
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ  K fxÑàxÅuxÜECDH 

SKÖRDELYCKA 



SEPTEMBER  månad 
 
Sommaren kom till slut, när semestern och skollovet 
var till ända. 
I skogen lyser det vackert av lingonrött, blåbärsblått 
och kantarellgult, det är bara att fylla på förråden. 
Jag tar nu på mig strumporna igen när jag går ut, lite 
vemodigt med tanke på att jag varit utan sedan 
slutet av maj månad. Minns du visan …Än får vi gå 
med strumpor och skor…. 
Nu stundar en mörk höst som ibland avbryts av en 
stor och vacker fullmåne som gör att sömnen inte 
infinner sig, att det ska vara så fullständigt omöjligt 
att sova när denna stora gula lampa lyser… 
    

                                                                                                                                                                                        BiBiBiBirgitta Nilssonrgitta Nilssonrgitta Nilssonrgitta Nilsson    

 
 
 

      Välkommen  
                till 
           världen 
  Du lilla nya Svågadaling 

 
 

 
 

                               Välkommen 
 till  

SVÅGADALEN 
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 
 
Tisdag   22 sept     Handarbetscafé  Ängebo 
Fredag  25 sept     Elvakaffe Betel 
Söndag 27 sept     Musikcafé Friggesund 
Söndag   4 okt       Bibelutdelning Norrbo 
Lördag  10 okt      Vandring Betel-Stråsjö 
 
Varje måndag       Bingo Svågagården 
Varje tisdag          Handarbetscafé 
Tisdag o torsdag  Träning ÄIK 
  mm… mm… 
 

 

 
 

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     

 
 
 

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

 
 

HANDARBETSCAFÉ 
fortsätter på 

Ängebo IK:s klubbstuga 
TISDAG  22 sept kl 18.30 

 
Jag bjuder på fika första kvällen. 
Info Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson   0730 423077 

 
Välkommen alla som vill  

sticka, sy, virka eller bara prata! 

                HANDAHHHH 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

    
 
 
 
 
 
 
 



Jaa, än har ingen kollat i sin  
skrivbordslåda … väntar  
fortfarande 
Eleverna på skolan t.ex. 
 
VEM 
ska pennan riktas mot i nästa Svågadalsblad? 
Sitter du ensam på kammaren och lägger dina 
skriverier i byrålådan?  Låt oss ta del av dom. 
Har Du något bidrag som Du kan/vill maila in? 
 
Då kan vi införa en skrivarsida här 
¼ sida gratis för Svågadalsboende 
men en femtilapp för alla utsocknes. 

    
Välkommen med Ditt bidrag! 

    

Rôssåsens Rôssåsens Rôssåsens Rôssåsens     

FäbodvFäbodvFäbodvFäbodvallallallall    
tackar varmast 
alla som besökt 
vallen, både 
besökare och 
spelmän/kvinnor. 
Välkommen åter torsdag 2 juni 2016. 
                      
Birgitta Nilsson  och  Knut BergqvistBirgitta Nilsson  och  Knut BergqvistBirgitta Nilsson  och  Knut BergqvistBirgitta Nilsson  och  Knut Bergqvist        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
Husbandet      (Ingvar, Bengt, Urban,                                           
Stefan, KarlErik) 

                             samt kvällens gäst/-er  
 

Njut av 
SÅNG och MUSIK,  TREVLIGT SÄLLSKAP  

HEMBAKAT 
i en mysig miljö, trångt och trivsamt 

 
 

80 kr inkl fika 
 
 

       Varmt välkomna! 
Birgitta Nilsson & Knut BergqvistBirgitta Nilsson & Knut BergqvistBirgitta Nilsson & Knut BergqvistBirgitta Nilsson & Knut Bergqvist    

    

Boka in sista söndagen  
 i  okt 25:e och i nov 29:e… 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i  Friggesunds klubbstuga 
 

Söndag 27 sept  kl  18.00 

MUSIKCAFÉMUSIKCAFÉMUSIKCAFÉMUSIKCAFÉ    



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      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. Sven-Erik Sydh   070-2742318 

 
Svågadalens skoterförening 
Kassör  Pelle Persson    070-1905126 

 
Svågadalens jaktskytteklubb 
Ordf.  Joakim Brink    070-2972872 

 
Sörsia byalag 
Ordf.  Nils-Erik Lönn    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   076-8032003 

 
Lägenhet i Brännås 
2 rum och kök, möblerad    55 m2 
Antal bäddar  2+1 
Astrid Johansson    076-8032003 
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 
Svevia     Jourtel    070-2498090 
 
 

 
 

  



 

 
Nu har en sommar snabbt dragit förbi igen och vi kan väl vara ganska så nöjd med denna trots regn å kyla. 

Gröntjärnsleden slog ju alla rekord när vi firade 25 års jubileum, med 250 föranmälda deltagare. Ja det var flera 

också som ville följa men vi måste tyvärr säga ifrån eftersom även den extra intagna bussen blev fullsatt och vi var 

inte säker på hur mat mm skulle räcka till. Vi hade ju även en jubileumsgåva i form av en tygväska tryckt med 

Gröntjärnsleden och Monitor som var vår huvudsponsor. I denna fanns även lite smått å gott.  Nu var det några som 

inte kom till start så då fick även vi funktionärer en varsin väska.Det blev endast två ytterligare motionsvandringar 

denna sommar. Njupfatet i våras och nu i början på sept. vandrade vi från Brännås till Brassberg å hälsade på hos 

Karin och mig i vår stuga.På vallen ordnade ungdomsgruppen Brännbollsturnering och vi hade kiosken öppen.Tre rätt 

så välbesökta och mycket trevliga spelkvällar ordnades på Bratthé.  

Klubben har bytt belysning på elljusspåret från gamla kvicksilver till fräsch ledbelysning. Håkan Hjärtmyr fixade 

jobbet jättebra.  Det ligger några armaturer kvar vid omklädningsrummen på vallen. Varsågod om någon är 

intresserad. Vi skall frakta dem på återvinningen snart. Arbetet med bron över Svågan har inte kommit igång ännu. 

Hoppas verkligen att det hinns med innan vintern. 

Vi har haft hjälp med klippningen under sommarmånaderna av folk som varit anställd av nämnden. Mycket bra för 

oss alla små föreningar som ej har möjlighet att anställa folk som man kanske har på större orter. Annars har vi Bengt 

Skarp som ansvarar för klippningen övrig tid. Kanske finns fler pigga pensionärer som vill hjälpa till, hör bara av er. 

 

Bingon har fortlöpt under sommaren. Sedan Järvsö (som börjat spela måndagar på sommaren) slutat utesäsongen i 

Augusti blev det riktigt bra för oss. Det var lite ont om parkering de sista tre gångerna bara men på något vis gick det.  

Nu fortsätter vi inne som vanligt. 

På vallen fortsatte barn å ungdomsträningen från början på augusti. Vi körde sista gången ute 14 sept. lite längre än 

tänkt från början men det var rätt så många och riktigt roligt har vi haft så vi bara fortsatte. 

Suringfesten tillsammans med Sörsia och Eva, Nära Dej blev också en trevlig tillställning som vi troligen kommer att 

fortsätta med.  

Nu måste jag sluta med dåtid om jag skall få plats med framtid också.  

 

  

Träningar i hallen. 

Tisdag 29 sept. kl 18.00 startar vi träning och lek för de mindre barnen. Svårt att sätta en åldersgräns 

men ca. 5-9 år, sen får man anpassa sig efter grupp som man tycker passar sig själv. 

Tisdagar 19.00 Bollspelsinriktad träning från 12 år och uppåt, även vuxna kan vara med. 

Torsdagar med start 1 oktober 17.30 – 18.45 Friidrottsinriktad träning från 9 år och uppåt. Samma med 

åldern vill man köra mer seriös träning, inriktning friidrott kommer man med i denna grupp. 

Torsdagar 19.00 Kör vi igen med vår populära cirkel- styrke- träning. Passar alla, (från 12 år) ung som 

seniorer. 

Alla tränar efter sin nivå lätt, medel eller ta i så det knakar. 

Ledare: Martin, Helena, Magnus, Alexander, Maj-Lis, Maja med flera. 

Välkommen till en ny givande inomhussäsong med Ängebo IK. 

Ängebo IK 



 

 

 

Elvakaffe på Betel! 
Nu startar vi med ”Elvakaffe” på Betel  -   öppet hus och 

träffpunkt för alla åldrar, för dig som är hemma dagtid, 

sjukskriven, arbetssökande, hemma med barn, pensionär 

mm. . . Enkelt kaffe och en liten stunds gemenskap, varje 

fredag.  

Varför inte ta din promenad eller cykeltur förbi Betel, 

stanna till o prata lite.... Om vädret är fint sitter vi ute 

vid scoutbyn. 

Varje fredag kl 11.00-12.30 med start den 25 

september. 

Välkommen!  

  

 

 

 

 

”… Byta ett ord eller två 

gjorde det lätt att gå. 

Alla människors möte 

borde vara så.”  

ur Hjalmar Gullbergs dikt 

”Människors möte” 

   

Alla 6-åringar  

i Bjuråker och Norrbo erbjuds en egen 

Bibel. De delas ut i samband med 

Gudstjänsten i Norrbo kyrka söndag 4 

oktober kl 11.00.  

Vi gör det här tillsammans, vi på 

Elimkyrkan i Friggesund, Svenska 

kyrkan i Bjuråker-Norrbo och Betel i 

Norrberg. Välkomna! 

 

 

  

 
Tack Martin.....Välkommen Eva! 
Vi på Betel vill säga TACK till dig 

Martin Bergerståhl som varit vår 

pastor (på deltid) sen 2008! Stort och 

varmt tack!  

Nu kör Martin buss på heltid och 

hjälper till i församlingen när han har 

möjlighet. Eva Edström blir ny 

pastor och delar tiden här med jobbet 

i Sjukhuskyrkan. 

  



 

 

 

 

Lördag den 10 oktober kl. 14.00 börjar vandringen vid             

Betel Norrberg till Stråsjö kapell. 

Vi stannar till vid Stråsjögrillen ca 14.30 

och bjuder på fika vid kapellet före andakten. 

Avslutningsandakt i kapellet kl. 16.00 

Varmt välkommen  

                                         Betel Norrberg      Stråsjö kapell 

                                                                                              0730612188                   0730415403                     

 

  

Vandring i gemenskap 

för   

Svågadalens natur 



 

 

  

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 
 



 

  

 

Vecka/sallads

-bord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

Hemtjänsten 

Söndag 

Hemtjänsten 

Vecka 38 

Sallads 

buffé 

Ugnstekt 

falukorv med 

potatis 

Pasta med 

skinksås 

Fiskgratäng 

potatis 

Blodpudding / 

potatisbullar 

med bacon 

Kassler 

svampssås 

potatis 

Korv stuvade 

makaroner  

Kåldolmar sås 

potatis 

        

Vecka 39 

Sallads 

buffé 

Currykorv 

ris/potatis 

Köttfärsfrestelse Fiskburgare 

med tillbehör 

Ugnspann-

kaka  sylt 

Tacos med 

tillbehör 

Persiljejärpar 
sås potatis 

Pölsa potatis 

rödbetor 

        

Vecka 40 

Sallads 

buffé 

Lunchkorv 

potatis 

senapsås 

Makrill spenatsås 

potatis 

Kebabgryta 

potatis 

Köttfärslimpa 

sås potatis 

Chicken 

nuggets 

sötsur sås 

ris / potatis 

Makaroni 

pudding 

Färsbiff sås 

potatis 

        

Vecka 41 

Sallads 

buffé 

Stekt fisk filsås Fläskgryta potatis Ost och 

skinksallad  

Fisksoppa  Skol-

restaurange

ns kinagryta 

ris / potatis 

Spjäll sås 

potatis 

Korv låda  

        

Vecka 42 

Sallads 

buffé 

Korvgryta 

potatis 

Jaktlåda potatis Kokt fisk 

äggsås potatis 

Taigryta med 

cocosmjölk 

och röd  curry 

ris/potatis 

Fläsk 

potatis 

löksås 

Skink omelett 

potatis 

Karre sås 

potatis 

        

MATSEDEL

Alla dagar lätt-margarin, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten 

  

Adress        Telefon          Fax                            E-Mail 
Svågagården  

820 62 Bjuråker 0653-30157 0653-30286 svagagarden@svagadalen.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till 
höstens 

Kulturevenemang! 
 

Nya pärlor på gång med 

Iggesundsrevyn! 
 

Lördag den 14/11 
 

Förköp 
 

 
 

Julbord 
 

Lördag den 5/12 
 

då även dragning av 
skoterklubbens lotteri 

OBS !!! 
Lotter finns fortfarande kvar i 

Svågagårdens matsal 
 

 

Ängebo  
www.svagadalen.com 
0653-30157  
 



                                  Pete)             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Upprop: Kenneth Kalén, Helmuth Klingenberg, Eva Edström, Ann-Marie Rosvall, Birgitta Hedberg, Björn Eriksson, 
Peter Jons, Hans Schröder, 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 
 
2015-09-16                                                     2015-10-07 
 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 
 

 

 

Plats och tid: Svågagården den 24 augusti 2015, kl. 09.00-11.25 

Förtroendevalda: Beslutande:      Ej Beslutande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenneth Kalén (Opol)  
Helmuth Klingenberg (Opol) 
Eva Edström (Opol) 
Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Birgitta Hedberg (Opol) 
Björn Eriksson (Opol) 
(t.o.m. § 65) 
Peter Jons (Opol) 
Hans Schröder (Opol) 
(fr.o.m. § 66) 

     Hans Schröder (Opol)  
     (t.o.m. § 65) 
     Marianne Joelsson (Opol) 
     Thomas Kjell (Opol) 
     Evy Stenmark-Kjell (Opol) 
     Kerstin Holm (Opol) 
     Kent Söderlund (Opol) 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare 

 
 

 
Utses att justera:  Peter Jons (Opol)             

 

 
Justeringens plats 
och tid: Svågagården 2015-09-14, kl. 08:45 

Underskrifter:  Paragrafer: 60 -  67 

Sekreterare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare                 

Ordförande:               
Kenneth Kalén (opol)              

Justerande: 
Peter Jons (Opol)             

  
  

Svågadalsnämnden 



 

§ 60 Rapport från verksamheterna samt personalläge, samt rapport från sommaren 
Platschefen rapporterar om läget inom verksamheterna, om vad som hänt under sommaren inom förvaltningens 

verksamheter samt om rådande personalläge. 

Ledamöterna ställer detaljfrågor och platschefen svarar. 

 

Beslut:  Nämnden tackar för informationen. 

 

§ 61 Ekonomisk rapport 
Platschefen redogör för det aktuella ekonomiska läget efter juli månad, samt redovisar det delårsbokslut som han 

har sänt till kommunstyrelsen. 

Platschefen konstaterar också att förvaltningen har problem med kontering av bland annat löner, vilket troligen 

beror på kommunens nya administrativa system. Han meddelar att han har givit ekonomiavdelningen respektive 

personalavdelningen i uppdrag att korrigera dessa felaktigheter. 

Vice ordförande Helmuth Klingenberg (Opol) föreslår att nämnden skall besluta att platschefen inför kommande 

nämndsmöte skall se över konteringen i budgetuppföljningen och att eventuella felkonteringar skall justeras. 

Platschefen kommer att hålla ett möte med ekonomiavdelningen och personalavdelningen för att lösa de tekniska 

problemen. 

 

Beslut:  Nämnden tackar för informationen samt beslutar i enlighet med vice ordförande Helmuth Klingenbergs 

förslag. 

 

§ 62 Svartsjövägen 
Björn Eriksson (Opol) samt platschefen redogör för den senaste information som inkommit angående Svartsjövägen. 

Platschefen redovisar en epost-konversation mellan honom och Trafikverket rörande pågående arbeten på 

Svartsjövägen. I denna epost framgår bland annat att Trafikverket hävdar att det finns ett slutbesiktningsprotokoll 

efter arbetet med borttagandet av asfalten på Svartsövägen. Björn Eriksson (Opol) föreslår att nämnden skall begära 

ut detta protokoll.  

Kent Söderlund (Opol) menar att de argument som Trafikverket anför i sina svar faller på sin egen orimlighet. 

 

Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar i enlighet med Björn Erikssons (Opol) förslag. 

 

§ 63 Ansökan om aktivitetsstöd från Ängebo IK 

Ängebo IK har inkommit med en ansökan om aktivitetsstöd. 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att, utifrån kommunens regler, bevilja Ängebo IK ett bidrag om totalt 1728 
kronor. (54 tillfällen á 32kr).  
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) förslår att nämnden skall besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut:  En enig nämnd beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att bevilja Ängebo IK ett 
aktivitetsstöd om total 1728 kronor. 

 

§ 64 Redovisning av verkställda beslut 
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om att han har beslutat att flytta den kommande dialogkvällen 

från den 2 september klockan 19.0 till den 9 september klockan 19.00. 
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om att han har beslutat att bjuda de gästande 
nämndsordförandena på lunch i samband med ordförandeträffen i Svågagården den 26 augusti 2015. 
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om att han har beslutat att om service av förvaltningens 
gräsklippare. 



Platschefen informerar om att fordonstrafikförbudsskyltar nu är uppsatta vid Jubbabron och Kvarnbron i 
enlighet med nämndens tidigare beslut i frågan. 
Platschefen informerar om att en bro längs Svågaleden i Björsarv har restaurerats. 
Platschefen samt ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om att de har upprättat en skrivelse till 
Trafikverket angående en önskad trafikspegel vid infarten till Ståläng, i enlighet med nämndens beslut i maj. 
 
Beslut:  Nämnden tackar för informationen 
 

§ 65 Fråga om bemanning 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att den resurs inom landsbygdsutvecklingsområdet som anställts under 
sommaren skall förlängas till och med den sista december 2015. 
Nämnden diskuterar frågan. 
 
Beslut:  En enig nämnd beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 

Björn Eriksson (Opol) lämnar mötet. 

 

§ 66 Fråga om postortsnamn 
Postnord har i en skrivelse daterad den 16 juni 2015 meddelat nämnden att man avslår Svågadalsnämndens 
ansökan om att få byta postortsnamn inom Svågadalen.  
Bland annat uppger Postnord att de har gjort en omfattande utredning kring konsekvenserna för 
postutdelningen vid ett eventuellt byte av postortsnamn. 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att begära ut den utredning som Postnord uppger att de har gjort inför detta 
avslagsbeslut. 
Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår nämnden att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag och att nämnden 
i ett senare läge skall ta ställning till hur denna fråga därefter skall hanteras. 
 
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med Ann-Marie Rosvalls (Opol) förslag. 
 
§ 67 Uppföljning av ledprojektet 
Nämnden diskuterar arbetet kring vandringslederna i Svågadalen.  
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om det aktuella läget. 
Vice ordförande Helmuth Klingenberg (Opol) menar att arbetet med lederna har gått i stå och att Tekniska 
nämnden, Hudiksvalls kommun samt Arbetsförmedlingen måste ta tag i frågan att få till en arbetsgrupp, och att 
Svågadalsnämnden måste driva på denna fråga.  
Peter Jons menar också att nämnden måste upprätthålla pågående dialog med Holmen AB.  
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om att han tar upp frågan redan under kommande 
ordförandeträff i Svågagården. 
 
Beslut:  Nämnden tackar ordförande Kenneth Kalén (Opol) för informationen. Nämnden beslutar även 
i enlighet med vice ordförande Helmuth Klingenbergs (Opol) förslag samt i enlighet med Peter Jons 
(Opol) förslag. 
 
Mötet avslutas. 
 

  



 

   

  

 

ÄLGJAKTSEXTRA  v 39 

från Delsbo Charken 

 

Isterband           59.90 kg 

Faluring  1200 g      64.90 styck 

 

Vi kör ut dina varor  
tisdag och fredag 

 utan kostnad för dig! 
  
  

Tel. 0653-301 00 (ring helst dagen innan leverans). 
Mejl: angebo.livs@gmail.com 

  
Köp refill till din mobiltelefon hos oss 

Vi är också ombud för Svenska Spel  

 
Kom ihåg att vi även är ombud för Apoteket! 

 
 Beställ dina varor från systembolaget hos oss! 

 

Öppettider: 

Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30 (lunchstängt 12.30-14.00) 

Lördagar kl. 09.30-13.00 

Söndagar stängt 

 

Välkommen hälsar  Eva & CarlEva & CarlEva & CarlEva & Carl----ErikErikErikErik  med personal 

 

  

Ängebo Livs 



SVÅGADALSBLADET 
 

 

 

                                    ING 

  

 

 

 

AN 

            

Ansvarig utgivare är intresseföreningen     

    

Ordförande Dieter Hoffmann  dieterhoff@gmail.com  070-2279631  15:e varje    
Kassör Lisa Weihnacht, ansvar för annonsbetalning      070-9531052           kl  12.00 
Vi som gör Bladet är    Manus mailas    
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 
 

MANUSSTOPP 
15:e varje månad 

Kl. 12.00 

Manus mailas eller 

handskrivs 

15:e kl 12.00 varje månad 


