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Svågadalens skoterfestival
Moodtorpet – Norrberg
Lördag 20 februari
Kl. 10-15
Provkörning av skotrar, lotteriförsäljning,
fikaservering, kolbulls- och
hamburgerförsäljning.
Välkomna hälsar
Svågadalens Skoterklubb – Sörsia byalag

JANUARI månad
Ett nytt oanvänt år ligger framför oss. Spännande att
se vad det ska fyllas med. En hel del vet jag redan
men sen kommer ju allt oplanerat som kan vara väl
så roligt.
Själv har jag än en gång kommit till insikt om att det
gäller att ta vara på vad livet har att ge och inte
skjuta upp saker till senare.
Vilken vinter, länge väntade vi på snön men inte
förrän i januari kom den. Och vilken kyla sen, många
minusgrader.
Då är det skönt att tända i spisen, koka en kopp
kaffe, sätta sig med stickningen och bara mysa.
Ja en stund åtminstone för visst finns det väl något
annat att pyssla med även om städning och
fönsterputsning kommer i andra hand numera.
DU som är pensionär kan äta lunch för 50 kr mellan
12.30 – 13.30 i Svågagårdens restaurang.
Passa på, du slipper disken…!
Fantastiskt erbjudande!
Tidningen LAND har i januarinumret en
matkalender för hela året.
Kommer nu varje månad att delge dig vad som gäller
för dessa matdagar så att du bättre kan planera
inköpslistan.
Jan
22 vinets dag
29 veganpizzadagen
Febr
1 vegetariska dagen
5 nutelladagen
7 fastlagssöndagen
8 ägghalvans dag
9 fettisdagen

14 alla hjärtans dag

15 gelehallonets dag

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

EVENEMANGSKALENDER
29 jan elvakaffe Betel
6 febr ÄIK hockeyresa
20 febr skoterfestival
21 febr skoterklubbens årsmöte
21 febr ÄIK årsmöte
26 febr Litterär salong
Varje måndag
Varje fredag
Tisdag o torsdag

Bingo Svågagården
Elvakaffe Betel
Träning ÄIK

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

ANNONSERING
i SVÅGADALSBLADET
För att alla ska kunna få ta del av vad som
händer i dalen kan du annonsera här (gäller för
Svågadalens boende)
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.
För utsocknes boende, se baksidan för prisuppgift.

Bg 810-0422

MANUSSTOPP
15:e varje månad
kl 12.00

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

Pilgrimskapellet Stråsjö

MUSIKCAFÉ
Friggesunds klubbstuga
Söndag 31 jan 18.30
Ingvar Bergqvist – Urban
Stensson – Stefan Ström, KarlErik Dufvenberg
och gäst/er
Välkommen!
OBS..Enda musikcaféet i vår
Sen tar Hasselagården över…
Birgitta Nilsson & Knut Bergqvist

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

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

ansvarar för skolskjutsarna i Svågadalen.
Kan anlitas av sällskap för resor.
070-3201991 el 92

Björsarvs lyse- och intresseförening

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland

Stråsjö jaktklubb

Ordf. Ola Lindqvist 070-6707716

Ordf. Benny Leek 070-6053488

Ordf. Marianne Persson 070-2223102

Stråsjö medeltida kapell
DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Stråsjösjöns vänner

0730-415403

Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Svågadalens skoterförening
JMV El & Byggtjänst
Rotback 210 Bjuråker
070-3459928

Ordf. Marcus Joelsson 076-1484749

Svågadalens jaktskytteklubb
Ordf. Joakim Brink 070-2972872

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

Sörsia byalag

FISKE

Ängebo IK

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

FOLKETS HUS
Ordf. Bernt Jons

0653-30250

FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

0653-30245

HANTVERKSMONTER
finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

HEMSLÖJD
Stickning, Sonja Eriksson 070-5298470

Stråsjö kapell, uthyres för dop, bröllop

HONUNG & BIPRODUKTER

Marianne Hansen 073-0415403
www.strasjokapell.se

Svågadalens honung
www.svagadalenshonung.se
mail@svagadalenshonung.se
070-5617181

Ängebo Folkets Hus (Svågagården)

HÄLSOCENTRAL

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

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

STÄDNING
Dellenstäd, städfirma med hushållsnära tjänster

IOGT-NTO-FÖRENINGEN Olof Bergströms minne

073-8468881 www.dellenstad.se
dellenstad@hotmail.com

Friggesund, verksam över hela Bjuråker
Ordf. Marianne Ekblom 0653-20021

SVÅGADALENS HEMSIDA

KOMMUNIKATION
Skolbussen går varje skoldag från

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

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

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL
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

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

VÄGPROBLEM
Svevia jourtel
Trafikverket

070-2498090
072-2321249

Aktuellt på Betel
Elva kaffe
startar igen fredag 29 januari kl 1112.30
på Betel Norrberg.
Välkomna alla prat- och kaffesugna,
öppet hus för alla, varje fredag.
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Årsmöte
Svågadalens skoterklubb
Söndag 21 februari kl 18.00
på Moodtorpet

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Stort varmt

TACK
till Svågadalsborna m.fl. Sörsia byalag, Betel, Ängebo Folkets Hus och
Ängebo IK för gåvan 3800 kr till Hjälp Till Liv Internationals arbete (för
utsatta barn, familjer och äldre)
Gåvan har gått till Barnens Hus i Reghin Rumänien där den blev till
värdefull hjälp och glädje.
Med vänlig hälsning
Allan Widarsson/hjälpsamordnare och ordförande

Stort varmt

TACK
till Urban för lån av lokal till
julgransplundringen
Dieter Hoffmann/Intresseföreningen

Stort varmt

TACK
till hantverkare, utställare och
besökare som kom till Sörsias
julmarknad på Moodtorpet

Sörsia byalag

Efterlysning
Skolan behöver skridskor och hjälmar.
Har du några över hemma tar vi tacksamt emot dem.
Lämnas på Svågagården.
Tack!

SVÅGADALEN I VINTERSKRUD

HORNBERGET där tomten bor...

Vi väntar på mat...
Opp Amaryllis...

Foton av Mia och Birgitta

JULGRANSPLUNDRING
JULMARKNAD
Söndag 10 januari när sön vräkte
ner och vägarna var ganska
oplogade dansades julen ut på
Svågagården med granen i
centrum. Musiken kom från
Urban Anderssons dragspel och
Ninni Brink ledde lekarna för
dom ca 40 barnen. Smycke och
ett gosedjur delades ut till årets
nyfödda i dalen.
Bilden visar från vänster Bernt
Jons, ordförande i Folkets Hus
och farfar till lilla Anna, Love
med mamma Elin Gill-Larsson,
Elvira med mamma Helena
Larsson, Anna med pappa Peter
Jons samt intresseföreningens
ordförande Dieter Hoffmann.
Folkets hus lånade ut lokalen till
intresseföreningen som
anordnade festen.
Sedan 1992 har smycken delats
ut varje år till nyfödda men
tyvärr saknas uppgifter om hur
många barn det rör sig om.
Lisa Weihnacht och Birgitta
Nilsson bakade allt som
intresseföreningen bjöd gästerna
på.
Slutligen inbjöds till långdans och
sist kom tomten från Hornberget
med en säck lastad med
godispåsar.

Lördag 12 dec inbjöd Sörsia
byalag till en gammeldags
julmarknad på Moodtorpet i
Norrberg.
Det var mysig stämning trots
snöbrist. 20 hantverkare både
ute och inne på logarna,
kolbullar serverades liksom fika.
Så kom gammeltomten från
Dalberget på besök med klappar
till barnen och han åkte skrinda
efter hästen.

MATSEDEL
Vecka/sallads
-bord

Vecka 3
Sallads
buffé
Vecka 4
Sallads
buffé
Vecka 5
Sallads
buffé
Vecka 6
Sallads
buffé
Vecka 7
Sallads
buffé

Måndag

Tisdag

Stekt fisk med filsås
potatis

Spagetti
köttfärssås

Stuvade makaroner
korv

Onsdag

Korvstroganoff
med ris/potatis

Torsdag

Fredag

Lördag Söndag
Hemtjänsten

Hemtjänsten

Stekt korv,
sås & Pot

Persiljejärpar sås
potatis

Pannkaka

Tacos med
tillbehör

Nikkaloukta-soppa Fisk med potatis
mjukt bröd pålägg och äggsås

Månadens
vegetariska rätt

Kåldolmar sås
potatis

Pytt i panna ägg
rödbetor

Köttbullar sås
potatis

Tex mexgryta
ris/potatis

Karré
potatisgratäng

Pannbiff m
lök, sås &
potatis.

Grillkorv med bröd
potatismos

kebab sås pitabröd Panerad fisk kall
sås potatis

Blodpudding/
Potatisbullar
lingonsylt

Kalops potatis
lingonsylt

Fläsk potatis
löksås

Kycklinggryta ris

Fisk med sambal
oelek potatis

Pannkaka sylt

Hamburgare
med tillbehör

Pyttipanna m Stekt fisk med
ägg
filsås potatis

Kyckling filé, Korvgryta
sås
Potatis
Karre sås potatis

Fisk under
majonnästäcke
potatis

Potatis och
purjolökssoppa

Bostonfalu med
potatis

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

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
• pensionär äter dagens rätt i

restaurangen mellan 11.00-13.00
Ordinarie pris: 69:Pensionärspris 50:-

SKIDSKOLA
NU ÄR DET DAGS FÖR ÅRETS ALPINA SKIDSKOLA
ETT POPULÄRT SAMARBETE MELLAN FRILUFTSFRÄMJANDET
OCH KAJEVALL
SLALOM, SNOWBOARD OCH TELEMARK
BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA
TIDER
FEM TILLFÄLLEN, MED START 6/2, KL 10-12
TELEMARKKURS ENL. Ö.K.
PRIS
SKIDSKOLA 200:- + LIFTKORT
MEDLEMSKAP I FRILUFTSFRÄMJANDET OBLIGATORISKT
ÅLDER
SLALOM: FÖDDA 2009 & TIDIGARE
SNOWBOARD: FÖDDA 2007 & TIDIGARE
ANMÄLAN
ANMÄL PÅ www.friluftsframjandet.se/ljusdal

FÖR MER INFORMATION RING CHARLOTTE, 0651-124 77

VARMT VÄLKOMNA!

ÄNGEBO LIVS
Apelsiner
Äpple Ariane
Lök gul

11.90 kg
17.90 kg
7.90 kg

Barilla pasta
Rån i påse 250 g
Semlor Alimenta

2 för 25 kr
19.90
2 för 29.90
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
Beställ dina varor från systembolaget hos oss senast onsdag 12.30
Vi är Bjuråkers enda ombud för Svenska Spel
Apoteksombud; lämna recept, hämta ut medicin, köpa eller beställa receptfria
varor
Lotter

Frimärken

Refillkort till mobil

Fiskekort; årskortet gäller 1 år från inköpsdatumet

Öppettider:
Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30 (lunchstängt 12.30-14.00)
Lördagar kl. 09.30-13.00
Söndagar stängt
Välkommen hälsar

Eva & CarlCarl-Erik

med personal

Ängebo IK
Träningen i hallen.
Tisdagar i januari 18.00 Spring å lek för de yngre.
19.00 Bollspel 12 år å äldre.
Sista tisdagen varje månad, 19.00 Motions-Volleyboll från 12 år och uppåt. Damer å herrar alla
som vill ha lite kul.
Torsdagar 19.00 Cirkel-styrketräning. För alla från 12 år.

Skidor.
Tisdagar i februari. Kl. 18.00. Skidskola för alla som vill lära sig lite skidteknik.
Första kvällen träffas vi nere vid klubbstugan och kör övningar där. Sedan ser vi hur vi
utvecklas och avgör hur vi fortsätter. Ev. åker vi till Svågavallen och kör därifrån. Vi
kommer att avsluta säsongen med ett lopp på vallen för barnen.
Spåren är nu körda. Det fattas fortfarande lite snö för att det skall bli perfekt men det
går att åka riktigt bra ändå. OBS! Strömbrytare finns nu på Svågavallen (vid toadörren
på baksidan)som man kan vrida på när man kommer. Släcker själv efter den tid du
ställer.

Ängebo IK håller sitt årsmöte
sön. 21 februari kl. 18.00 i
klubbstugan.

Hockeyresa Matchens förening.
Ärenden enligt stadgarna.
Motioner skall vara styrelsen
tillhanda senast 3 v. före.
Handlingar finns på hemsidan
och i pärm på Svågagården.

Vi har åter fått ett erbjudande att komma till
Hudikhockey på Glysis och kolla på en av
deras matcher. Buss och inträde gratis, bara
att haka på. Datum 6 feb. 16.00. Avgång buss
14.00 från Svågagården. Möjlighet att kliva på
efter färdvägen. Anmälan till
majlis.wikstrom@spray.se eller 0705253096.
Kv. Gärna SMS dag.

Nu provar vi igen…Badresa till Himlabadet i Sundsvall. Någon gång under V. 10
Intresseanmälan vill vi ha in senast v. 6 och blir det tillräckligt många så kör vi.
Ängebo IK står för bussresan å badet betalar man själv. Intresseanmälan kan
även den göras på samma mail som ovan eller till Martin Bergerståhl.

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

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagården den 30 november 2015, kl. 09.00-12.50

Förtroendevalda:

Beslutande:
Kenneth Kalén (Opol)
Helmuth Klingenberg (Opol)
Eva Edström (Opol)
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Birgitta Hedberg (Opol)
Björn Eriksson (Opol)
(t.o.m. § 103)
Marianne Joelsson (Opol)
(t.o.m. § 99)
Thomas Kjell (Opol)
(fr.o.m. § 99, t.o.m. § 100)
Kerstin Holm (Opol)
(fr.o.m. § 100)
Kent Söderlund (Opol)
( § 104)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Kerstin Holm (Opol)

Justeringens plats
och tid:

Svågagården 2015-12-15, kl. 08:30

Underskrifter:

Sekreterare:

Ej Beslutande:
Thomas Kjell (Opol)
(t.o.m. § 99)
Evy Stenmark-Kjell (Opol)
(t.o.m. § 100)
Kerstin Holm (Opol)
(t.o.m. § 100)
Kent Söderlund (Opol)
(t.o.m. § 103)

Paragrafer:

95 - 104

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Ordförande:

Kenneth Kalén (Opol)
Justerande:

Kerstin Holm (Opol)
Upprop: Kenneth Kalén, Helmuth Klingenberg, Eva Edström, Ann-Marie Rosvall, Birgitta Hedberg,
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

2015-12-17
2016-01-07
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare

Mötet inleds med att nämnden har en kort diskussion kring aktuella
arbetsformer för nämnden.
§ 95 Fråga om eventuell flyktingmottagning i Svågadalen
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) redogör för ett möte som arbetsutskottets representanter samt
platschefen haft med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott vill att Svågadalsnämnden skall fortsätta att ta fram ett mer
detaljerat underlag kring hur detta ska kunna gå till.
Vice ordförande Helmuth Klingenberg (Opol) vill att arbetet med att inventera eventuella
hyresbostäder skall ske snarast, och att arbetet skall redovisas i januari.
Han föreslår vidare att den befintliga arbetsgruppen skall arbeta med detta snarast möjligt.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar i enlighet med vice ordförande Helmuth
Klingenbergs (Opol) förslag.

§ 96 Fråga om Flex-trafiken
Platschefen redogör för ett svar som inkommit till Svågadalsnämnden från kommunstyrelsen
angående den så kallade Flextrafiken.
Platschefen informerar om att kommunstyrelsen har svarat att de för tillfället inte kan erbjuda
Flextrafik utan att en särskild betalning erlägges. De av Hudiksvalls kommun tilldelade
ungdomsfärdkorten ”Glada Hudik-kortet” godtas därmed inte som betal-ningsmedel för Flextrafiken.
Kommunstyrelsen låter också meddela att de har lämnat över frågan till Region Gävleborg för
utredning.
Eva Edström (Opol) redogör för vad hon gjort i denna fråga under den senaste perioden.
Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår nämnden att ge Eva Edström (Opol) i uppdrag att åter igen skriva
till länstrafikbolaget X-trafik angående Flextrafiken.
Beslut:Nämnden tackar för informationen samt beslutar i enlighet med Ann-Marie Rosvalls (Opol)
förslag.

§ 97 Fråga om balanspaket
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om rådande balanspaket inom kommunen, både
långsiktiga åtgärder samt åtgärder här och nu.
Helmuth Klingenberg (Opol) menar att vi måste bevaka landsbygds-utvecklingsfrågorna under
nästa år på sådant sätt att pengarna kommer till användning. Han lyfter även frågan om det tänkta
arbetet med att röja lederna i Svågadalen. Han menar att nämnden måste prioritera arbetet med
vandringsleder. Han får medhåll av nämnden. Om inga andra alternativ gives menar han att
förvaltningen får lösa detta med befintlig personal.
Nämnden diskuterar frågan, och kommer fram till hur arbetsfördelningen i detta arbete skall gå till:
platschefen och Kent Söderlund (Opol) skall ta fram en arbetsplan och Thomas Kjell (Opol) ska ta
fram ett underlag på vilken skyltning som krävs längs lederna ifråga. Platschefen får i uppdrag att se
över eventuella utbildningsbehov hos personalen.

Nämndens fortsätter att diskutera möjliga besparingsåtgärder. Ordförande Kenneth Kalén (Opol)
föreslår att nämnden i fortsättningen inte skall beställa något fika till nämndsmötena.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar i enlighet med vice ordförande Helmuth
Klingenbergs (Opol) respektive ordförande Kenneth Kaléns (Opol) förslag.

§ 98 Fråga om fiber till Svågadalen
Thomas Kjell (Opol) berättar att det har varit väldigt kort om tid, men att man arbetar intensivt
med att få med så många fastighetsägare som möjligt i Svågadalen. Han informerar också om att
flera andra frivilliga i Svågadalen har hjälpt till i arbetet med att sprida information och kunskap
om fiber.
Marianne Joelsson (Opol) informerar om att de flesta efter Södra vägen har skrivit på och skickat
in.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om att han personligen har kontaktat boende i
Björsarv för att informera om fiber.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 99 Rapport från verksamheterna samt personalläge
Platschefen föredrar det gångna läsårets kvalitetsredovisning för skolan.
Platschefen föredrar kring resultatet från den senast genomförda medarbetar-undersökningen
inom förvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta om att förlänga anställningstiden för den extra
landsbygdsutvecklingsresurs som nämnden tidigare anställt på halvtid till och med den sista december
2015. Platschefen föreslår att anställningen förlängs till och med den 7 juni 2016.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Marianne Joelsson (Opol) lämnar mötet. Thomas Kjell (Opol) inträder som beslutande.

§ 100 Rapport av verkställda beslut
Anne-Marie Rosvall (Opol) säger att hon vill ha en redovisning kring de åtgärder som utförts
inom landsbygdsutvecklingsområdet under de senaste månaderna.
Platschefen åtar sig att upprätta en sådan sammanställning.
Platschefen informerar om att han har verkställt sina arbetsuppgifter inom området
flyktingmottagning.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om att han tagit beslut om renovering av en
vandringsbro i Björsarv/Brännås-området.

Anne-Marie Rosvall (Opol) har utarbetat ett grundförslag till hur vi i nämnden ska ta emot
nyinflyttade till dalen. Bland annat har hon samverkat med Ängebo Folkets Hus-förening.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar i enlighet med Ann-Marie
Rosvalls (Opol) förslag.
Thomas kjell och Evy Stenmark Kjell lämnar mötet Kerstin Holm inträder som beslutande.

§ 101 Fråga om gräsklippning
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om denna fråga, samt betonar att nämnden måste
beakta kommunens rådande balanspaket, och att det därmed är svårt för nämnden att ta på sig att
stödja föreningarna med gräsklippning.
Han menar också att frågan bör hänvisas till den så kallade 75 000 kronorsklubben.
Vice ordförande Helmuth Klingenberg (Opol) önskar mer information om vilka föreningar som
har egna gräsklippare. Han önskar även diskutera vidare i vilken mån som nämnden ska bidra
med gräsklippning. Han menar också att det ska vara vackert i dalen.
Frågan tas åter upp i januari.
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med ordförandes förslag att i första hand
hänvisa frågan om gräsklippning till den så kallade 75 000 kronorsklubben.

§ 102 Nya regler kring arvoden
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om kommande nya regler rörande arvoden för
förtroendevalda.

Nämnden tackar för informationen.

§ 103 Fråga om arbetsutskottet i januari
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om att arbetsutskottets ordförande Helmuth
Klingenberg (Opol) kommer att vara bortrest i januari. Kenneth Kalén (Opol) kommer då själv
att tjänstgöra som ordförande, Birgitta Hedberg (Opol) som ledamot i arbetsutskottet och Björn
Eriksson (Opol) kommer att gå in som tjänstgörande ersättare. Detta i enlighet med de riktlinjer
för rotation samt ersättare i arbetsutskottet som tidigare fastställts av nämnden.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår även att Anne-Marie Rosvall ersätter Helmuth
Klingenberg (Opol) i den så kallade 75 000 kronorsklubben.
Nämnden tackar för informationen samt beslutar i enlighet med ordförandes förslag.

Björn Eriksson (Opol) lämnar mötet. Kent Söderlund (Opol) inträder som beslutande

§ 104 Angående skrivelse till nämnden angående flyktingfrågan
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om en skrivelse med diarienummer 15/121 som
inkommit till Svågadalsnämnden rörande flyktingfrågan.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) har besvarat den aktuella skrivelsen. Denna svarsskrivelse har
diarienummer 15/122.
Svågadalsnämnden diskuterar frågan, och ställer sig bakom ordförandes skrivelse.
Beslut: En enig nämnd ställer sig bakom ordförandes svarsskrivelse med diarienummer
15/122.
Mötet avslutas.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tankar i januari
Jag kan hålla med om att det finns trevligare väderlekar än den jag har
utanför fönstret just nu. Det är en mörk januarimorgon hemma hos mig, och
kvicksilvret har rasat ned till -28, och det verkar som att det kommer att
sjunka ännu mer. Känns som att jag inte gör något annat än att mata in björkved i
kökspannan, men likväl vill inte vattentemperaturen gå över 60 plusgrader. Det är med
andra ord riktigt kallt. Å andra sidan vet jag också att det om några timmar kommer att bli
riktigt ljust ute, och från SMHI har det utlovats sol under dagen. Ett första tecken på att vi
går mot ljusare tider.
Helt apropå ljusare tider kommer jag att tänka på att jag nu har arbetat med landsbygdsfrågor i drygt fyra år nu. Under dessa år har jag träffat många erfarna och kloka människor
som har arbetat mycket med sådana frågor, och det jag har lärt mig är att landsbygdsarbete
ofta är ett arbete i motvind. Allt som oftast beror det här på att många lagar och regler utgår
från ett storstadsperspektiv (läs Stockholm). Mitt favoritexempel är det ständiga talet om att
åka ”kollektivt”. Visst, jag åker gärna buss, pendeltåg eller tunnelbana, men det är svårt för
att inte säga praktiskt omöjligt att ta sig mellan Hyttebo och Ängebo via dessa färdmedel.
Rent teoretiskt skulle jag kunna ta mig till jobbet via buss och flextrafik två dagar i veckan

men restiden skulle troligen ligga på någonstans 5-10 timmar enkel resa och kosta en mindre
förmögenhet. Förståelsen för sådana här förhållanden är mer eller mindre obefintlig inne i
våra storstäder. Listan på liknande exempel kan göras lång, mycket lång.
Nu känns det dock som att det här börjar att vända. Sent ska syndaren vakna brukar en del
säga, och det är nog det som är på gång nu. Det verkar som att man till och med i Stockholm
har börjat att inse att städerna nu är mer eller mindre fulla av folk, och att en förutsättning
för att alla ska få någonstans att bo och ha någonstans att arbeta är att även landsbygden
befolkas. Ett tydligt tecken på detta är rikspolitikens nya tal om ”gröna jobb”. Detta är
arbeten som mycket väl kan anordnas i Västerstråsjö eller Brändbo, men inte i Solna eller
Sundbyberg.
Här i Svågadalen ser vi redan nu en viss inflyttning, och det ser vi genom ett ökat antal barn
inom förskola och skola, ett mycket positivt tecken!
En annan sak som är mycket positiv för alla som lever och verkar i det här området är att det
nu är skarpt läge för den fortsatta bredbandsutbyggnaden genom nedgrävning av fiberoptisk kabel. Som det ser ut nu kommer de att gräva ner fiber från pensionärslägenheterna i
Ängebo upp till Brändbo via Björsarv och Brännås redan under kommande sommar. Det här
är en viktig investering för framtiden, då vår vardagsteknik blir allt mer beroende av digital
kommunikation.
Att projekteringen av denna utbyggnad skulle komma så långt som den gjort idag ansågs av
många vara ”omöjligt” bara för ett år sedan, men tack vare ett intensivt arbete av
Svågadalsnämnden med diverse uppvaktningar hos olika instanser har detta ”omöjliga” nu
blivit verklighet.
Mitt mål nu är att fortsätta att arbeta för en utbyggnad av fiber så att även de boende efter
”södra vägen” samt de i Stråsjö-byarna och Havra-byarna också ska få fiber. (Samt
naturligtvis alla som vill ha i exempelvis Holmberg och Norrberg där fibern redan går förbi.)
Ett annat viktigt område är just det här med kollektivtrafik. Nämnden arbetar för närvarande
med att i första hand utveckla och förbättra flex-trafiken, men en reguljär busslinje vore
också önskvärt. Det hör nämligen till saken att jag förvånansvärt ofta blir kontaktad av
människor som vill flytta till dalen men som av olika anledningar saknar körkort och/eller
bil.
Jaja, ni får ha det bra tills nästa gång. Hoppas förresten att vi ses på den årliga
snöskoterfestivalen! Är det lämpligt skoterföre den helgen så ska jag försöka ta mig över
bergen på skoter.
Hälsar
Fredrik Röjd

SVÅGADALSBLADET

AN
15:e februari 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

