
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets brännbollsturnéring 

27 juni kl. 10.00 Svågavallen 

Se utförligare annons inne i bladet 
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Trevlig sommarTrevlig sommarTrevlig sommarTrevlig sommar    
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JUNI  månad 
 
Jaa, hela maj månad och första hälften av juni 
fortfarande kallt, blåst och regn men snart måste vi 
möta  sommarens intåg… 
Skoleleverna har äntligen fått sitt efterlängtade 
sommarlov som i början känns så oändligt långt men 
vips så ringer det in till lektion igen. 
Det  absolut vackraste på skolavslutningen är 
 
Den blomstertid nu kommer 
Text;  Israel Kolmodin     Musik;  Svensk folkvisa 
 

Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor 
Du nalkas ljuva sommar, då gräs och gröda gror 
Med blid och livlig värma till allt som varit dött 
Sig solens strålar närma, och allt blir återfött. 
 
De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd 
de rika örtesängar och lundens gröna träd 
de skola oss påminna Guds godhets rikedom 
att vi den nåd besinna, som räcker året om. 

 
 

 
 
Själv så njuter jag bara av livet, tidsmiljonär är ett 
härligt ord som beskriver mycket bra hur det är. Jag 
hade svårt att föreställa mig att det skulle bli så här 
bra att vara ledig, det ligger bara oanvända dagar 
framför mig och dom som är bakom mig är historia. 
  

                                           Birgitta 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 
Midsommaraftonsfirande Moodtorpet 
Tisdag 23 juni    Spelkväll Bratthé 
Lördag 27 juni   Brännbollsturnering Ängebo 

Tisdag 30 juni     Spelkväll Bratthé 
Tisdag   7 juli      Spelkväll Bratthé 
 
Varje måndag          Bingo Svågagården 
Varje måndag juli   Allsång forngården 
Varje onsdag            Spelkväll Norrbo 
Varje torsdag           Spelkväll Rôssåsen 
  mm… mm… 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

UTFLYKTSMÅL I DELLENBYGDEN 
 

LOPPIS  ¤   UTSTÄLLNINGAR  ¤   SERVERINGAR 
                  SPELKVÄLLAR   ¤   STÄMMOR        

                     ALLSÅNG 
 

               FISKE   ¤    VACKRA UTSIKTSPLATSER 
 

Som Du förstår nu så hade det varit trevligt om vi       
fått in manus från olika aktörer inför sommaren… 

  Vi skulle kunna skriva om det ändå men det känns 
ju inte riktigt rätt. 

 
 

 
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    EJ utgivning juli                             

 
 



Välkommen tillVälkommen tillVälkommen tillVälkommen till    

Rôssåsens Rôssåsens Rôssåsens Rôssåsens     

fäbodvallfäbodvallfäbodvallfäbodvall    

2015201520152015    

 
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 
 
 
Väg 305 till Hedvigsfors,  sen skyltat 7 km  
 
birgitta@rossasen.se 
www.rossasen.se           0730-423077 
 

 
                      

Spelmännen  samlas  
 ¤   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 
 
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. 

 

 

Birgitta Nilsson och Knut Bergqvist 

 

 

 

 
                 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tack 
till 

Rita 
på Holmbergsskolan 

Som bjöd in alla som gått  
i skolan där till en  

nostalgitripp många år  
bakåt i tiden 

Alla som kom/Birgitta 
 



AKTUELLT  I SVÅGADALEN 
 
AFFÄR 
Ängebo Livs 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 

 
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 

 
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 

 

 

 

 

 

 

Den 2 september inbjuder 

svågadalsnämden till en dialogkväll på 

Svågagården kl.19.00 angående bredband 

via fiber i dalen. Välkomna. 

Utförligare annons i augustibladet 



 



 



 

  



Varmt välkommen  
till 

Stråsjö Medeltida Kapell 
för en sommarvandring i Stråsjö 

 

Lördag 11 juli 
 
Kl 13.00   Vandring med start vid Stråsjö kapell 
          Under vandringen serveras soppa för 50 kr 
 Återkomst till Stråsjö kapell omkring 17.30 
 
Kl 18.00 Stråsjö Medeltida Kapell 

• Andaktsstund 
• Kapellgruppen bjuder på kaffe och morotskaka 

 
VID FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR HÖR GÄRNA AV DIG!    Styrelsen 

        Stråsjö Kapell 
      0730415403 

 
 

   Sommar, sommar!         
 

 Ja, så var sommaren här då och jag hoppas att ni alla tar chansen att 

njuta av den svenska sommaren – oavsett om ni måste arbete hela 

sommaren eller om ni har tid över till att slita på hängmattan. 

Precis som alla andra så hoppas jag på att sommarvädret blir bättre än 

vad det hittills har varit. 

 

Själv har jag för första gången på flera år lyckats med konststycket att få in veden 

innan midsommar, det är så det ska vara har jag fått lära mig. 

 

Här på Svågagården gick skolavslutningen som vanligt bra, och våra elever sjöng så 

vackert. Nu ser jag fram emot Gröntjärnsvandringen och den kommande 

brännbollsturneringen. Har ni möjlighet så är ni mycket välkomna! Att vandra och 

att spela brännboll är något de flesta kan klara av under förutsättning att man tar det 

i sin egen takt. 

 

Ja, ses vi inte i sommar så lär vi göra det till hösten. Ha det bra! 

Hälsar 

Fredrik 



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    070-3756678 
Anmälningsavgift: 200 kr per lag 
Sista anmälningsdagen är den 19 Juni                       .

 



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Svågagårdens reception 

Öppettider 15 juni till 14 augusti 

Måndag – fredag kl. 10.00-14.00 

Reception      0650-556660 

          Folkets Hus   0653-30157 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ängebo IK 

Kul på vallen. 

Vi fortsätter med olika aktiviteter på 

tisdag kvällarna 18 – 19,30. 

Lekar och friidrottsgrenar mm. är på 

programmet. Blandade åldrar, vi 

delar upp i grupper efter ålder och 

vad vi vill göra. 

Fotbollsskola under v. 26 ( se 

majbladet för upplysning.) 

Den veckan kör vi ändå 

friidrottsträning för de äldre som 

vanligt. 

Vi får prata på träningen om det finns 

intresse att köra något i juli. 

Påminner om… 

Medlemsavgift för 2015. 

 

Anmäl till kontrollanthjälp på Bingon. 

 

Missa inte Gröntjärnsvandringen plats kvar 

på 19- bussarna. Jubileumsgåva. 

 

Brännbollsturneringen. Ni har väl lag? 

 

Vem som helst får städa på vallen. Lämpligt 

på träningskvällarna. 

 

Se all vår information på angeboik.se eller 

på facebook. 

 

Följ oss även på MittMedias 

evenemangsguide, mycketnöje.se  

Ha en bra och trevlig sommar. ÄIK 



Midsommarfirande Midsommarfirande Midsommarfirande Midsommarfirande     
på Moodtorpetpå Moodtorpetpå Moodtorpetpå Moodtorpet    

    
Kl. 9.00Kl. 9.00Kl. 9.00Kl. 9.00                    samlas vi och majar stången.samlas vi och majar stången.samlas vi och majar stången.samlas vi och majar stången.    Alla är välkomna att hjälpa till.Alla är välkomna att hjälpa till.Alla är välkomna att hjälpa till.Alla är välkomna att hjälpa till.        
Kl. Kl. Kl. Kl. 14.0014.0014.0014.00            börjar dansen. Annbörjar dansen. Annbörjar dansen. Annbörjar dansen. Ann----Marie Backlund leder lekarna musikanter Marie Backlund leder lekarna musikanter Marie Backlund leder lekarna musikanter Marie Backlund leder lekarna musikanter     
                                                                        spelar till.spelar till.spelar till.spelar till.    

Servering LotteriServering LotteriServering LotteriServering Lotteri    Godisregn FiskdammGodisregn FiskdammGodisregn FiskdammGodisregn Fiskdamm    
        Kl. 19.00Kl. 19.00Kl. 19.00Kl. 19.00            tänder vi grillarna för de som vill tillbringa kvällen på Moods. tänder vi grillarna för de som vill tillbringa kvällen på Moods. tänder vi grillarna för de som vill tillbringa kvällen på Moods. tänder vi grillarna för de som vill tillbringa kvällen på Moods. 

Medtag egen mat och dryck. Dans till bandMedtag egen mat och dryck. Dans till bandMedtag egen mat och dryck. Dans till bandMedtag egen mat och dryck. Dans till bandspelare.spelare.spelare.spelare.    

    Alla  varmt  välkomnaAlla  varmt  välkomnaAlla  varmt  välkomnaAlla  varmt  välkomna    
        Sörsia byalagSörsia byalagSörsia byalagSörsia byalag    
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Sörsia Byalag 

Ängebo IK samt Ängebo Livs 

inbjuder till  

SURSTRÖMMINGSFEST 

på Moodtorpet 

fredagen den 28 augusti kl. 19.00 

Kostnad 80 kr för vuxna och 40 kr för barn under 15 år 

Anmälan är bindande och tas emot t.o.m 23 augusti hos 

Ängebo Livs, Nille 070-219 83 40 eller Mia 070-236 04 10  

Underhållning med Tobias Larsson från Storulvsjön 

Alternativ mat kommer att finnas 

Kaffe och kaka 

VARMT VÄLKOMNA 



Till Salu   Björsarv 17 

 

 

 

 
En helt fantastisk anläggning med välbehållna byggnader i lugn miljö invid Svågan (älv) och skogen. Här 
finns ett 1,5 plans bostadshus samt kringliggande byggnader med konferens-/gemensamhetsanläggningar. 
13 ha mark. Mycket bra fiskevatten. 

PRIS: 995 000:- eller högstbjudande. 

VISNING:  

Lördag 27/6, kl 12.00-15.00.  

För övrig information, fler bilder samt visning kontakta Sven-Åke Persson.  

Tel: 070-207 29 27. 

Text och bild hämtad på blocket enligt överenskommelse med säljaren mer information finns att  

hämta där(Mia Rosvalls kommentar). 

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

  



 



  

Ängebo Livs 

SOMMAR  

I 

Butiken! 

Vi har det mesta för ett somrigt fika! 

Glass i stora lass! 

Allt för grillen! 

Risingsbo 2,8% 

Endast 24,90 kr! 

Mängder av soppor! 

Vi har det som 

behövs för att 

ta hand om 

dina myggbett 

och skavsår i 

vårt 

apoteksskåp! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utkörning av matvaror tisdagar och fredagar 

Tel. 0653-301 00  

Mejl: angebo.livs@gmail.com 

  

Ängebo Livs 

Kvalitetsoljor till mycket 

förmånliga priser! 

 Till bilen, båten, mopeden, 

motorsågen mm. 

Beställ dina systemvaror hos oss!  

Ring för mer information! 

Beställ dina 

Apoteksvaror  

 hos oss! 

Bensin till alla småmaskiner i trädgården, i stugan 

och på sjön! 

Välkommen till vår fikahörna! 

Mellan den 15 juni och den 9 augusti har vi öppet mellan 09.30-17.30 

vardagar. (OBS! Vi har inte lunchstängt).           Lördagar 09.30- 13.00 

Fredagen den 26 juni bjuder vi våra kunder på fika! 

Vi har då även specialerbjudanden i butiken, bl.a. svenska köttvaror 

från Sohlbergs till förmånliga priser. 

Vi har naturligtvis olika 

sorters kol och 

briketter! 



Plats och tid: Svågagården den 25 maj 2015, kl. 09.00-12.40 

Förtroendevalda: Beslutande:      Ej Beslutande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenneth Kalén (Opol)  
Helmuth Klingenberg (Opol) 
(Till och med § 56) 
Eva Edström (Opol) 
Mia Liljestrand-Wedin (Opol) 
Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Birgitta Hedberg (Opol) 
Björn Eriksson (Opol) 
Peter Jons (Opol) 
(Från och med § 57) 

     Peter Jons (Opol) 
     (Till och med § 56) 
     Marianne Joelsson (Opol)  
     (Till och med § 50) 
     Thomas Kjell (Opol) 
     Evy Stenmark-Kjell (Opol) 
     Kerstin Holm (Opol) 
     Kent Söderlund (Opol) 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare 
 
Utses att justera:  Mia Liljestrand-Wedin (Opol)           
 
Justeringens plats 
och tid: Svågagården 2015-06-02, kl. 09:00 

Underskrifter:  Paragrafer: 47 -  59 

Sekreterare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare              

Ordförande:                 

Justerande: 

Kenneth Kalén (Opol) 
 

  
  

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

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 
 
Anslagstid från                                                            Anslagstid till 
 
2015-06-04                                                     2015-06-25 
 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 
 

Svågadalsnämnden   



§ 47 Rapport från verksamheterna och personalläge 
Platschefen inleder med att uppmana ledamöter och ersättare att ställa eventuella frågor som de har 

om verksamheterna och personalläget.Platschefen svarar på ett stort antal frågor som rör 

verksamheterna samt personalen. 

Beslut: 

Nämnden tackar för informationen. 

§ 48 Ekonomisk rapport 
Platschefen redovisar sin bedömning av det aktuella ekonomiska läget för nämnden och dess 

verksamheter, samt den kvartalsrapport han håller på att upprätta. 

I huvudsak följer Svågadalsnämnden budgeten för år 2015, med undantag med förhöjda kostnader 

för hemtjänstpersonal, vilket beror på en stark efterfrågan av äldreomsorgens tjänster. 

Beslut: 

Nämnden tackar för informationen. 

§ 49 Rapport från ledprojektet 
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerade om att cirka hälften av de befintliga lederna i 

Svågadalen nu är inventerade. 

Han informerar vidare om att en diskussion pågår mellan honom, kommunledningen samt tekniska 

förvaltningen om att få till en arbetsgrupp som skall kunna arbeta med lederna i Svågadalen. 

Svågadalsförvaltningen föreslår att den skall få anställa en professionell skogsarbetare i en månad 

under sommaren i syfte att kunna komma igång med ett första arbete med lederna. 

Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 

förslag. 

Beslut: 

En enig nämnd tackar för informationen samt beslutar att ge Svågadalsförvaltningen i uppdrag att 

anställa en skogsarbetare i en månad för att börja röja lederna. 

§ 50 Fråga om stöd med gräsklippning till föreningar i Svågadalen 

Ett antal föreningar i Svågadalen har tidigare ansökt om stöd med gräsklippning vid olika 
anläggningar i dalen. Tidigare år har nämnden stöttat med gräsklippning. 
Vid föregående nämndsmöte bordlades frågan, och arbetsutskottet tog ånyo upp frågan vid sitt 
senaste möte. 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta följande: under förutsättning att förvaltningen får 
tag på personal under sommaren skall nämnden stödja föreningarna med gräsklippning under 
semesterperioden mellan 15 juni och 15 augusti. 
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) förslår att nämnden avslår dessa ansökningar då nämnden 
endast har ansvar för kommunal mark. 
Björn Eriksson (Opol), Ann-Marie Rosvall (Opol) samt vice ordförande Helmuth Klingenberg 
(Opol) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
Eva Edström (Opol) föreslår också att nämnden skall besluta i enlighet med arbetsutskottet, men 
föreslår även att frågan om gräsklippning skall tas upp med de lokala föreningsordförandena i 
samband med en sedan tidigare planerad träff som nämnden kommer att hålla med 
föreningslivet. 
Beslut: 
Med röstsiffrorna 6 mot 1 beslutar nämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag. En 
enig nämnd beslutar i enlighet med Eva Edströms (Opol) förslag att ta upp 
gräsklippningsfrågan vid ett möte med det lokala föreningslivet i höst, i syfte att klargöra 



förutsättningarna inför sommaren år 2016.Ordförande Kenneth Kalén (Opol) reserverar sig 
mot detta beslut. Reservationen bifogas detta protokoll.Marianne Joelsson (Opol) lämnar mötet. 
 

§ 51 Tänkt landsbygdsutvecklingsprojekt  
Vice ordförande Helmuth Klingenberg (Opol) informerar om det tänkta 

landsbygdsutvecklings projektet som han har inlett ett förarbete kring. 

Han har nu träffat en tjänsteman från Länsstyrelsen Gävleborg, som i sin tur skall ta upp frågan 
med Tillväxtverket. Besked väntas i september. 
Beslut: 
Nämnden tackar för informationen 
 

§ 52 Återkoppling från dialogkvällen 

Kenneth Kalén (Opol) informerar nämnden om sin bild av hur det gick vid den senaste 
dialogkvällen. Bland annat diskuterades röjning av leder och våra fäbodvallar. 
Thomas Kjell (Opol) informerar om att han pratade om bredband via fiber vid dialogkvällen. 
Helmuth Klingenberg (Opol) informerar om att han berättat om sitt tilltänkta 
landsbygdsutvecklingsprojekt under dialogkvällen. 
Även ”Grön flagg” för skolan hade tagits upp till diskussion under dialogkvällen. Nämnden 
diskuterar denna fråga. 
Platschefen informerar om att detta arbete är på gång, och att personalen är positiv till att påbörja 
ett ”Grön flagg”-arbete. 
Eva Edström (Opol) föreslår att nämnden uppdrar till platschefen att informera nämnden om 
grön flagg. 
Björn Eriksson (Opol) informerar om att även vägstandarden i Svågadalen diskuterades under 
dialogkvällen. 
Beslut: 
Nämnden tackar för informationen, samt beslutar att uppdra till platschefen att 
informera nämnden om ”Grön flagg”. 
 

§ 53 Återkoppling kring möten med Trafikverket respektive Fiberstaden 

Kent Söderlund (Opol), Björn Eriksson (Opol) samt ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerade om 

vad som sagts under mötet med Trafikverket rörande Svartsjövägens standard. 

Björn Eriksson (Opol) betonar särskilt det förslag som Svågadalsnämndens representanter framfört 

under mötet ifråga, det vill säga att Svartsjövägen på sikt bör få en beläggning med ett miljövänligt 

oljegrus. 

Några svar på de frågeställningar som nämndens representanter lyfte under mötet med Trafikverket 

har ännu inte inkommit till nämnden. Nämnden kommer att fortsätta att bevaka utvecklingen 

rörande Svartsjövägen. 

Björn Eriksson (Opol) påpekar att platschefen under mötet även tagit upp frågan om den 
planerade ombyggnaden av grusvägen mellan Västerstråsjö och Havra-sjön.  
Kent Söderlund (Opol) och Thomas Kjell (Opol) informerar om mötet som de tillsammans med 
platschefen haft med Fiberstaden. 
Nämnden diskuterar frågan och är överens om vikten av att Svågadalen får bredband via 
fiberuppkoppling. Framförallt med tanke på att det fasta telefonnätet håller på att avvecklas inom 
vårt geografiska område. 
Helmuth Klingenberg (Opol) föreslår att nämnden skall uppdra till platschefen att göra en 
sammanställning kring förutsättningarna för enskilda hushåll att installera bredband. Som 
underlag skall Fiberstadens egna uppgifter användas. 



Kenneth Kalén (Opol) föreslår att Kent Söderlund (Opol), Thomas Kjell (Opol) samt 
platschefen fortsätter att arbeta med frågan om utbyggnad av bredbandsfibernätet i Svågadalen. 
Kenneth Kalén (Opol) föreslår att nämnden håller en dialogkväll den andra september om 
eventuell fiberutbyggnad i Svågadalen. 
Beslut: 
Nämnden tackar för informationen samt beslutar att hålla en dialogkväll onsdagen den 
andra september som skall handla om bredband via fiber. 
 

§ 54 Skrivelse angående den så kallade Flex-trafiken 
Eva Edström (Opol) har på nämndens uppdrag tagit fram en skrivelse rörande Flex-trafiken 

som skall sändas till kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottet har föreslagit att nämnden skall anta den upprättade skrivelsen och insända den 
till kommunstyrelsen. 
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. 
 

§ 55 Verkställda beslut 
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om att han kallat till en 

föreningsordförandeträff för föreningsordföranden inom Svågadalen. 

Ordförande Kenneth Kalén (Opol) meddelar att han haft telefonkontakt med Trafikverket 
angående förstörda skyltar längs länsvägen mellan Ängebo och Naggen. 
Platschefen informerar om att han nu är färdig med planeringen över sommaröppettider i 
Svågagården i enlighet med nämndens önskemål. 
Beslut: 
Nämnden tackar för informationen. 
 

§ 56 Rapport från landsbygdsseminarium 
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) och vice ordförande Helmuth Klingenberg (Opol) rapporterar från 

ett landsbygdsseminarium i Hudiksvall som de varit på. Ett viktigt budskap från de forskare som 

föreläste vid seminariet var att människor på landsbygden måste se sig själv som viktiga.  

Eva Edström (Opol) föreslår att den beslutade dialogkvällen inleds med en information om vad 
som framkommit under detta seminarium. 
Beslut: 
Nämnden tackar för informationen samt beslutar i enlighet med Eva Edströms (Opol) 
förslag. 
Helmuth Klingenberg (Opol) lämnar mötet. 
Peter Jons (Opol) inträder som beslutande. 
 

§ 57 Fråga om bryggor vid Havrabadet 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta att uppdra till platschefen att utreda hur mycket det 
skulle kosta att lägga ut badbryggor vid den kommunala badplatsen vid Havrasjön. 
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår även att platschefen skall samverka med tekniska 
förvaltningen respektive kultur- och fritidsförvaltningen i syfte att utröna om det finns några 
oanvända badbryggor inom kommunen. 



Beslut:Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets samt ordförande Kenneth 
Kaléns (Opol) förslag. 
 

§ 58 Ny dokumenthanteringsplan för Svågadalsnämnden 
Platschefen visar upp ett förslag på en ny dokumenthanteringsplan som 

Svågadalsförvaltningen har utarbetat i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen. 

Nämnden studerar förslaget. 
Eva Edström (Opol) föreslår att nämnden antar förvaltningens förslag till 
dokumenthanteringsplan. 
Beslut: 
Nämnden beslutar att anta Svågadalsförvaltningens förslag till ny dokumenthanteringsplan i 

enlighet med Eva Edströms (Opol) förslag. 
 

§ 59 Fråga om vägspegel vid utfarten från Ståläng mot länsvägen 
Peter Jons (Opol) föreslår att nämnden, på grund av trafiksäkerhetsskäl, beslutar att skriva till 

Trafikverket om att få en så kallad trafikspegel uppsatt vid utfarten från byn Ståläng mot länsvägen. 

Ordförande Kenneth Kalén föreslår att nämnden beslutar i enlighet med Peter Jons (Opol) förslag, 

och att nämnden uppdrar till platschefen att utarbeta ett förslag till skrivelse i denna fråga. 

Beslut: 
Nämnden beslutar i enlighet med ordförande Kenneth Kaléns förslag. 
Mötet avslutas. 
 

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

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 kommer även att ta upp frågan om Svågadalsnämndens åtagande, att klippa 
gräsytorna till de ideella  föreningarna 

 
Vi bjuder på fika! 

 
Hjärtligt Välkomna!!!!! 

 
Svågadalsnämnden



SVÅGADALSBLADET 
 

 

 

 

 

 

                                    INGEN 

  

 

 

 

AN 

15:e augusti  kl 12.00         INGEN UTGIVNING I JULI….! 

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 

 


