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JULGRANSPLUNDRING
SÖNDAGEN DEN 10 JANUARI
KL 14.00
SVÅGAGÅRDEN
Ninni leder lekarna runt granen
Urban spelar dragspel
Tomten kommer med godis till barnen
Alla bjuds på kaffe/te/saft med hembakade läckerheter
Smyckesutdelning till nyfödda i dalen
Välkomna önskar intresseföreningen och Folkets Hus

Vill Du baka till julgransplundringen
ring Dieter 070-2279631

DECEMBER månad
Fortfarande finns älgarna kvar stundvis här
nedanför gården, vilken lyst för ögat…

Visst har väl DU reflex på dig när du går eller
åker spark efter vägen, DU kanske även
lyser upp tillvaron med en ficklampa.
Som DU väl vet så syns DU mycket dåligt utan
dessa hjälpmedel.

EVENEMANGSKALENDER
Ons 23 dec
Juldagen
Annandag
Lör 2 jan
Ons 20 jan

sjungs julen in på Betel
julotta på Betel
högmässa Svågagården
nyårskonsert Norrbo
intr.fören.möte

Varje måndag
Varje tisdag
Varje fredag
Tisdag o torsdag

Bingo Svågagården
Handarbetscafé
Elvakaffe Betel
Träning ÄIK

I novembernumret var hela första sidan fylld
med olika evenemang, för att inte trampa
någon på tårna kom alla på första sidan.
Hann DU med något av dem?

ANNONSERING
i SVÅGADALSBLADET

Har DU som är pensionär ätit lunch för 50 kr
mellan 12.30 – 13.30 i Svågagårdens
restaurang.
Om inte så är det väl dags nu…
Fantastiskt erbjudande!

För att alla ska kunna få ta del av vad som
händer i dalen har intresseföreningen
beslutat att under 2015 (gäller för
Svågadalens boende)

Birgitta Nilsson

för 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…!

Välkommen
till
världen
Du lilla nya Svågadaling

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

Bg 810-0422
MANUSSTOPP

Välkommen
till

15:e varje månad
kl 12.00

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

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

Året lider mot sitt slut
och vad nästa år omfattar
vet vi ingenting om
och lika bra är väl det.

SVÅGADALSBLADET
fortsätter dock
att ges ut varje månad med
manusstopp 15:e varje månad.

TACK
¤ INTRESSEFÖRENINGEN
som är ansvarig utgivare.
¤ DU som lämnar in manus
utan Din insats blir det inget Blad.
¤ HANS som direkt sätter in det
på hemsidan.
¤ ANDERS som snabbt trycker
och meddelar oss om hämtning på
kommunhuset i Hudiksvall.
Sen sorterar vi Bladen i högar på
Svågagården och ringer varje
byalagsrepresentant som sen delar ut i
alla märkta postlådor.

God Jul
Gott Nytt År
till ER alla läsare
önskar
Birgitta och Mia

GRUS
finns att hämta
i Ängebo, Svågagården
i Brännås, hos Paulssons
i Brändbo, vid sågen

TACK
¤ ELVIRA och LENNART på Nôrsia
¤ MAJ, ILONA och JONNE i Brännås
¤ MARIA i Stråsjö
¤ KERSTIN i Björsarv
¤ YVONNE och ROLF på Sörsia

Inför 2016….
Vad vill Du läsa om i Bladet?
Vi tar gärna emot synpunkter
på ev. förbättringar.

Vi saknar
inlämnade
JULHÄLSNINGAR…
Mia o Birgitta

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
Ordf. Marianne Persson 070-2223102

Björsarvs lyse- och intresseförening
Ordf. Ola Lindqvist 070-6707716

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Stråsjö jaktklubb

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Stråsjö medeltida kapell

Håkan Hjärtmyr 070-2664116
JMV El & Byggtjänst
Rotback 210 Bjuråker
070-3459928

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

0730-415403

Stråsjösjöns vänner
Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

Svågadalens skoterklubb

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

Ordf. Marcus Joelsson 076-1484749

Svågadalens jaktskytteklubb
Ordf. Joakim Brink 070-2972872

Sörsia byalag

FISKE
www.bjuraker-norrbo-fvo.se
Ordf. Börje Karlsson
070-4565314

Ordf. Nils-Erik Lönn
070-2198340
Sekr. Mona Svedlund 0730-822525
Kassör Yvonne Bergström 0653-30228
073-8297365

Ängebo IK

FOLKETS HUS
Ordf. Bernt Jons

Ordf. Benny Leek 070-6053488

0653-30250

Ordf. Tommy Ädel 070-3290887
Kassör Maj-Lis Wikström 070-5253096

HANTVERKSMONTER
finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

Samlingslokal m kök
Astrid Johansson 076-8032003

Lägenhet i Brännås
HEMSLÖJD
Stickning, Sonja Eriksson 070-5298470
HONUNG & BIPRODUKTER
Svågadalens honung
www.svagadalenshonung.se
mail@svagadalenshonung.se
070-5617181

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

HÄLSOCENTRAL

Ängebo Folkets Hus (Svågagården)

Rådgivning 1177 Ambulans 112
Delsbo/Friggesunds HC
0653-714000
Distriktssköt. Tel.tid 8.15-9.00 0653-714006

Matsal, litet kök, samlingssal, gymn.hall,
kyrksal, bastu, solarium, bibliotek
0653-30157
www.svagadalen.com

IOGT-NTO-FÖRENINGEN Olof Bergströms
minne
Friggesund, verksam över hela Bjuråker
Ordf. Marianne Ekblom 0653-20021

STÄDNING
Dellenstäd, städfirma med hushållsnära
tjänster 073-8468881 www.dellenstad.se
dellenstad@hotmail.com

KOMMUNIKATION
Skolbussen går varje skoldag från

SVÅGADALENS HEMSIDA

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

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

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås

www.svagadalensbyar.se
Svågadalsbladet finns inlagt på hemsidan.
Hemsidesansvarig Hans Schröder
hans.schroder@hudiksvall.se

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
Trafikverket

070-2498090
072-2321249

Taktil Stimulering
En metod som med hjälp av mjuka strykningar med vegetabiliska oljor som ges över hela
kroppen, hjälper oss att få del av kroppens eget "må bra hormon" Oxytocin. Både svensk
och utländsk forskning samt egna erfarenheter visar effekterna av detta "Balsam för
både kropp och själ". Jag och många med mig har själva sett vilka underverk denna
metod kan göra med människor och i denna stressade tid skulle alla behöva prova på en
behandling. Efter det förstår man beröringens läkande kraft. Inom sjukvård och omsorg
används denna metod med framgång för att påskynda läkning av många sjukdomar och
förbättra kroppsuppfattningen. Effekter man noterat är bl.a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lugn och ro på djupet
Ökad livsglädje
Smärtlindring
Förbättrad matsmältning
Sårläkningen förbättras
Stärkt immunförsvar
Bättre social förmåga
Förbättrar minnet och effektiviserar inlärningen
Sänker blodtrycket

Jag har nu ett julerbjudande till dig som vill prova på själv eller varför inte ge bort ett
presentkort i julklapp
200 kronor för en behandling (ordinarie pris är 300 kronor). Passa på att prova,
du kommer inte att ångra dig! .(Gäller året ut)
Välkommen att höra av dig!
0653-30175 eller 0730-612188

önskar
Svågans beröring och massage
Marianne Joelsson
dipl.Taktilterapeut

dipl. Massör

Lärare i Taktil Stimulering

Återförsäljare av Föllinge hälsoprodukter
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Öppet Styrelsemöte i Svågadalens Intresseförening.
Onsdagen den 20:e Januari 2016 kl. 19.00
Konferenslokalen i Svågagården.
Ingång från Skolgården.

Alla hjärtligt välkomna!!!!

På Betel i jul:
Vi sjunger in Julen
23 december kl 20.00
Alexandra Ougleva, Hanna Bertilsson, Leif
Eriksson, Alexander Brink, Andreas Edström,
Martin Bergerståhl och församlingens sångare.

Julotta
25 december kl 07.00
Eva Edström, Stig Bergerståhl, församlingens sångare.
Julottekaffe.
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AGENDA
Svågagården
18/12
Skolavslutning
Sista dag/kväll för bastu & tvättstuga fre 18/12
Åter öppen fre 8/1
26/12
Högmässa annandag jul
Folkets Hus bjuder på kyrkkaffe

Vi önskar alla en riktigt
god jul och gott nytt år!
Söndag 10 jan kl 14.00
barnens julgransplundring på Svågagården
Musik, lekar, dans runt granen. Cafeteria mm

Välkommen!
Fullst. rättigheter
Ängebo
www.svagadalen.com
0653-30157
Vaktmästeri: 070-6469867

Hyr lokal för dop, bröllop,
begravning, sportaktiviteter, mässor,
arrangemang och möten mm
Ring för prisuppgift eller se
www.svagadalen.com
Använd gärna:
• Bastu
• Solarie
• Trådlöst internet. Gratis

Ängebo IK önskar alla medlemmar och vänner en riktigt
God Jul och Ett Gott Nytt År.
V. 51 Kör vi sista träningsveckan före
Jul.
Vi startar igen Tor. 7 jan.
Vi hoppas verkligen att vi skall få ihop
så mycket snö att det går att dra
skidspår. Vi planerar att köra några
skidträffar, dagspår och elljusspår. Vi
återkommer på hemsida och
facebook när det blir aktuellt.
Nu är brobygget över Svågan och
elljusspåret igång. Håller tummarna
att det blir klart. Om inte, har Håkan
Hjärtmyr nu monterat in en
startknapp för tändning av spåret
även på Svågavallen och då kan man
starta där istället, som reservplan.
Bingon kör vi som vanligt mån 21 dec.
Däremot tar vi ledigt 28 dec.
2016 års Bingo startar mån. 4 jan.
Välkommen att prova på, inte bara
spel utan även trevlig samvaro fika
mm.
Glöm inte att du kan boka vårt Gym.
Via hemsidan angeboik.se är det lätt
att klicka sig fram till bokningssidan.
Redskap finns för hela kroppen,
styrka å rehab.

Till sist vill vi utdela ett stort tack till alla som stödjer föreningen med sitt medlemskap. Det är så
roligt när så många vill vara med och stödja oss inte bara de som är med i våra aktiviteter utan
även alla ni som varit med tidigare under åren och fortsätter stöda oss för att vi kanske gjort
något bra. Även alla som inte bor här i dalen men som har en koppling eller kanske använder våra
anläggningar när de är på besök. Tack.
Stort tack även till våra funktionärer som hjälper till vid bingon. Alla som hjälper till vid våra
arrangemang eller är ledare eller jobbar ideellt, för att vi skall kunna ha en levande förening med
aktiviteter och friskvård för barn, ungdomar och ja alla åldrar. Tack och God Jul på er.

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

Matsedel
Vecka/sallads
bord

Vecka
52
Pizzasallad,
rårivna
morötter,
gurka tomat,
vitkålssallad. Frukt

Måndag

Tisdag

Onsdag

Kycklinglår sås Isterband
potatis
Dillstuvad
potatis

Korvgryta med
potatis

Fisk potatis
filsås

Fläsklägg
potatismos

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Matlådor

Matlådor

Hämtas
vardagar
vardagar

Hämtas
vardagar
vardagar

Julafton

Juldagen

Annandag

Stekt makrill
med spenatsås
potatis

Lutfisk m.m

Karre med
sambal olek
potatis

. Skinkstek sås
potatis

Nyårsafton

Nyårsdagen

Fläsk potatis
löksås

Köttgryta
potatis

Fläskfile
potatisgratäng

Fläskkarre sås
potatis

Lunchkorv/

Pastapenna
med färs vitsås

Skogshuggarpanna

Fisk potatis
citronsås

Gulaschsoppa
med mjukt
bröd och
pålägg

Skolrestaurng

Omelett
potatis

Färsbiff i
tomatsås
potatis

21-27

Vecka
53

Kycklinggryta
potatis

Rårivna
morötter,
gurka,
tomat,
vitkålssallad
Frukt 28-3

Vecka 1

Fläskpannkaka

Blomkål, ,
gurka,
tomat, Maj,
ärtor, frukt,
vitkålssalla
d

Korv potatis
Brunsås

Trettondagsafto
n
Chili lime
marinerad
kotlett potatis
sås

4-10

Vecka 2
Pastasallad,
äpple, majs,
kålrot,
kikärtor
broccoli,
paprika.

Ugnsstekt
falukorv med
ajvar, potatis

Fiskgratäng

Kycklingklubba
ris/potatis
currysås

kinagryta

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

ÄNGEBO LIVS
Julskinka kokt
69.50 kg
Gouda ost
49.90 kg
Julmust 140 cl 2 för 28 kr + pant
Apelsiner
11.90 kg
Glass Sia 1.5 l
29.90 st
Sill Abba 240 g
2 för 28 kr
Färsk strömming

Onsdag v 51

Beställning till systemet
Stopptid
Ons 16/12
Fre 18/12
Ons 23/12
Ons 30/12

12.30
12.30
12.30
12.30

Leverans
18/12 fredag
22/12 tisdag
29/12 tisdag
5/1 tisdag

Beställ i god tid för säkrare leverans

ÖPPETTIDER
Julafton
Juldag o Annandag
Söndag 27/12
Nyårsafton
Nyårsdagen
Lördag
2/1
Söndag
3/1

9.30 – 13.00
stängt
11.00 – 13.00
9.30 – 13.00
stängt
9.30 – 13.00
stängt

TACK FÖR
ÅRET SOM GÅTT
God Jul
Gott Nytt År
önskar
Eva o KarlKarl-Eric
Birgitta o SvenSven-Erik

INKÖPSLISTA
Julost
Julskinka
Julkorv
Lutfisk
Kryddpeppar och svartpeppar
Sill
Ättika
Gul och röd lök
Morötter
Ansjovis
Rökt korv
Ägg
Svart och röd kaviar
Grädde och mjölk
Creme fraiche
Smör och margarin
Julknäcke och vörtbröd
Frukt
Potatis
Senap
Leverpastej
Rödbetor
Gurka och tomater
Vetemjöl
Saffran
Nötter och mandel
Glögg
Russin
Julmust och läsk
Grötris
Strösocker
Kanel
Rödbetssallad
Revbensspjäll
Majonnäs
Ströbröd
Köttbullar
Lotter
Julpapper och julsnören
Sirap
Prinskorv
Blockchoklad
Cocosfett
Ischokladformar och knäckformar
Chokladask
Pressylta och kalvsylta

Svågadalsnämnden
Svågagården den 26 oktober 2015, kl. 09.00
Plats och tid:
Förtroendevalda:

Beslutande:
Kenneth Kalén (Opol)
Helmuth Klingenberg (Opol)
Eva Edström (Opol)
Mia Liljestrand-Wedin (Opol)
(t.o.m § 81)
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Björn Eriksson (Opol)
Marianne Joelsson (Opol)
Thomas Kjell (Opol)
(fr.o.m § 82)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Marianne Joelsson (Opol)

Justeringens plats
och tid:

Svågagården 2015-11-16 kl. 08:00

Underskrifter:

Sekreterare:

Ersättare:
Thomas Kjell (Opol) (t.o.m § 81)
Evy Stenmark-Kjell (Opol)
Kerstin Holm (Opol)
Kent Söderlund (Opol)

Paragrafer:

81 - 94

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Ordförande:

Kenneth Kalén (Opol)

Justerande:

Marianne Joelsson (Opol))
Upprop: Kenneth Kalén, Helmuth Klingenberg, Eva Edström, Mia Liljestrand-Wedin, Ann-Marie
Rosvall, Björn Eriksson, 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

2015-11-18
2015-12-09
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare
_________________________________________________________

§ 81 Fråga om eventuell flyktingmottagning i Svågadalen
Helmuth Klingenberg (Opol) informerar om sin kontakt med kommunstyrelsens ordförande. Han
informerar även om att han är inbjuden till kommunstyrelsens kommande arbetsutskott den 17
november i syfte att diskutera frågan vidare.
Björn Eriksson (Opol) och Mia Liljestrand Wedin (Opol) uttrycker båda att kollektivtrafik måste lösas
för samtliga i Svågadalen och inte bara flyktingar, innan ett eventuellt flyktingmottagande är aktuellt.
Anne-Marie Rosvall (Opol) menar att det av politiska skäl i Svågadalen är viktigt att ingen särskild
grupp i samhället upplevs få privilegier, och att samma villkor ska gälla samtliga Svågadalsbor.
Platschefen föredrar kring de ekonomiska förutsättningarna rörande flyktingmottagning.
Informationen som Platschefen delger bygger på information han fått efter att ha ställt olika
faktafrågor till sakkunniga inom Hudiksvalls kommuns fackförvaltningar. Han redogör även kring en
förfrågan han har fått från kommunledningen gällande att ta fram en handlingsplan över
hanterandet av ett eventuellt flyktingmottagande inom Svågadalen.
Helmuth Klingenberg (Opol) säger att det är av stor vikt att det flyttar in människor till Svågadalen,
och därmed bör nämnden ställa sig positiv till mottagning av kommunplacerade flyktingar.
Kent Söderlund (Opol) menar att en handlingsplan är mycket komplex att ta fram och att det vore
enklare att ta fram en enkel kostnadskalkyl.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) poängterar att det är kommunstyrelsen som har givit i uppdrag till
nämnden att handlägga denna fråga, och därmed är frågeställningen i egentlig mening huruvida
nämnden är positiv till ett mottagande eller inte så får följdfrågorna komma senare.
Björn Eriksson (Opol) framhåller att kommunikationerna måste vara ordnade innan någon som helst
flyktingmottagning kan ordnas i svågadalen.
Mia Liljestrand Wedin (Opol) menar att det är viktigt för nämnden att ingen grupp prioriteras framför
andra då detta skulle kunna orsaka splittring inom Svågadalen.
Anne-Marie Rosvall (Opol) stödjer Mia Liljestrand Wedin (Opol) i hennes uttalande.
Thomas Kjell (Opol) ställer sig frågande till hur nämnden skall bemöta eventuellt lokalt motstånd mot
inflyttning av flyktingar till Svågadalen. Han säger att eventuella motsättningar måste bemötas i tid.
Vice ordförande Helmuth Klingenberg (Opol) säger att han aldrig kommer att vika sig för eventuella
hot utifrån, utan han menar att man själv måste stå för sina värderingar.
Björn Eriksson (Opol) säger att han känner det som att den här frågan redan är avgjord, och han
säger att han ställer sig starkt frågande till arbetsutskottets synpunkter.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) säger att förslaget är framfört av arbetsutskottet, men att inget är
beslutat i frågan. Han menar vidare att frågan är helt öppen.
Mia Liljestrand Wedin (Opol) menar att det finns människor som är negativa till inflyttning av
flyktingar i Svågadalen och att en eventuellinflyttning måste framstå som en så kallad ”win-win”
situation för Svågadalen i helhet för att förslaget om flyktingmottagande skall accepteras hos den
samlade allmänheten.
Eva Edström (Opol) framhåller att det redan nu har redovisats flera vinster för Svågadalen och för
svågadalsborna. Hon menar bland annat att skolan skulle gynnas av ett ökat antal elever och att
lanthandeln i Ängebo skulle få ett ökat kundunderlag. Hon menar att alla som flyttar hit har något att
bidra med.
Vice ordförande Helmuth Klingenberg (Opol) menar att han absolut inte vill polarisera sig gentemot
människor i dalen som har en annan uppfattning än honom i flyktingfrågan.

Anne-Marie Rosvall (Opol) menar att det är viktigt att det framgår att Svågadalsnämnden är positiv
till mottagande av flyktingar inom vårt geografiska område, under förutsättning att eventuella
svårigheter kan övervinnas.
Thomas Kjell (Opol) redogör kort för hur han uppfattar det rådande flyktingläget i Sverige i stort.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) säger att han uppfattar diskussionen som att nämnden i huvudsak
verkar positiv till ett eventuellt mottagande av flyktingar i Svågadalen.
Thomas Kjell (Opol) menar att de flesta nog är positiva om logistik och andra praktiska
frågeställningar kan lösas.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) säger att han uppfattar det som att nämnden är positiv till att ta
emot flyktingar i Svågadalen under förutsättning att logistik och andra praktiska förutsättningar kan
ombesörjas.
Nämnden diskuterar ordförande Kenneth Kaléns (Opol) uttalande.
Ordförande Kenneth Kaléns (Opol) föreslår även att nämnden utser en arbetsgrupp som skall
utarbeta ett mer konkret förslag angående flyktingmottagning i Svågadalen. Förslaget skall sedan
insändas till kommunstyrelsen i Hudiksvalls kommun innan kommunstyrelsens arbetsutskottsmöte
den 17 november 2015.
Ordförande Kenneth Kaléns (Opol) föreslår att denna arbetsgrupp skall bestå av Kent Söderlund
(Opol), Thomas Kjell (Opol), Björn Eriksson (Opol) samt Svågadalsförvaltningens platschef.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: Nämnden beslutar att förhålla sig positiv till förslaget om flyktingmottagning i Svågadalen
under förutsättning att de praktiska problemen kan överkommas. Nämnden beslutar också att
utse en arbetsgrupp i enlighet med ordförandes förslag.
Björn Eriksson reserverar sig mot nämndens beslut. Reservationen bifogas.
Mia Liljestrand-Wedin (Opol) lämnar mötet.
Thomas Kjell (Opol) inträder som beslutande.

§ 82 Information om kommande fiskeprojekt
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om ett tänkt fiskeprojekt i Svågadalen där bland annat
ekologisk fiskodling står i fokus.
Beslut: Nämnden tackar för informationen och ställer sig positiv till detta projekt.

§ 83 Nämndens och arbetsutskottets mötestider för år 2016
Platschefen redovisar ett förslag på mötesdagar för arbetsutskott och nämnd.
Förslaget följer i huvudsak samma mötesfrekvens som under år 2015.
Nämnden diskuterar frågan.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår nämnden att besluta i enlighet med
Svågadalsförvaltningens förslag.
Beslut: En enig Svågadalsnämnd beslutar enligt ordförandes förslag att med
Svågadalsförvaltningens förslag.

§ 84 Redovisning av verkställda beslut
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om att den tidigare beslutade grävningen av
vägtrumma samt grusning har genomförts.
Platschefen informerar om att visst arbete har utförts längs vandringslederna i Svågadalen.
Platschefen informerar om att det har hållits ett möte i Svågagården om en tänkt lösning för
kontanthantering. Länsstyrelsen Gävleborg ställer sig positiv till förslaget ifråga.
Beslut: Svågadalsnämnden tackar för informationen.

§ 85 Rapport från verksamheterna samt personalläge
Platschefen informerar om nuvarande läge inom Svågadalsförvaltningens verksamheter.
Beslut: Svågadalsnämnden tackar för informationen.

§ 86 Ekonomisk genomgång samt budgetarbete inför år 2016
Platschefen informerar om det aktuella ekonomiska läget för Svågadalsnämnden med förvaltning.
Platschefen informerar också om att han vill ha hjälp av de förtroendevalda med att skapa en så
korrekt budget som möjligt inför år 2016.
Beslut: Svågadalsnämnden tackar för informationen.

§ 87 Fråga om mottagande av nyinflyttade
Ann-Marie Rosvall (Opol) redogör för en strategi hon utarbetat för att kunna ta emot nyinflyttade
invånare i Svågadalen på ett positivt sätt.
Bland annat vill hon att byalagen eller intresseföreningen tillsammans med representanter från
nämnden ska besöka nyinflyttade och hälsa dem välkomna.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: Svågadalsnämnden tackar för informationen samt beslutar att ge Ann-Marie Rosvall

(Opol) i uppdrag att fortsätta att arbeta med denna fråga.

§ 88 Fråga om fiber till Svågadalen
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föredrar i frågan.
Kent Söderlund (Opol) samt Thomas Kjell (Opol) som även ingår i den av nämnden utsedda
arbetsgruppen för fiberfrågor informerade också.
Måndagen den 26 oktober kl. 19.00 kommer ett möte med Fiberstaden och allmänheten att hållas på
Hemvärnsgården i Västansjö, Bjuråker.
Beslut: Svågadalsnämnden tackar för informationen.

§ 89 Tänkt landsbygdsutvecklingsprojekt
Helmuth Klingenberg (Opol) informerar om det landsbygdsutvecklingsprojekt som han har tänkt att
förverkliga.
Beslut: Svågadalsnämnden tackar för informationen.

§ 90 Information ombyggnad av väg 771
Platschefen informerar om den plan för ombyggnad av väg 771 som Trafikverket nu hart beslutat om.
Beslut: Svågadalsnämnden tackar för informationen.

§ 91 Dellenbygdens framtid
Kent Söderlund (Opol) informerar om arbetet inom projektet Dellenbygdens framtid.
Han informerar om att projektdeltagarna i Dellenbygdens framtid gärna vill veta vad byarna vill i
framtiden med sin bygd.
Just nu är det tänkta mejeriet i Delsbo en viktig fråga, men även fler frågor står på dagordningen.
Beslut: Svågadalsnämnden tackar för informationen.

§ 92 Fråga om drivmedelsstationen
Björn Eriksson (Opol) informerar om att det under den senaste tiden har varit tekniska problem
med kortautomaten vid Svågamacken. Frågan riktar sig till ordförande Kenneth Kalén (Opol)
som var involverad i projektet.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) konstaterar att han inte har någon kännedom om
anledningarna till varför det blivit som det har blivit.

Kent Söderlund (Opol) samt Kerstin Holm (Opol) informerar om att kortautomaten för
närvarande fungerar bra.
Björn Eriksson (Opol) önskar en redogörelse för budgeten för bygget av den nämnda
drivmedelstationen.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) säger att han ska ta fram mer information till Björn Eriksson
(Opol).
Beslut: Svågadalsnämnden tackar för informationen.

§ 93 Fråga om skydd för sand i Brännås
Thomas Kjell (Opol) informerar om att det finns en oanvänd grusficka mellan Brännås och
Brändbo.
Han föreslår att nämnden uppdrar till platschefen att säkerställa att kommande grusleveranser
skall levereras dit istället för till nuvarande plats.
Beslut: Svågadalsnämnden tackar för informationen, samt beslutar i enlighet med
Thomas Kjells (Opol) förslag.

§ 94 Fråga om dialogkväll
Nämnden diskuterar när nästa dialogkväll skall hållas.
Beslut: Svågadalsnämnden beslutar att hålla nästa dialogkväll den 2 december klockan
19.00.
Mötet avslutas.

JMV El & Byggtjänst
Jag utför El installationer och mind¤re 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

SVÅGADALSBLADET
INGE

AN
15:e januari kl 12.00
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

