSBLADET

Skogens konung

15 oktober 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

15:e kl 12.00
Manus mailas
eller handskrivs

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)

Manusstopp

200 kr/år

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

Annons, prenumeration och sponsring betalas via

bankgiro 810-0422
www.svagadalensbyar.se

SWISH 123 510 9285

