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Förskolan, skolan och fritids önskar alla barn en
härlig sommar med mycket bad och sol!
~ Personalen ~

Välkomna på
skolavslutning!
Svågagården, den 10/6 kl
19.00.

ANNONSERING
i SVÅGADALSBLADET

MAJ månad
Hittills har inte majmånaden gett oss många
varma dagar men då kan vi ju hoppas på en
härlig sommar.
Birgitta Nilsson

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Välkommen
till
världen
Du lilla nya Svågadaling
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Välkommen
till
dalen

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

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
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

MANUSSTOPP
15:e varje månad
kl 12.00

EVENEMANGSKALENDER
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Onsdag 27 maj Årsmöte Folkets Hus
Torsdag 4 juni Spelkväll Rôssåsen
Torsdag 4 juni Vandring ÄIK
Lördag 6 juni Sockendag forngården
Onsdag 10 juni Skolavslutning
Midsommaraftonsfirande Moodtorpet
Lördag 27 juni Brännbollsturnering

Dagens Ros och Tack
till

Åke Larsson
för

Ja, du vet säkert vad…
Birgitta Nilsson

Varje måndag 19.00 Bingo Svågagården
Varje torsdag 18.30 Spelkväll Rôssåsen
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

RÄTTELSE…
I aprilnumret gav jag rosen till fel Åke
…tänk så det kan bli…
Men nu får ni båda njuta av en ros…

Ett hjärtligt

TACK
för gratulationerna på
min 80-årsdag
Ruth Carlsson

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

SKRIVARE
Varje månad samlas vi, ett gäng kvinnor, i Hassela
hembygdsgård för en skrivarcirkel.
Vi skriver små verser, dikter och liknande, så fikar vi
och har allmänt trevligt.
Inför varje tillfälle ger vi varandra som uppgift att
skriva något. Till idag, onsdag, skulle vi skriva på
bokstaven B.
Här är Ankis bidrag som riktades till mig…

VEM
ska pennan riktas mot i nästa Svågadalsblad?
Har Du något bidrag som Du kan/vill maila in?

Tillägnat Birgitta
Berqvists Birgitta bakar bullar, bjuder bovallens
besökare
Bovallens bakelser betraktas begärligt

Välkommen med Ditt bidrag!

Bensinfat brinner
Bagarmästare Bergqvist bränner bullar beigebruna
Besökare beundrar bullarnas blivande
Bilburna bymusikern Bergqvist bjuder besökare
bygdemusik – boggi boggi
Bovallens bostugor betraktar böndernas barnbarn
betänkligt.
Anki Hasselvik
Mitt och Agnetas bidrag är inte lämpat för tryck ännu
men det handlar om budgetbesparing…i Hassela

Då kan vi införa en skrivarsida här
¼ sida gratis för Svågadalsboende
men en femtilapp för alla utsocknes.

ÄNGEBO LIVS
Vi kör ut dina varor
tisdag och fredag
utan kostnad för dig!
Tel. 0653-301 00 (ring helst dagen innan
leverans)
angebo.livs@gmail.com

VÅRHÄLSNING
i april månad
Vinden viskar
våren välkomnas varmt
vårkänslorna vaknar
verkliga vännerna vänslas
vinterns väderlek varit varierande
vårbrasan värmer vinterhuden
vävstolen väver vackra vårmattor
vårvägar vållar vagnskador, visas vid verkstadsbesök
vitsippor, vårblommor, violer, vallmoblommor växer
vackra vid vägkanten
videkvistarna vidrörs varsamt
villebrådet verkar vara vaksamt vilande, vädrande,
väntande
vi vet vargens vrålande
vårbäckens vackraste vattenfall viskar vårmelodier
vandringslederna vindlar
vardagsnära verklighetstrogna varelser vandrar vilt
vallen väntar, vittrorna vaktar valljäntorna
Birgitta Nilsson
Alliteration – när alla ord börjar på samma bokstav

Nytt refillkort
Ombud för Apoteket
Ombud för Svenska Spel
Beställ dina varor från systembolaget
Öppettider
Måndag—fredag kl 09.30-17.30
(lunchstängt 12.30-14.00)
Lördag kl 09.30-13.00
Söndag stängt
Välkomna hälsar Eva & Carl-Erik med
personal

Välkommen till
Rôssåsens
fäbodvall

Spelmännen samlas

2015
SPELKVÄLL
varje torsdag
4 juni – 3 sept
kl 18.30
Ta med spelet och anslut till de andra…
Spelmännen bjuds på kôlbulle
SERVERING av kôlbulle m lingonsylt
Fika med hembakat bröd
Äkta kalvdans
Genuin fäbodmiljö men bara vilda djur…
Minns gamla tidens fäbodliv med korna, njut av
lugnet och tystnaden. Njut av musiken.
Bjuråkers forngård äger vallstugan som jag
arrenderar varje sommar för att arrangera
spelkvällar och för att visa hur folket hade det
på fäbodvallen förr. Nu 11:e sommaren…
Bjuråkersbladet och Dialektboken köper Du här

VILL DU HA EN EGEN DAG PÅ VALLEN – BOKA
POESIKVÄLL 12 juli med Skrivare Hälsingland
GUDSTJÄNST 26 juli med kyrkan
LYSKVÄLL
3 sept avslutar sommaren

¤ i vallstugan där brasan är tänd i öppna spisen,
sängen är vackert bäddad och där finns ca 20
sittplatser.
¤ inne på logen där ett läckert fikabord står
uppdukat med bara hembakat bröd ex. valldröm
med havreflarn, tosca, nougatrutor, morotskaka…
och så kalvdansen….
här finns ca 35 sittplatser.
¤ i fårhuset finns varken fikabröd eller öppenspis
men många sittplatser, ca 20 st
¤ ute i det fria serveras en läcker kôlbulle
med hemgjord lingonsylt, här ute har vi 7 olika
stora bord med bänkar.

Tankarna går ofta tillbaka till fäbodlivet förr,
buföringen till vallen i maj och sen hem i september.
Ett slitsamt med samtidigt lugnt liv och leverne utan
klocka, de jobbade tills dom var klara.
De tillverkade ost, smör, messmör.
Sen 2005 har vi varje sommar anordnat spelkvällar
varje torsdag från första veckan i juni till första
veckan i september.
Söndag 12 juli kl 18 Poesikväll med Skrivare
Hälsingland.
Lyssna till vacker poesi samt härlig musik.
Söndag 26 juli kl 18 Gudstjänst med kyrkan
Jag bjuder på vallfika

Väg 305 till Hedvigsfors, sen skyltat 7 km
birgitta@rossasen.se
www.rossasen.se

0730-423077

Varmt välkommen
önskar
Birgitta Nilsson och Knut Bergqvist

Tordag 3 september kl 18.30 Lyskvällen avslutar
sommaren, marschaller och ljus lyser upp den
mörka himlen.
Nu är det ”de små” som vaktar vallen framöver.

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

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

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland

Björsarvs lyse- och intresseförening

Ordf. Marianne Persson 070-2223102

Ordf. Ola Lindqvist 070-6707716

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Stråsjö jaktklubb

EKOLOGISKT KÖTT

Stråsjö medeltida kapell

Leif o Yvonne Bergström 0653-30228

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

Ordf. Benny Leek 070-6053488

0730-415403

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Stråsjösjöns vänner

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Ordf. Wilbert Beyer 070-2375162

JMV El & Byggtjänst
Rotback 210 Bjuråker
070-3459928

Svågadalens skoterförening

Svågadalens jaktskytteklubb

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

Kassör Pelle Persson 070-1905126

0653-30250

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

Lägenhet i Brännås

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

2 rum och kök 55 m2
Antal bäddar 2+1
Brännås byalag

HEMSLÖJD
Stickning, Sonja Eriksson 070-5298470

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

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

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

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

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

Till Ingrid Wallin !
Stort GRATTIS på din födelsedag!
Hipp hipp hurra från Kerstin och katterna

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
TUPP ÖNSKAS
Fyra hönor vill gärna ha en trevlig och stilig tupp
för härligt fritt uteliv i sommar.
Helmuth och Viveka Klingenberg
070 646 85 72

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Hej! har du en tandemcykel som står och skrotar i nått hörn som kanske
måste rustas upp? Jag och en kompis ska nämligen cykla Dellen runt på
en, men vi hittar ingen. Så har du en som vi skulle kunna få
hyr/låna/köpa så hör gärna av dig till mig. Som sagt kan det även vara ett
renoveringsprojekt, vad som helst!
Kontakt: Amanda, 0706394775

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Dagens ros till MajLis
för Ditt engagemang och för att Du håller
oss i gång /Mona och Mia

NU ÄR DET DAGS IGEN årets brännbollsturnéring
27 juni kl. 10.00 Svågavallen
Svågadalens ungdomsgrupp kör detta populära arrangemang i år igen!
Vem ska vinna årets pokal?
Vem ska ta flest lyror?
Vem ska göra mest frivarv?
Anmäl just ditt lag för att ta reda på om just erat lag gör det! Alla är välkomna till att vara med
gammal som liten.

Vi kommer att ha en ytter- och en innerbana. Innerbanan är för dom upp till 10 år. Och minst 8 st i
laget ska ni vara. Kom i tid så ni hinner anmäla er innan det börjar. Det kommer att vara skyltat
från vägen.

Alla lag kommer att få möta varandra sen blir det en semifinal följt av en final. Fika kommer att
finnas att köpa som kommer säljas av ÄIK.
Max 8 lag så det är först till kvarn som gäller.
Anmälan sker till: Mia Liljestrand Wedin
Anmälningsavgift: 200 kr per lag
Sista anmälningsdagen är den 19 Juni

070-3756678
.

Midsommarfirande
på Moodtorpet
Kl. 9.00

Kl. 14.00

samlas vi och majar stången.
Alla är välkomna att hjälpa till.
börjar dansen. Ann-Marie Backlund leder
lekarna och musikanter spelar till
Servering
Lotteri

Godisregn
Fiskdamm

Kl. 19.00

tänder vi grillarna för de som vill tillbringa
kvällen på Moodtorpet. Medtag egen mat
och dryck. Dans till bandspelare.

Alla varmt välkomna

Sörsia byalag

Årsmöte Ons 27/ 5 kl 18.00 för
medlemmar. Ärenden enl. stadgar.
Föreningen visar filmen ”Kastved” av Erik
Eriksson (60 min).
Sommarinformation:
Sista tvättstuga och bastu den 12/6 öppnar
åter den 24/8
Bastun kan användas mot sällskap även på
sommaren: pris 150:- per gång
Beställningar på 30157.
Cafeterian 11-14 dagligen utom V 28 & 29
Cafeteria öppet alla måndags kvällar
under sommaren i samband med bingo.
Hyr lokal för dop, bröllop, begravning ,
sportaktiviteter, mässor, arrangemang och
möten m.m.
Priser på www.svagadalen.com/fh
Intresserad av styrelsepost?
Ring vår valberedning!
Vi behöver också ideella krafter till
kulturarbete för t.ex barnarr. fest och film.
Ring vem som helst i styrelsen och
meddela intresse!
Välkommen!
Fullst. rättigheter
Ängebo
www.svagadalen.com
0653-30157

MATSEDEL
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Hemtjänsten
matlådor

Vecka/sallads
-bord

Vecka
20

Lördag Söndag
Hemtjänsten
matlådor

Stekt Korv stuvade
makaroner

Pölsa, kokt pot &
rödbetor

Skolan ledig
Crêpes

Kristi Himmelsfärd
Färsbiffar i
brunsås &
potatis

Skolan ledig
Kassler sås
potatis

Kycklingfilé/ Potatisbullar och
potatis
fläsk
mangoraya
sås

Pasta m köttfärssås

Panerad fisk m
remouladsås &
potatis

Kycklingklubba
ris/potatis
currysås

Pytt i panna ägg
rödbetor

Sallads buffé

Tomat och
ostgratinerad korv
med potatis

Karré
provenscale.
Sås & pot

Korv med
morotsstuvning
potatis

Vecka
22

Grillkorv med bröd
potatismos

Laxfile med
dillstuvad pot.

Blodpudding &
fläsk

Pannkaka,
grädde & sylt.

Pannbiff m lök,
sås & potatis.

Kokt fisk
äggsås
potatis

Fläskkotlett chili
lime m sås & pot.

Köttbullar sås
potatis

Stekt fisk med
spenatsås potatis

Chorizo med
potatismos

Pannkaka,
grädde & sylt.

Grillad &
marinerad
Fläskkarré sås
potatis

Korvstroganoff m ris

Fiskgratäng m pot.

Kamben BBQ
med pommes

Pannkaka,
grädde & sylt.

Rostbiff med
potatissallad

Sallads buffé

Vecka
21

Sallads buffé

Vecka
23
Sallads buffé

Vecka
24
Sallads buffé

Nationaldag.
Laxfile med
dillstuvad
pot.
Kokt fisk
äggsås
potatis

Revbensspjäll,sås
& pot

Kycklingfilé
/potatis
mangoraya sås

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

Telefon

Fax

0653-30157

0653-30286

E-Mail
svagagarden@svagadalen.com

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

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

Risdragardag i
Åbackarna 18 april
Omkring 14 personer träffades
den här soliga lördagmorgonen
för att rensa bort ris från
Åbackarna. En del ris eldades
upp och annat drogs ihop för
Fröjdvalsen i morgonsol.

kasen på Moodtorpet. Det hade
ordnats med för- och
eftermiddags fika samt
sopplunch med goda smörgåsar.
Detta var under några timmar en
lördag och det blev väldigt
tydligt vad vi tillsammans kan
åstadkomma med ideellt arbete
och då vi ”drar” åt samma håll.

Förmiddagskaffe med god kaka

Sopplunch med smörgås intogs på
grillplatsen i Västerstråsjö

I slutet av dagen blev det molnigt men vad

(Foton: Thomas Kjell och Kerstin Holm

gjorde det ...

Text: Mia Rosvall)

Vårmarknad med loppis
och mathantverk
på Moodtorpet

Strålande sol men iskalla vindar.....

Logen var belamrad med loppisfynd..

då är det skönt att ta en fika inomhus

liksom utomhus. Där det även fanns
olika bakverk och annat gott till salu.

eller en varmkorv...

Minst 150 personer kom; de flesta i bil
men det finns gott om parkering vid
eller varför inte en kôlbulle!?

(Text och foto: Mia Rosvall)

Rapport från arbetet med inventering av lederna
En ledlista har utarbetats:
1.Svågaleden: Svågavallen-stora vägen väster om Björsarv ca. 10 km
2.Valleden : Ljubbabron via gruvan Stavervallen ut på skogsgrusväg öster om vallen ca. 8 km.
3.Valleden : Sörsjön via Trossnarvsvallen till norr om Korsmyra (till kommungränsen)ca.8 km
4.Valleden : Trossnarvsvallen – Nerigården (Vakås) ca. 7 km.
5.Brättingberget : A- södra leden
”
: B – från Knallen (mycket brant)
”
: C - från Ninni Brink
6.Hornberget : ca. 1,5 km.
7.Björsarv (f.d. Fiskecampen) – Njupfatet ca. 5 km.
Njupfatet – Ängebo ca. 8 km.
8.Örvallsjön – Ängebo ca. 5 km.
I dagsläget onsdag 13 maj är led nr.1, led nr. 2 och led nr.5A uppmärkta med orange
sprayfärg eller oranga tygband.
På led 1 är en alternativled utmärkt efter Kvarnbron ( vid Långmor ) p.g.a. att leden går nära
Svågan i mycket kraftig lutning, den är äventyrlig och spännande att ta sig fram på men den är
inte lämplig för t.ex. barn. En bro i Björsarv över en bäck har rasat och måste åtgärdas snarast.
Led 2 strax söder om Stavervallen där ligger stora granar över leden. Norr om Stavervallen
ligger stora mängder av cotortaträd över leden här är det mycket svårt att ta sig fram.
Led 5A här har någon redan varit upp på Brättingberget och tagit bort trädet som låg på den
lilla stugans tak.
Ledgruppen

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Stort TACK alla
som kom till Moodtorpet sista april, speciellt Norrbergssångarna och alla
spelemän.
Sörsia Byalag

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
LOPPIS I BRICKA
öppnar 30 maj
därefter
öppet varje dag
kl. 11-17
t.o.m. 30aug.

Servering
tel. Bygdegården
0653-220 78
Bjuråkers Bygdegårdsförening
www.bygdegardbricka.se

Ängebo IK
FotbollsskolaUnder v. 26

Barn-Ungdoms aktiviteter.
Start tisdag 26 maj. 18.00 på Svågavallen. Alla som är
intresserade av friidrott, träning och lek är välkomna
oavsett ålder.
Vi är flera vuxna som hjälps åt med grupperna.
Så välkommen alla som vill röra på sig på något vis. Vi skall
göra vårt bästa för att ta hand om er.

planerar vi att ha en liten fotbollsskola
som under 2014.
Barn födda 2005 tom. 2009.
Anmälan till
Helena Bergerståhl 070 2669997
Mia Andersson 076 8830309
Senast 16 juni vill vi ha anmälan.

Medlemsavgift Ängebo IK, 100 kr per person. 300 kr. fam.med barn under 18 år. Vårt pg. 11 25 97-0

Ett tjugotal morgonpigga trevliga människor möttes upp på Bratthé
och var med på Gökottevandring till Gröntjärn. En skön morgontur
med vacker fågelsång men ingen Gök i farten. Det blev fika å
korvgrillning innan det vändes hemåt igen.
Nästa vandring blir torsdag 4 juni till Njupfatet. Bengt har varit ut och
rekat så vi skall hitta den gamla leden nu. Samling vid affären i Ängebo
17.45 för gemensam färd till startplats. Ca, 8 km tur-ret. att vandra.
Ta med eget fika.

Drive in Bingon startar 25 maj. Jag skulle nu vilja be om hjälp att

angeboik.se
Ängebo IK på facebook.

kontrollera bingobrickor ute vid bilarna. Vi kör måndagar fram tom aug.
Enklast är att maila mig, majlis.wikstrom@spray.se och anmäla en
måndag kväll som passar. Jag lägger in detta datum på vår hemsida i
arbetslista på Bingon, där kan man se vilka måndagar som är ledig. Ju
fler vi är ju färre gånger behöver man hjälpa till. Det blir max 15
måndagar så det skall egentligen inte vara så svårt att få fullt, men ni
vet hur det är. Julle, Karin, Astrid och jag finns där varje måndag och är
glad att vi kan hjälpa till att få in pengar till klubbens aktiviteter.
Kontrollera är ett enkelt jobb och tiden är mellan 18,30- ca, 21,30.

Den vackraste av vandringar

GRÖNTJÄRNSLEDEN
25 år.
Sträcka 12 km men man kan även välja att gå 3 eller 6 km.
Tid: Fredag 26 juni 2015. Med bussar som avgår kl.18.00 och 19.00.
Anmälan senast måndag 22 juni, helst till Karin, tel. 0653-30021, 0702963637. annars Maj-Lis 070-5253096 men då efter kl.17.00
Man kan även maila in sin anmälan till majlis.wikstrom@spray.se Då får ni
kvittens om det finns plats på önskad buss eller ej.
Vid anmälan är det alltså viktigt att ange vilken busstur man vill åka. Namn
och tele.nr. skall också anges och även om vegetarisk soppa önskas.
Avgift är 150 kr vuxen, 50 kr. barn 12 år och yngre. Medlem i ÄIK och
anställd i Hudiksvalls och Ljusdals kommuner betalar halva priset. Viktigt att
ange arbetsplats och kommun.
Avgiften betalas in på pg. 11 25 97-0. senast 23 juni.
I priset ingår buss till Sandvik en härlig promenad i underbar natur. Fika finns vid Gröntjärn
och vid Bratthé bjuder vi på god soppa och hembakt bröd.

Ta med egen kåsa. Vätskestationer efter leden.
OBS! På grund av att bussarna även är skolbussar och det finns risk för
allergi kan de tyvärr inte ta med hundar. Hoppas detta inte möter något
hinder för att deltaga.
Välkommen till en vandring där inlandsisen lämnat sina spår.
Mer info. angeboik.se
Företagare!
Varför inte erbjuda era anställda och er själva en naturskön upplevelse. En
lagom dos motion gör att man mår bättre och i andras sällskap blir det extra
trevligt. Välkommen till oss så tar vi hand om er. Ängebo IK

Svågadalsnämnden

Plats och tid:
Förtroendevalda:

Svågagården den 27 april 2015, kl. 09.00-12.10
Beslutande:
Ej beslutande:
Thomas Kjell (Opol)
Kenneth Kalén (Opol)
Helmuth Klingenberg (Opol) ( Till och med § 43 )
Eva Edström (Opol))
Evy Stenmark-Kjell (Opol)
Mia Liljestrand Wedin (Opol) (Ej § 45)
Ann-Marie Rosvall (Opol) Kerstin Holm (Opol)
(Ej § 45)
Kent Söderlund (Opol)
Birgitta Hedberg (Opol)
Marianne Joelsson (Opol)
( Till och med § 43 )
Thomas Kjell (Opol)
( Från och med § 44 )
Evy Stenmark-Kjell (Opol)
(§ 45)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Birgitta Hedberg (Opol)

Justeringens plats och
tid:

2015-05-11, kl. 08:45

Underskrifter:

Sekreterare:

Paragrafer:

32 - 46

Fredrik Röjd

Ordförande:

Kenneth Kalén (Opol)
Justerande:

Birgitta Hedberg (Opol)
Upprop: Kenneth Kalén, Helmuth Klingenberg, Eva Edström, Mia Liljestrand-Wedin,
Ann-Marie Rosvall, Birgitta Hedberg, Marianne Joelsson, Thomas Kjell,
Evy Stenmark-Kjell, Kerstin Holm, Kent Söderlund (samtliga Opol)

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Anslagstid från
Anslagstid till

2015-05-13
2015-06-03
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare

§ 32 Rapport från verksamheterna
Platschefen redogör och informerar om läget inom nämndens verksamhetsområden.
Platschefen informerar bland annat om att barn, elever och personal under våren drabbats av
återkommande förkylningar. Åtgärden som platschefen kommer att vidta är att tydliggöra vikten av
att stanna hemma om man är sjuk så att andra inte smittas. Detta gäller både personal och
vårdnadshavare.
Platschefen informerar om det pågående planeringsarbetet inför förvaltningens sommarledigheter.
Receptionen i Svågagården kommer att vara öppen hela sommaren, medan samverkan med Ängebo
Folkets Hus måste ske rörande öppethållande av serveringen.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår att Svågagården skall vara öppen minst 4 timmar per
vardag under sommaren, närmare bestämt mellan kl. 10.00 och 14.00.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar i enlighet med ordförande Kenneth
Kaléns (Opol) förslag att receptionen i Svågagården skall vara öppen mellan klockan 10.00 och
14.00 under samtliga vardagar.

Ekonomisk genomgång efter mars månad 2015 samt kvartalsrapport
Nämnden går tillsammans med platschefen igenom det aktuella ekonomiska utfallet efter mars
månad år 2015.
Nämnden kan konstatera att man har dragit över budget något när det gäller äldreomsorgen. I övrigt
följer nämnden i huvudsak budgeten. Sammantaget beräknas nämnden göra ett underskott för år
2015 om totalt 250 000 kronor under förutsättning att efterfrågan inom äldreomsorgen är lika hög
som den är för närvarande.
Platschefen ger svar på en fråga om skolskjutskostnader som vice ordförande Helmuth Klingenberg
(Opol) ställt under april månads nämndsmöte. Svaret är att den angivna kostnaden beror på ett så
kallat periodiseringsfel i budgeten. Även fler budgetposter är felaktigt periodiserade vilket, enligt,
platschefen beror på brister i kommunens datasystem för ekonomi.
Helmuth Klingenberg (Opol) påpekar att han är nöjd med formuleringarna i den kvartalsrapport som
insänts till kommunstyrelsen.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 34 Fastställande av Svågadalsnämndens åtaganden tillika
nämndsarbetsplan för år 2015
I enlighet med arbetsutskottets tidigare önskemål presenterar platschefen ett förslag till åtaganden
tillika nämndsarbetsplan för Svågadalsnämnden för år 2015. De övergripande uppgifterna för
nämnden härrör från kommunens budget, medan en lokal anpassning har gjorts när det gäller
uppföljningsindikatorerna för nämnden.Nämnden diskuterar indikatorerna, och under diskussionen
framkom en rad ytterligare indikatorer som platschefen tillförde dokumentet.Ordförande Kenneth
Kalén föreslår att nämnden antar det förslag som nämnden nu slutbearbetat.Dokument med
nämnden indikatorer bifogas detta protokoll.
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med ordförandes förslag att anta nämndens åtaganden
tillika nämndsarbetsplan samt tillhörande indikatorer

§ 35 Utvärdering av nämndens planeringsdag
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) inleder och säger att han är mycket nöjd med nämndens
planeringsdag. Han frågar framförallt de nyvalda ledamöterna och de nyvalda ersättarna om vad de
anser. De tillfrågade diskuterar frågan, och flera ledamöter och ersättare framför att de tycker att
planeringsdagen var givande. En enig nämnd utrycker att planeringsdagen var bra.
Beslut: Nämnden konstaterar att utbildningsdagen var lyckad.

§ 36 Ansökan från Brännås-Brändbo byalag
En ansökan om bidrag till utomhussimbassängen i Brännås har inkommit till nämnden.
Arbetsutskottet föreslår nämnden att bevilja denna ansökan, men en förutsättning för att en
utbetalning av bidraget skall kunna ske är att föreningen kan uppvisa ett nyttjanderättsavtal
för anläggningen som sträcker sig minst över sommaren 2015. Det vill säga till och med
augusti månads slut. Nämnden diskuterar frågan.Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår
att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 37 Kontaktpolitiker för föreningar
Under planeringsdagen den 20:e april 2015 i Brännås framkom synpunkter på att nämnden borde
avveckla funktionen med kontaktpolitiker för föreningar och att nämnden istället skall ha
ordförandeträffar mellan ordförande i Svågadalsnämnden samt ledande personer inom
föreningslivet.
Eva Edström (Opol) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med det förslag som framkom
under planeringsdagarna.
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med Eva Edströms (Opol) förslag.

§ 38 Redovisning av verkställda beslut
Platschefen informerar om att han har utökat två tillsvidareanställdas tjänstgöringsgrad till heltid,
samt att han har beviljat en tillsvidareanställds begäran om uppsägning på grund av nytt arbete.
Platschefen informerar om att han slutit ett nytt årligt avtal med social- och omsorgsförvaltningen
rörande hemtjänstinsatser nattetid; den så kallade nattpatrullen. Vice ordförande Helmuth
Klingenberg (Opol) rapporterar från det senaste mötet med styrelsen för den gemensamma
landsbygdsutvecklingsfonden som nämnden förvaltar tillsammans med Ängebo Folkets Husförening, det vill säga den så kallade 75 000 kr:onorsklubben. Bland annat har Svågadalens
intresseförening beviljats ett bidrag om 4 960 kronor till möten angående restaurering av
Svågaleden. Svågadalens intresseförening har även beviljats ett mindre ekonomiskt bidrag som
skall gå till arbetet med att rensa Åbackarna. Ängebo Folkets Hus-förening beviljades bidrag för
en offentlig julgransplundring, kulturaktiviteter under den gångna valdagen för Svågadalsvalet
samt licensavtal för Erik Eriksson-filmer, som kommer att möjliggöra filmvisning för
allmänheten på Svågagården. Vidare avsattes en mindre summa till Ängebo Folkets Husföreningen som skall gå till att upprätta en öppen samt kostnadsfri surfpunkt för allmänheten.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 39 Fråga om den kommande dialogkvällen i maj
Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att den sedan tidigare beslutade dialogkvällen i maj skall var fri
från tema. Istället bör det vara en allmän dialogkväll, där allmänheten ges möjlighet till att väcka
allsköns frågor i dialog med nämnden. Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med Ann-Marie Rosvalls (Opol) förslag.

§ 40 Information om Åbackarna
Helmuth Klingenberg (Opol) informerar om det kommande uppröjningsarbetet vid
Åbackarna på gränsen mellan Västerstråsjö och Österstråsjö.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 41 Rapport från ledprojektet
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om hans pågående arbete med att skapa
förutsättningar för en utveckling och restaurering av det befintliga ledsystemet i Svågadalen.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar särskilt om att han har haft ett möte med
ansvariga tjänstemän inom Holmen aktiebolag där det framkom att nämndens personal äger rätt
att röja leder på Holmens mark, vilket är viktigt för nämndens fortsatta arbete.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) har även varit i kontakt med ordföranden för tekniska
nämnden om förutsättningarna för att hålla en grupp bestående av personer med offentligt
skyddade anställningar.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 42 Återrapportering av svar från länstrafikbolaget X-trafik rörande
nämndens skrivelse om den så kallade Flextrafiken.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) konstaterar att X-trafik har besvarat nämndens skrivelse och
att vi i enlighet med X-trafiks svar får invänta X-trafiks utredning av den så kallade Flex-trafiken
som skall äga rum under hösten år 2015.
Eva Edström (Opol) föreslår att nämnden skall arbeta för att ungdomarna som fått kostnadsfritt
busskort från kommunen skall ges möjlighet till att nyttja dessa även för Flex-trafiken.
Nämnden diskuterar frågan, och Ann-Marie Rosvall (Opol) menar att denna fråga måste ställas
till kommunstyrelsen då detta kan medföra en merkostnad för kommunen. Ordförande Kenneth
Kalén (Opol) föreslår att Eva Edström (Opol) upprättar en skrivelse om detta till
kommunstyrelsen, och att hon redovisar den inför maj månads nämndsmöte.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar i enlighet med ordförande
Kenneth Kaléns (Opol) förslag.

§ 43 Information om ett tänkt landsbygdsutvecklingsprojekt
Vice ordförande Helmuth Klingenberg (Opol) informerar om att Svågadalens Intresseförening
kommer att engagera sig i detta projekt, och att kontakt har tagits med en rad olika personer som
samtliga är intresserade av att delta på olika sätt.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.
Marianne Joelsson (Opol) lämnar mötet.
Thomas Kjell (Opol) inträder som beslutande.

§ 44 Ansökan om stöd med gräsklippning från Stråsjö medeltida
kapellförening
Platschefen informerar om den ansökan som inkommit från Stråsjö medeltida kapell-förening,
samt om en liknande ansökan från Stråsjö jaktskytteklubb.
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att bevilja stöd med gräsklippning i mån av resurser.
Tidigare år har Svågadalsnämnden stöttat lokala föreningar med just gräsklippning.
Helmuth Klingenberg (Opol) menar att det måste vara snyggt och välvårdat i Svågadalen, och att
nämnden därför bör bistå med gräsklippning.
Kenneth Kalén (Opol) menar att nämnden måste hushålla med resurserna, och att gräsklippning
borde kunna utföras av föreningarna själva.

Birgitta Hedberg (Opol) betonar att nämnden i vilket fall som helst måste sköta gräsklippningen
av den kommunala badplatsen i Havra.
Helmuth Klingenberg (Opol) föreslår att beslut i gräsklippningsfrågan tas under maj månads
nämndsmöte, och att frågan ånyo tas upp i arbetsutskottet.
Beslut: En enig nämnd beslutar att bordlägga frågan tills nämndens majmöte i enlighet
med vice ordförande Helmuth Klingenbergs (Opol) förslag.
Ann-Marie Rosvall (Opol) anmäler jäv och lämnar lokalen.
Evy Stenmark-Kjell (Opol) inträder som beslutande.

§ 45 Ansökan om bidrag till Valborgsmässofirande
En ansökan om ekonomiskt bidrag till valborgsfirandet i Svågadalen har inkommit från Sörsia
byalag.
Ansökan avser ett belopp om 2 500 kronor och dalens gemensamma valborgsfirande kommer att
hållas på Mood-torpet i Norrberg.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår att nämnden beviljar denna ansökan.
Beslut:
En enig nämnd beslutar att i enlighet med ordförande Kenneth Kaléns förslag bevilja
Sörsia byalag ett ekonomiskt bidrag om 2 500 kronor till Svågadalens gemensamma
valborgsfirande.
Ann-Marie Rosvall (Opol) återvänder till mötet.

§ 46 Fråga om skyltar till Jubba-bron och kvarnbron
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår nämnden att besluta om att sätta upp vägskyltar som
förbjuder all trafik bortsett från snöskoteråkning över den så kallade Jubba-bron i Brännås, samt
att den så kallade kvarnbron vid Björsarv stängs av för all typ av trafik på grund av dess
bristfälliga skick.
Beslut:
En enig nämnd beslutar att i enlighet med ordförande Kenneth Kaléns förslag.
Mötet avslutas.

Bilaga till Svågadalsnämndens nämndsplan år 2015
Indikatorer
-

För ökad kunskap samt ökad kvalitet i våra verksamheter:

Andel elever i förskoleklass som har:

-

grammatisk förståelse
som är språkligt medvetna
som läser ihop
Andel elever som i åk 1 är fonologiskt medvetna under september månad år 2015
Andel elever som nått målen i LäsEttans delprov 3-5 i maj i åk 1
Betyg och nationella prov i åk 6
Andel vårdnadshavare som instämmer helt eller till stor del i ”förskolan erbjuder en
utvecklande verksamhet för mitt barn”

-

-

Andel vårdnadshavare som instämmer helt eller till stor del i att ”Förskolan arbetar aktivt
mot diskriminering och kränkande behandling
Andel elever som känner sig trygga i åk 5 (nationell enkät)
Andel elever som instämmer i att ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter”
(nationell enkät)
Andel elever som tycker att de får vara med och påverka innehållet i undervisningen

-

Andel tillsvidareanställda inom omsorgen i förhållande till antalet kunder
Andel hemtjänstkunder som uttrycker att de är nöjda med omsorgen (enkät)
Andel hemtjänstkunder som har en aktuell utförandeplan

-

För en attraktiv och hållbar livsmiljö:
Antalet utförda landsbygdsutvecklingsåtgärder
Antalet bredbandsfiberuppkopplingar i Svågadalen
Antalet lokala producenter av grönsaker, fågel och kött
Antalet kulturarrangemang i Svågagården
Bibehålla det höga taket i vår nämnd (enkät)
Antalet samverkanstillfällen med föreningar, allmänhet med flera
Öka antalet årsarbetare inom nämndens verksamhetsområden

-

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

KALLELSE
Föreningsträff
Du som är ordförande eller för övrigt aktiv i din förening i
Svågadalen, är välkommen till en föreningsträff den 15 September
2015 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

Vår i fårhagen hos Gravans.
(foto Mia Rosvall)

SVÅGADALSBLADET

ANU

15:e juni kl 12.00

15:e 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 0730 423077
handskrivs
Mia Rosvall
mia.rosvall@svenskafrim.se 0653-30247 070 2360410
___________________________________________________________________________________________

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 och föreningar
¼ sida
50 kr
Företagare i dalen och utsocknes
Halv sida 100 kr
Hel sida 150 kr
Prenumeration (ej Svågadalsbor)
200 kr/år
Annons, prenumeration och sponsring betalas via

bankgiro 810-0422

