
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svågadalsnämnden inbjuder allmänheten till  
 

DIALOGKVÄLL 
Tisdag 31 mars kl.19.00 

Svågagården 

Tema: leder i Svågadalen 
 

                                                  Nämnden bjuder på fika 

VÄLKOMNA! 
 

 

 
fäüztwtÄáuÄtwxà 

aÜ F  `tÜá ECDH 



MARS månad 
 
RÄTTELSE i febr.numret;  
Det saknades lokalangivelse för intresseföreningens 
årsmöte. Tack till er som kom rätt ändå! 
Protokollet finns i detta Blad. 
 

                                     Våffeldagen 
        25 mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
Närmare våren      29 mars  kl 02.00 
Vi ska ställa om klockorna men till vilken nytta 
egentligen? 
Ett bra sätt att minnas åt vilket håll är att på våren       
               tar du fram trädgårdsmöblerna (framåt) 
            på hösten sätter du undan dem (bakåt). 

 
 
                    

 
 

 
 
 
Vårutflykt 
Sju kvinnor från handarbetscaféet gjorde en härlig 
dagsutflykt en dag. Vi började med lunch på 
hembygdsgården i Ljusdal, sen besök på 
handarbetsaffär i Järvsö samt loppis, så till Ljustorget 
med alla dess fantastiska ljus som verkligen är en 
sevärdhet liksom deras fikautbud, så ett loppisbesök 
efter Svartsjövägen innan vi återvände hemåt.  
Vilken härlig dag fylld av skratt, glada tillrop och 
många minns du.  
Redan nu planerar vi för nästa utflykt. 
 

Skärtorsdan  
bär det iväg med kvast, katt och  
kaffepanna för många.  En del kommer  
tillbaka och hur det går för de andra vet  
vi mycket lite om… 
Vi, som jag skrev om ovanför, har ju chansen till 
ännu en utflykt nu, det skulle vara spännande att 
sväva fram där ovan och ta ut riktningen mot 
Blåkulla.  Tänk dig själv, när du ser tio svävande 
kvastar på väg västerut, då förstår du resten… om 
det nu är åt rätt håll förstås… Ha det så bra… 
                                                 Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
 

              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 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

EVENEMANGSKALENDER 
 
25/3 13-16 Våffeldags i Brännås 
29/3 12.00 Årsmöte Brännås/Brändbo 
29/3 18.00 Musikcafé Friggesund 
29/3 02.00 Sommartid 
31/3 19.00 Dialogkväll Svågagården 
Hela påsk Öppet hos Bror-Eric 
15/4 19.00 Vandringsledmöte Ängebo 
15/4 12.00 Manusstopp Svågadalsbladet 
 
Varje måndag 19.00  Bingo Svågagården 
Varje tisdag  18.30    Handarbetscafé 
klubbstugan 
Ojämn v, onsdag 18.00 Spelkväll 
Hemvärnsgården 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 
Sponsra gärna Bladet…! 

 
Tack, grattis, mindre kåserier, dikter, berättelser 
          införs gratis i mån av plats  
                     och vi bestämmer storleken. 
 

 Bg 810-0422 

                                    
                                     MANUSSTOPP 

                                     15:e varje månad  
                                                kl  12.00                                  

 
 
 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

ÅRSMÖTE 
med 

BRÄNNÅS/BRÄNDBO BYALAG 
Brännås bygdegård 

Söndag 29 mars kl 12.00 
Välkommen! 

                 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
 
 
 

BYGGNADSVÅRD 
Renovering fönster och dörrar 
Utför timmerlagningar och  
takomläggning samt målningsarbeten mm 
För mera info se:   vidasnickeri.se 
Vanja Jonsson      070 9925203 
 
 

 
Vårens sista 

MUSIKCAFÉ 
i Friggesunds klubbstuga 

 

Söndag 29 mars  kl 18.00 
 

Cafégänget med gäster 
 

För 80 kr får du hela kvällen  
inkl. fika med läckert hembakat. 

Varmt välkommen! 
 

Tack till alla som besökt caféet! 
 

Birgitta Nilsson & Knut Bergqvist 
 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
 
 
         

MÖTE 
om vandringslederna 

 
Onsdag 15 april  kl 19.00 

 
Alla intresserade är välkomna till 

Ängebo IK:s klubbstuga 
 

Ledgruppen i intresseföreningen 
 
 
 
 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

    

Glad PåskGlad PåskGlad PåskGlad Påsk    
önskasönskasönskasönskas    

alla våra läsarealla våra läsarealla våra läsarealla våra läsare    

 
Mia och BirgittaMia och BirgittaMia och BirgittaMia och Birgitta    



 
Skogsstrosande Svågadalstjej smiter snabbt 
Storstaden saluterar  
Supersnabb stickerska stickar syltasockor 
Skidspåret slingrar sig sakta 
Solens strålar smälter snön 
Svågadalens superhärliga sticktjejer 
sänder sköna stickkramar 
 

Grattis IlonaGrattis IlonaGrattis IlonaGrattis Ilona                         
 
på födelsedagen 
 
Mia,  Elvira,  Anki,  Birgitta,  Kerstin,   
Gun,  Kerstin,  Linnea 
    

Birgitta Nilsson skaldade….Birgitta Nilsson skaldade….Birgitta Nilsson skaldade….Birgitta Nilsson skaldade….    
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För allas trevnad: 

Säckar med grovsopor skall 
inte ställas intill 
miljöåtervinningen vid 
pensionärslägenheterna i 
Ängebo.  

Sopbilen tar inte grovsoporna 
utan de blir ståendes kvar.  

Grovsopor skall lämnas vid 
återvinningsstationen i Delsbo 

tisdag o torsdag 14 – 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 

 
DJUR 
Djurskyddet norra Hälsingland 
Ordf. Marianne Persson    070-2223102 

 
DRIVMEDEL 
Svågamacken, vid affären, endast kort 
 
EKOLOGISKT KÖTT 
Leif o Yvonne Bergström  0653-30228 

 
EL 
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö 
Håkan Hjärtmyr    070-2664116 
 
JMV El & Byggtjänst 
Rotback 210  Bjuråker 
070-3459928 
 

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

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 

 
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 
 

Norrberg/Brännås VSF 
Ordf. Marianne Persson    070-2223102 

 
Stråsjö jaktklubb 
Ordf. Benny Leek    070-6053488 

 
Stråsjö medeltida kapell 
Ordf. Marianne Hansen     0730-415403 
www.strasjokapell.se 

 
Stråsjösjöns vänner 
Ordf. Wilbert Beyer    070-2375162 

 
Svågadalens skoterförening 
Kassör  Pelle Persson    070-1905126 

 
Svågadalens jaktskytteklubb 
Ordf. Joakim Brink    070-2972872 

 
Sörsia byalag 
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 
finns på Svågagården 
kontakta reception    0650-556660 



 

HEMSLÖJD 
Stickning, Sonja Eriksson   070-5298470 
 
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 

 
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 
 

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 
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 
 

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 
 
 

VÄGPROBLEM 
NCC Roads      070-6588608 
 

 

 

  



 

 
 
 
 
¤ Gråt inte över spilld mjölk       ¤ Gräset är grönare på andra sidan staketet 
¤ Ta tillvara varje möjlighet att mjölka ur det bästa      ¤ Allting tål att tuggas om och 
om och om...     ¤ Hedra din moder och ditt foder      ¤ Ta tjuren vid hornen               
¤ Att trampa i koskit ger tur      ¤ Svart och vitt är alltid trendigt                                   
¤ Spendera mycket tid med dina ko-mpisar       ¤ Man behöver inte vara dum bara 
för att man ser så ut            ¤ Det finns inget som heter ”för mycket klöver”    
¤ Det är roligare i grupp 
 
 
 
 

Och kom ihåg... 
en intelligent blick betyder allt !!! 

 

 

 

 

Allt jag behöver veta 
om livet 

har jag lärt mig av en 

ko 

 



 

 

Nu är det  

 

VåffeldagsVåffeldagsVåffeldagsVåffeldags    
 

på 

bygdegården i Brännås 
 
 
 

 
 
 
 

onsdag den 25 mars kl 13.00 – 16.00 
 

Pris 50 kr/person 
 

Välkommen! 
Brännås/Brändbo byalag 

 

 
  



 

Glädjens dag i Holmbergs gamla skola. 

 

 

 

 

 

 

           Lördagen den 7 mars var det fullt hus i Holmbergs skola som byggdes år 1911. 

           Jag, Rita Borenstein,  som sedan i november 2014 hyr skolhuset, bjöd in till en dag i skolhuset.  
           Jag ville att de som gått i skolan kunde komma och berätta vad de mindes om sin skoltid. 
           Ett 15-tal personer samlades runt Lillemor Lönn och Märta Bergström som gick i skolan  
           på 50-talet, de satt i samma bänk och var bästisar. Sedan dess har de hållit kontakten  
           och kom för att berätta om sina minnen. 

  

 

 

 

 

 

          Det var så fint att lyssna på dem när de berättade att de tyckte det var roligt att  
          gå i skolan. ”Naturen runt huset var ett paradis. Vi lekte med kottar och glasbitar.  
          Ibland fick vi gå till Backs intill och hämta mjölk. Kanske var det de lite vildare barnen 
          som fick gå”, sade de båda och skrattade.  

          Tillsammans tittade vi på bilder som bla Mia Rosvall ordnat fram. Vi tittade även på 
          häften om Bjuråkers skolor samt skolkort. Jag visade de skolföremål som fortfarande 
          finns i huset så som planscher, koralböcker och andra dokument. 

 

 

 

 

 

 

 



         Det kändes som hela skolhuset höll oss alla i sin stora famn och mådde gott, precis som 
         vi alla som var med. Det blev många skratt och roliga historier. Som kronan på verket 
         kom  prästen Bengt Wiklund och kantor Sonja Kroon och tittade in. Jag utbrast ett  
         högljutt  ”Halleluja” direkt ur hjärtat när jag såg den högväxte prästen träda in i   
         sin  ämbetsdräkt. Att han sedan visade vara en stor humorist, som drog roliga 
         historier ackompanjerad av Dieter Hoffman, även han en humorist, gjorde sitt till  
         att taket i skolsalen höjdes av skrattsalvorna. 

 

 

 

 

 

        Kakorna som jag bakat fick tillskott när Jessica Ludvigsson kom med sin nybakade 
        glutenfria  kaka. Hon hade tagit med sina föräldrar Eva Hagman Persson och  
        Hans Persson. Eva och Hasse skötte filmningen som gjordes och filmen ligger nu  
        på   klippbordet för att lanseras längre fram. 
 

 

 
 
 

 

      Vår yngsta gäst, Jessica, trollband oss med berättelser om skollivet i  "sin" privatskola i Tokyo.  
      Det blev ju en verklig höjdare och vi frågade ut henne och häpnade över allt hon 
      berättade. Från 6 månaders ålder undervisar de barnen dagligen mellan 10 -14.00. Det var 
      nästan ofattbart att höra. Vilken jämförelse vi fick, från skollivet i Holmberg på 50-talet  
      till dagens skola häromkring och så till denna privatskola i Japan. 
      Tack Jessica för ditt fantastiska inkännande arbete med dessa barn i Japan. Du är säkert 
      en blond ängel för dem med din mjuka och fina inställning till barn. 
      Lillemor och Nille hade kommit och bidrog förstås till trivseln.  
      Birgitta Nilsson bidrog med fantastiska berättelser.  Knut kom med nyfiskade abborrar till mig,  
      så då var ju middagen också kirrad. 
      Vi fick också  ”utlandsbesök” ifrån Järvsö med kära vännerna Ulla Jacobsson och  
      Bengt   Åberg. 

      Det blev mersmak, då många sade att de visste fler personer som gått i skolan men som  
      ej  kunde komma denna dag.  

     Söndagen den 17 maj  kl. 14.00 öppnar skolhuset sina dörrar igen för er alla som vill komma   
     för en uppföljning. För anmälan till lbl@ritaborenstein.se för att delta och igen skratta och 
     må gott i skolhuset. 

     Varmaste hälsning och tack till er alla som kom  
     Holmbergs Blomman 
     alias Rita Borenstein  www.helandeskolhuset.se  



 

 

    

    

    

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fredag 26 juni arrangerar vi Gröntjärnsleden för 25 året. Kanske är det dags nu att vara med. Mycket 

trevligt och man träffar folk från hela Hälsingland. Här på bilden är det Åke Eriksson med fru och några 

vänner från Sundsvall. De har varit med nästan alla åren som vandringen varit. Mer info kommer på vår 

hemsida. 

 

ÄIKs årsmöte hölls i klubbstugan 

Söndag 22 feb. 

På mötet beslöts att göra en stadgeändring 

i $ 25, styrelsens sammanställning.I och 

med detta är antalet ledamöter ändrat till 5 

ordinarie och 2 suppleanter. (Tidigare var 

antalet 7 + 2) 

Detta gör vi för att lättare kunna tillsätta en 

styrelse. ÄIK styrelse för 2015 är. 

Ordf. Tommy Ädel 

Kassör: Maj-Lis Wikström 

Sekr. Marianne Thyr 

Övr. Martin Bergerståhl och Bengt Skarp. 

Suppleanter: Astrid Johansson och Anna 

Nordin. 

Vår verksamhetsberättelse för 2014 kan 

man läsa på vår hemsida, angeboik.se 

Ängebo IKÄngebo IKÄngebo IKÄngebo IK    

Aktiviteter. 

Vi fortsätter med inomhusträningen 

t o m april. 

Tisdagar 18 – 19 Lekgruppen under ca. 8 

år. 

19-20 Träning och spel för alla som vill 

röra på sig på ett roligt sätt från 12 och 

uppåt. 

Torsdagar 17.45 – 18.45 Träning, lek och 

spel ca. 9 – 13.  

19.00 Stationsträning från 12 år och 

uppåt även seniorer har nytta av detta. 

Välkommen! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Årsmöte 

Sörsia byalag 
Söndagen den 26 april kl. 15.00 

på Moodtorpet 
Vi bjuder på fika 

Välkomna 
Styrelsen 

 



 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse till årsmöte i Föreningen Stråsjösjöns Vänner 

Svågagården i Ängebo, söndagen 29 mars klockan 16.00 

 

Dagordning 

1 Mötets öppnande 

2 Godkännande av kallelse 

3 Godkännande av dagordning 

4 Val av mötets ordförande, sekreterare och justeringsman 

5 Verksamhetsberättelse 

6 Ekonomisk rapport 

7 Revisionsberättelse 

8 Ansvarsfrihet för styrelsen 

9 Övriga frågor 

 

Både medlemmar och nya intresserade är hjärtligt välkomna! Vi bjuder på fika. 

Styrelsen 

 

 



 

Intresserad av studiecirkel i höst?  

 

Är Du som jag intresserad av historien kring våra byar,  gårdar och människor som 

bott här? Jag är framför allt intresserad av Norrhavra , Holmberg och  Norrberg. Fler 

byar är naturligtvis intressanta men man måste börja någonstans. Då jag själv är född i 

Gravan, (Ledigs) Norrhavra så ligger den gården och byn mig varmt om hjärtat. Vill 

genom Svågadalsbladet undersöka om det finns intresse hos fler att samlas i tex 

studiecirkel form under hösten 2015 och inventera och se vad det finns för information.; 

titta på gamla kort och dokumentera det vi  hittar.  

Hör gärna av Dig till mig: Ann-Marie ”Mia” Rosvall   telefon 0653-302 47 eller 0702 36 

04 10 mail.mia.rosvall@svenskafrim.se 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

  
    

Vårt varmaVårt varmaVårt varmaVårt varma    

TACKTACKTACKTACK    

till alla Er som på olika sätt hedrade 

minnet av vår far 

Bengt-Johan Sjöberg 

vid hans bortgång. 

Thomas, Johan, Jimmie 

 



 

Skotermässa Moodtorpet 21 februari 2015 

                     Härligt väder och  

                                                                   mycket folk som 

                                                                   träffades och 

                                                                   såg ut att njuta i 

                                                                   senvintersolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stort tack till alla som var där 

Sörsia Byalag   

Svågadalens skoterklubb 

fotot (foto Nille Lönn)

 

 



  



  



  



Resumé från mötet onsdag 11 mars 2015 på Svågagården. 
 
Ordförande från Intresseföreningen Dieter Hoffman hälsade alla välkommen. 
Kvällen började med Rolf Krohn och Maj-Lis Wikström som mycket målande beskrev hela 
arbetet bakom alla våra leder från och med år 1975, många människor var inblandade, några 
som var mycket drivande var Marianne och Hans Ekblom. 
Rolf Krohn hade med sig en pärm med fotografier från arbetet med turistsatsningen som 
väckte många fina minnen hos alla som hade varit med på den tiden. 
Rolf pekade också ut vad som är viktigt att tänka på för framtiden : 
För vem görs lederna? 
För turism?  Hur marknadsför man? 
Är det för bevarande av en gammal skogskultur och skogsromantik? 
Är det för den lokala befolkningen? 
 
Säkra : 
Underhåll av lederna varje år av gräsytor och skogsmark med låg ung vegetation. 
Vindfällen efter höststormar. 
 
Kaffepaus med Folkets Hus konditor Ingegärds goda kaffebröd avnjöts. 
 
Därefter berättade  Ulf Krantz från sina erfarenheter av Pilgrimsvandringar,  han fick svara 
på många frågor. Ett av problemen när man vandrar var att hitta övernattningar och  att lösa 
matfrågan längst lederna. Han visade en karta över Europa med ett nätverk av Pilgrimsleder, 
och en bit av den går just igenom Svågadalen, Stråsjöleden. 
  
Ordförande i nämnden Kenneth Kalén informerade :  
- att kontakt har tagits med Arbetsförmedlingen och Holmen skog. 
- att samtal har även ägt rum med Kommunstyrelsen angående ekonomi för lands-
bygdsutveckling. 
- att en ny lag som trädde i kraft 1januari 2015 innebär att man måste ha körkort på 
motorsåg/röjsåg när man arbetar på annans mark. 
 
Vid pennan 
Lisa Weinacht 
  

Ulf Krantz 

Rolf Krohn 
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Protokoll fört vid årsmöte för Svågadalens intresseförening   
Tid;  Torsdag 12 mars kl 19.00 

                                Plats;  Svågagården 
 
§   1   Mötets öppnande 
 Ordförande Dieter Hoffmann hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
§   2   Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid. 
 Mötet finner att så är fallet. 
 
§  3   Val av ordförande för mötet Dieter Hoffmann 
          Val av sekreterare för mötet Undertecknad Birgitta Nilsson 
          Val av två justerare  Lisa Weinacht och Mia Rosvall 
 
§  4  Årsberättelse för 2014. 
 Verksamhetsberättelsen genomläses av alla och godkänns. 
 
§  5  Bokslut och kassarapport för 2014 
  Uppläses av Lisa och godkänns.     
 
§  6   Revisionsberättelse för 2014 
 Uppläses av Dieter och godkänns. 
 
§ 7   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2014 
 Mötet beslutar om ansvarsfrihet 
 
§  8  Val av  

ordförande Dieter Hoffmann 1 år omval 
vice ordf vakant 
ord.led. Hans Schröder  1 år kvar 
 Marianne Hansen 1 år kvar 
 Birgitta Nilsson 2 år omval 
 Anette Åhs  2 år omval 
 Lisa Weinacht, kassör 2 år omval 
 Kenneth Bühlmann 2 år nyval 
 
Suppleant Sture Joelsson  1 år nyval 
 Marianne Jousma 1 år nyval 
 Birgitta Holmberg 1 år nyval 
 
Revisor Helmut Klingenberg  1 år nyval 
Rev.suppl. Monica Norberg  1 år nyval 
 
Valberedning Kennet Kalén  1 år omval 
 sammankallande, kallar ihop styrelsen 
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§  9  Eventuella arvoden och avgifter 
 Inga 
       
§  10  Övriga frågor 
       
      Öppna styrelsemöten Beslutas att mötena ska vara öppna och annonseras i Bladet   
 
      Bidrag  Kassör får söka bidrag från Skifteslagen och Sundbladska fonden 
 
      Anslagstavla vid mack Upplysningskarta för dalen ska sättas upp vid macken 
 
      Leder  Skoterklubben får röja leder och behöver inte ha motorsågskort 

enligt bilaga från Arbetsmiljöverket 
 

      Åbackarna  Diskuterades vid förra årsmötet. 
  Helmut har inkommit med förfrågan om bidrag på 4000 kr från 75000  
  kronorsklubben för uppsnyggning under två dagar i april, 18-19 april. 
 
      Leder  Ledgruppen bör lämna in medborgarförslag till nämnden hur lederna  
  ska rensas. 
 
      Stadgar  Föreningens stadgar ska uppdateras. 
  
§  11  Årsmötet avslutas 
 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar årsmötet avslutat 
 
                                 Samtliga 14 deltagare bjuds på kaffe och kaka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieter Hoffmann   Birgitta Nilsson 
ordförande    sekreterare 
 
 
Lisa Weinacht      Mia Rosvall 
justerare    justerare 
 

  



 



  



  



  



SVÅGADALSBLADET 
 
 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

         MANUS 

 

               15:e april  kl 12.00                 varje mån    

Ansvarig utgivare är intresseföreningen     

                                  MANUSSTOPP 
Ordförande Dieter Hoffmann  dieterhoff@gmail.com  070-2279631  15:e varje månad 
Kassör Lisa Weihnacht, ansvar för annonsbetalning      070-9531052           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 och grattis, kåserier och dikter i dalen    gratis i mån av plats        
 
Föreningar i dalen ¼ sida  gratis  
  ½ sida    50 kr           

hel sida 100 kr    
mer än 5 sidor/år  500 kr 
_____________________________________________ 
Annons  utsocknes alla privata, ¼ sida        50 kr 
föreningar och företag  ½ sida     100 kr 
samt företagare i dalen  hel sida               150 kr       
Prenumeration  (ej Svågadalsbor)         200 kr/år      
Annons, prenumeration och sponsring  betalas via  

                      bankgiro  810-0422 

 


