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Välkomna till höstens kulturevenemang

NYA PÄRLOR PÅ GÅNG MED
IGGESUNDSREVYN!
LÖRDAGEN den 14 november klockan 19.30
SVÅGAGÅRDEN
Förköp på Svågagården
Entré pris 220 :Fikabiljett säljs på plats.
Välkomna!
Ängebo Folkets Hus

OKTOBER månad
Älgjaktsmånaden, för många handlar livet om
tiden före och efter älgjakten.
Så har vi alla vackra färger i naturen, se på
”mattorna” i alla olika nyanser.
Höstfint inne blir det med nya mattor och
gardiner men att det ska vara så oerhört tråkigt
att putsa fönstren först… ett nödvändigt ont…
men fint blir det. Sen tänder jag gärna ljus för
trevnadens skull, en skön mysfaktor.
Alla Helgonshelgen minns vi alla som inte finns
med oss längre, vi tänder ett ljus för dem.

Inser nu att det inte finns något
skrivet i Din skrivbordslåda…
Skulle Du ändå ”hitta” något så
låt oss ta del av det här.

EVENEMANGSKALENDER
Höstens evenemang börjar ta form, vad sägs om
Musikcafé
Elvakaffe
Ström-Olle
Skolträff
Iggesundsrevyn
Halloweendisco
Höstmarknad
Birgitta 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

Lördag 24 okt
Söndag 25 okt
Fredag 30 okt
Lördag 31 okt
Söndag 8 nov
Lördag 14 nov

”Ström-Olle”Betel
Musikcafé Friggesund
Halloweendisco
Höstmarknad forngård
Skolträff Holmberg
Iggesundsrevyn Ängebo

Varje måndag
Varje tisdag
Varje fredag
Tisdag o torsdag

Bingo Svågagården
Handarbetscafé
Elvakaffe Betel
Träning ÄIK

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

Sätt in pengarna på bankgiro!
Vi, Mia och Birgitta, förbehåller oss rätten att
ändra stavfel och storlek på inlämnat manus.
Säg till oss om Du absolut inte vill ha det ändrat!

MUSIKCAFÉ
i Friggesunds klubbstuga
Söndag 25 oktober kl 18.00
Husbandet (Ingvar, Bengt, Urban,
Stefan, Karl-Erik samt kvällens gäst/-er
Njut av SÅNG och MUSIK,
TREVLIGT SÄLLSKAP HEMBAKAT
i en mysig miljö, trångt och trivsamt
Varmt välkomna! Birgitta & Knut
80 kr inkl fika

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. Sven-Erik Sydh 070-2742318

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
finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås
Samlingslokal m kök
Astrid Johansson 076-8032003

HEMSLÖJD
Stickning, Sonja Eriksson 070-5298470
Lägenhet i Brännås
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

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
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

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
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

www.hudiksvall.se

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN
Reception
Förskola
Förskoleklass, Fritids
Skolan
Äldreomsorgen
Platschefen

0650-556660
0650-556661
0650-556662
0650-556663
0650-556665
0650-556666

Folkets Hus

0653-30157

VÄGPROBLEM
Svevia

Jourtel 070-2498090

Välkommen till Skolhuset i Holmberg 32

Under våren 2015 bjöd jag in till tre skolträffar i Holmbergs
Skola. Många som gått i Holmbergs Folkskola förr i tiden kom
och berättade skolminnen.
Välkommen gamla elever samt även andra intresserade till en
ny skolträff i Holmbergs skola
Söndagen den 8 november kl. 14.00
Denna gång kommer Marianne Ekblom som har varit lärare i
40 år i vår bygd och berättar om sitt yrkesliv.
Fika med hembakat till självkostnadspris.
Varmt välkommen önskar
Rita i Holmbergs Skola
FÖRANMÄLAN SENAST 6/11 till telefon 070 07707199

eller mail: lbl@ritaborenstein.se

HAlloween disco!

Tid: 18.00-21.00
Tävlingar samt

30/10

Läskiga rummet

Var: Svågagården

Godis, chips m.m finns att

Ängebo

köpa. Samt fika för föräldrar
finns att köpa

Ålder: 4-12 år
GRATIS INTRÄDE!

VÄLKOMNA!

ÄLKOMNA!

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

Vi vill tacka alla de som hjälpte oss i sökandet efter vår lilla underbara Taxtik Tindra när hon
försvann en solig höstdag, den 13 september. Tindras lilla äventyr fick mig att förstå vad
många fantastiska människor vi har i vår omgivning.
Tack alla som medverkade positivt till att hon fick komma tillrätta igen.
Hälsningar hela familjen Vilén

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Från skolans värld....
När jag gick i förskoleklassen var vi 6 barn och man ska vara 6 år när man går där.
När jag började i första klass var vi 7 barn och man ska vara 7 år när man börjar skolan.
När jag började i andra klass var vi 8 barn och man brukar vara 8 år när man går i andra klass.
Nu när jag går i tredje klass är vi 9 barn i klassen och man brukar vara 9 år då.
Berättat av Marnix Lanckohr som går i tredje klass i Svågadalens skola.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Kom ihåg!!

Gammeldags
Julmarknad
på Moodtorpet 12 december 14.00-18.00.
Hantverkare och utställare sökes även loppis med jultema är
ok.
100 kr/bord
Anmälan till Yvonne telefon 073-8297365

Elvakaffe
”Elvakaffe” på Betel, Norrberg fortsätter.......

varje fredag kl 11.00-12.30

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....
Hittills har vi varit 15-20 personer som fikat och pratat.....och upptäckt t.ex.
att man som barn lärt sig simma i samma sjö ända borta i Sörmland..... eller
att höra berättelser om hur det var då det inte fanns vägar här i våra trakter,
som det finns idag..... Många överraskningar väntar när man möts.

Välkommen!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
”Ström-Olle”
och 1800-talets väckelserörelse i våra bygder
Cafékväll på Betel Norrberg då Marianne Ekblom berättar,
blandat med sång och musik.
Lördag 24 oktober kl 18.00
Välkomna!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Gemensam grötfest
på Svågagården
Lördagen den 28/11
Underhållning mm
(Utförligare annons i november bladet)

Betel, Ängebo IK och Sörsia Byalag

Ängebo IK
Aktiviteterna i hallen fortsätter, tisdagar och torsdagar. Titta in
på vår hemsida angeboik.se för all information om vad som
händer.
Aktiviteterna kostar inget extra förutom medlemsavgiften på 100
kr per år, familjeavg. 300 kr.

Som medlem har du även rabatterat pris när du tränar i gymmet.
Se vår hemsida för bokningar mm. Avgifterna kan man betala in
på vårt pg. 112597-0. Undvik bankgiro för det innebär att vi får
betala en redovisningsavgift på 20 kr, en liten onödig utgift.

Kommande arrangemang är en Grötkväll tillsammans med
andra föreningar. Se annons på annan sida

Här har vi fyra glada killar
som avverkat drygt 4 mil i
Svågadals terrängen. Drygt 20
cyklister kom till start. Loppet
arrangerades av Ljusdals
cykelklubb som fick hjälp av
några från Ängebo IK.
Alla verkade nöjda med
bansträckningen trots ibland
riktigt tuff terräng.
Vädret var det heller inget fel
på.

MATSEDEL
Vecka/
salladsbord

MÅNDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

Hemtjänsten

Hemtjänsten

Vecka 43
Salladsbuffé

Stuvade
makaroner
korv

Stekt fisk
citronsås
potatis

Nikakaloutkasoppa mjukt
bröd pålägg

Spagetti
skinksås

Kyckling ris
Flygande
Jakob

Stekt fisk
sås potatis

Snitsel sås
potatis

Vecka 44
Salladsbuffé

Korvgryta med
bacon pasta

Fisk sås potatis

Köttbullar sås
potatis

Pannkaka
sylt
grädde

Fläskkarré
Bourguignon
potatis

Persiljejärpar sås
potatis

Kotlett sås
potatis

Skolan ledig

Skolan ledig

Skolan ledig

Skolan
ledig

Skolan ledig

Skolan
ledig

Skolan
ledig

Önskevecka

Önskevecka

Önskevecka

Önskevecka

Önskevecka

Önskevecka

önskevecka

Hamburgare
med tillbehör

Kycklingfilé

Pärgröt fläsk

Kåldolmar

Pytt i
panna ägg

Vecka 46
Salladsbuffé

Fisk i
hummersås
Svamp potatis

Korvlåda
potatis

Stekt
Pizza
strömming
potatismos
Kyckling i ugn
Crêps
Med
mangochutney
Ris/potatis

Portergryta

Stekt korv
potatis

Kotlett sås
potatis

Vecka 47
Salladsbuffé

Italiensk
korvgraräng

Tortillarullar
med köttfärs
och ostsås

Dragonkrydda
d fisk med
potatis

Köttgryta
med
Potatis

Sill potatis
Skysås

Fläskgryta
potatis

Vecka 45
Salladsbuffé

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

Kålpudding
sås
potatis

FREDAG

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

Kulturinformation
Lördag 14/11 kl 19.30
Iggesundsrevyn på plats!
Förköp Svågagården
Entré Pris 220:Fikabiljett säljs på plats.

Lördag 5/12
Julbord
Dragning av skoterlotteriet
Underhållning

NYHET!
Pensionärer äter dagens rätt i restaurangen
mellan
12.30-13.30
Ordinarie pris: 69:Pensionärspris 50:Välkommen!
Fullst.rättigheter
Ängebo Folkets Hus
www.svagadalen.com
0653-30157

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
November rusk är inte kul men torsdag den 19 november fyller jag 60 år.
Välkommen till oss på en kopp kaffe med dopp i all enkelhet. Inga paket
men gärna ett glatt humör och en stunds gemenskap.
Adress Norrhavra 45 ”Gravans”

Tid 15.00 och framåt.

Välkommen den som vill och har möjlighet

Mia Rosvall

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagården den 28 september 2015, kl. 09.00-13.00

Förtroendevalda:

Beslutande:
Kenneth Kalén (Opol)
Mia Liljestrand-Wedin (Opol)
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Birgitta Hedberg (Opol)
Peter Jons (Opol)
Thomas Kjell (Opol)
Evy Stenmark-Kjell (Opol)
(t.o.m § 71)
Kerstin Holm (Opol)
(fr.o.m. § 72).

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare
Helmuth Klingenberg (Opol) (kl. 11.00-13.00 )
Björn Eriksson (Opol) (kl. 10.30-12.20)

Utses att justera:

Thomas Kjell (Opol)

Justeringens plats
och tid:

Svågagården 2015-10-12, kl. 12:00

Underskrifter:

Sekreterare:

Ej Beslutande:
Kerstin Holm (Opol)
(t.o.m § 71)
Kent Söderlund (Opol)

Paragrafer:

68 - 80

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Ordförande:

Kenneth Kalén (Opol)

Justerande:

Thomas Kjell (Opol)
Upprop: Kenneth Kalén, Mia Liljestrand-Wedin, Ann-Marie Rosvall, Birgitta Hedberg, Peter Jons,
Thomas Kjell, Evy Stenmark-Kjell, Kerstin Holm, Kent Söderlund (samtliga Opol)

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

2015-10-14
2015-11-04
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare

§ 68 Svar från Trafikverket rörande skrivelse om trafikspegel
Platschefen redogör.
Trafikverket har som svar på nämndens tidigare skrivelse meddelat att man ej avser att sätta upp en
önskad trafikspegel då Trafikverket ej anser att detta skulle höja trafiksäkerheten vid den väg som
ansökan avsåg.
Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta om att inte gå vidare i med denna fråga.
Nämnden diskuterar frågan.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår nämnden att besluta i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Beslut:
En enig nämnd beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 69 Rapport från verksamheterna samt personalläge
Platschefen redogör för det aktuella läget inom förvaltningens verksamheter samt om det aktuella
personalläget. En positiv nyhet är att sjukskrivningarna har minskat rejält inom förvaltningen de
senaste månaderna.
Beslut:
Nämnden tackar för informationen.

§ 70 Redovisning av verkställda beslut
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) meddelar att han har förmått Trafikverket att sätta tillbaka de
vägskyltar som rivits ned i samband med ombyggnad av länsvägen från Ängebo och norrut.
Platschefen informerar om att han tillsammans med ekonomiavdelningen har gjort en
genomlysning av nämndens ekonomi.
Beslut:
Nämnden tackar för informationen.

§ 71 Ekonomisk uppföljning efter augusti månad
Platschefen föredrar, och en genomlysning av nämndens ekonomi redovisas.
Den ekonomiska utvecklingen har utvecklats i enlighet med vad nämnden redovisat till
kommunstyrelsen i de två tidigare delårsrapporterna år 2015.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) och platschefen redogör även för Hudiksvalls kommuns nu
pågående balanspaket som i princip innebär anställningsstopp samt inköpsstopp bortsett från
sådant som är absolut nödvändigt för att uppfylla lagstadgade krav.
Beslut:
Nämnden tackar för informationen.
Evy Stenmark-Kjell (Opol) lämnar mötet. Kerstin Holm (Opol) inträder som beslutande.

§ 72 Fråga om eventuell flyktingmottagning i Svågadalen
Nämnden har från kommunstyrelsen fått en förfrågan om Svågadalen har möjlighet att bidra i
arbetet med att ta emot flyktingar som skall kommunplaceras.
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att diskutera följande frågeställningar: vad anser
nämnden? Vilken idé kan vara rimlig att genomföra?
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om ett möte som han och vice ordförande
Helmuth Klingenberg (Opol) varit på tillsammans med representanter från kommunstyrelsen.

Mia Liljestrand Wedin frågar om de ekonomiska förutsättningarna för ett eventuellt mottagande
av flyktingar i Svågadalen, och även om kommunikationer. Hon säger att det är ett grundkrav att
det vid en eventuell flyktingmottagning inrättas ett system med kollektiva kommunikationsmedel
inom Svågadalen, såsom en ny busslinje eller liknande.
Kenneth Kalén (Opol) säger att det nu är viktigt att hitta boenden för de som har fått asyl i
Sverige.
Birgitta Hedberg (Opol) stödjer Mia Liljestrand-Wedins (Opol) fråga om allmänna
kommunikationsmedel.
Ann-Marie Rosvall (Opol) säger att de praktiska detaljerna måste lösas, men att det vore ett
tillskott till dalen om exempelvis barnfamiljer flyttade in.
Thomas Kjell (Opol) påpekar att det rimligen måste vara svårt att få till den dagliga logistiken.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) säger att kommun kommer att lösa de praktiska problemen
ifall Svågadalen blir aktuellt för mottagande av individer som beviljats uppehållstillstånd.
Mia Liljestrand-Wedin ställer sig fortsatt frågande till hur det skulle fungera i praktiken med
transporter.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) betonar att den här frågan i mångt och mycket handlar om
solidaritet.
Thomas Kjell (Opol) ifrågasätter vad som skall hända med eventuella fastigheter som avsätts för
flyktingars boende den dag de eventuella flyktingarna flyttar vidare. Han menar även att
Svågadalsnämnden måste få svar på de frågeställningar som framkommit under den pågående
diskussionen.
Ann-Marie Rosvall (Opol) betonar att nämnden måste ha en realistisk syn på de här frågorna.
Mia Liljestrand-Wedin (Opol) menar att det är viktigt att klargöra att en mottagning av personer
med uppehållstillstånd i Svågadalen inte skall belasta Svågadalsnämndens budget.
Mia Liljestrand-Wedin (Opol) frågar om hur nämnden skall ställa sig till denna förfrågan.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) säger att nämnden inte kan ta något egentligt beslut idag, och
han föreslår nämnden att ge platschefen i uppdrag att samverka med kommunens övriga
tjänstemannaorganisation i syfte att få fram mer fakta om ett eventuellt flyktingmottagande.
Beslut:
Nämnden beslutar i enlighet med Ordförande Kenneth Kaléns (Opol) förslag att ge
platschefen i uppdrag att inför nästkommande nämndsmöte ta fram mer fakta kring
förutsättningarna för flyktingmottagande i Svågadalen.

§ 73 Återkoppling angående Flex-trafik
Platschefen informerar om att Hudiksvalls kommun, på tjänstemannanivå, har samverkat med
Region Gävleborg och dess länstrafikbolag X-trafik kring möjligheten för ungdomar att kunna
resa med den så kallade Flex-trafiken med sina kostnadsfria busskort.
Beslut:
Nämnden tackar för informationen.

§ 74 Fråga om vägtrumma vid en bro över Svågan söder om Björsarv
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om att det finns behov av reparation av en vägtrumma i
närheten av en träbro över Svåga älv vid Björsarv. Trafikverket kommer att svara för byte av själva
trumman, men en mindre grusningsinsats kommer också att behövas.Arbetsutskottet har föreslagit
att nämnden skall besluta om att stå för denna mindre grusningsinsats, samt att Ordförande Kenneth
Kalén (Opol) får i uppdrag att leda detta arbete.

Beslut:
En enig nämnd beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 75 Fråga om pontoner
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om att det finns en möjlighet för nämnden att köpa in
pontoner till badbryggor till ett fördelaktigt pris. Han föreslår att nämnden beslutar att avsätta 7 000
kronor till inköp av dessa. Bryggorna kommer att användas vid Havrabadet.
Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta om att köpa in dessa pontoner.

Beslut:
En enig nämnd beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 76 Återkoppling från dialogkvällen
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) och Thomas Kjell (Opol) informerar om vad som
avhandlades under den senast genomförda dialogkvällen.
Kvällens huvudtema var fiber till Svågadalen.
Beslut:
Nämnden tackar för informationen.

§ 77 Återkoppling efter genomförd ordförandeträff i Svågadalen
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerade nämnden om vad han och de inbjudna
föreningslivsrepresentanterna från Svågadalen diskuterade vid ett särskilt arrangerat möte.
Mötet var uppskattat, och de närvarande önskade fler liknande träffar.
Beslut:
Nämnden tackar för informationen.

§ 78 Skolskjutsfråga
Nämnden behandlar en inkommen skolskjutsansökan med diarienummer 15/101.
Nämnden diskuterar frågan.
Svågadalsförvaltningen föreslår att ansökan avslås med stöd av skollagen 10 kapitlet, 32 § andra
stycket.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår att nämnden avslår ansökan i enlighet med
Svågadalsförvaltningens förslag.
Beslut:
Nämnden beslutar att avslå den inkomna skolskjutsansökan med stöd av skollagen 10
kapitlet, 32 § andra stycket.

§ 79 Möte om betallösningar
Platschefen informerar om ett kommande möte med länsstyrelsen rörande en eventuell
kommande betallösning och kontanthanteringslösning i Svågdalen.
Beslut:
Nämnden tackar för informationen.

§ 80 Information om möte med Dellenbygdens framtid
Kent Söderlund (Opol) redogör för möten han haft med den organisation som går under
benämningen Dellenbygdens framtid. Bland annat berör detta landsbygdsutvecklingsområdet.
Beslut:
Nämnden tackar för informationen.
Mötet avslutas.
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INGEN

AN
15:e kl 12.00 varje månad
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
0653-30179 0730 423077
handskrivs
Birgitta Nilsson birgitta@rossasen.se
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

