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AGENDA 

Svågagården 
 

3/4 
Klädbytardag 

Caferia öppen 11.00-14.00 
 

8/4  18.00 – 22.00 
Familjekväll 

Med underhållning 
Tacomeny 

 
22/4  20.00 – 01.00 

Pubkväll/ Pizzameny 
The Neighbours 

Mikael Lind, Lars ”Roffe” 
Molin 

Nisse Sundström, Erland 
Nilsson 

 
13/5  kl 12.00 

Kams, vitssås & fläsk 
Filmen  

Fallmoran i Klövsjö 
 

29/5 
Morsdagsbuffé 

 

Välkommen! 
Fullständiga 
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 

 



Men hur var det nu?  
Här står trädgårdsstolen, ska jag låta den 
stå kvar eller ska jag ställa undan den? 
Nää,  har den stått ute hela vintern så får 
den stå kvar… 
Och klockan då, den går ju ganska rätt så 
då gör jag ingenting åt den… 
Jaså, ska jag dra den framåt, det är väl bra 
onödigt… men ok, jag gör det då… 
 
 

MARS  månad 
 
 
 
 
 
         I påskhelgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hungrig? 
DU som är pensionär kan äta lunch för 50 kr mellan 
11.00 – 13.00 i Svågagårdens restaurang.   
Passa på, du slipper disken…! 
Fantastiskt erbjudande!  
Ät  10 gånger och få en extra måltid. 
 

Våren 
börjar anas, solen värmer mera, vid 
vårdagjämningen är dag och natt lika långa. 
Vi kan börja fika utomhus och få lite fin färg av solen 
så känner vi oss mycket piggare. 
En ny duk på bordet och en bukett tulpaner 
tillsammans med kaffe och en läcker kaka. 
 

Påsken 
är den helg när vår kôlbullesäsong börjar, det som så 
många längtat efter. 

 
Matkalendern från tidningen LAND  
delger dig varje månad vad som gäller för dessa 
matdagar så att du bättre kan planera inköpslistan.  
 
MARS 
20   vårdagjämning 
25   långfredag    våffeldagen 
26   påskafton      
27   påskdagen    sommartid 
28   annandag påsk 
 
APRIL 
4    morotens dag 
12  lakritsdagen  -  linssoppans dag 
14  surdegsdagen 
 
                          Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta 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 

 

 
 
 

 
 
 

GLAD PÅSK 
 

                        önskar vi  
                    Er alla läsare  
 
                                                            Mia och BirgittaMia och BirgittaMia och BirgittaMia och Birgitta    
 
 

 
 
 
 
 

 



  
     ÅRSMÖTE  

med  
INTRESSEFÖRENINGEN 

 
Här är alla  

Svågadalingar 
medlemmar 

 
Onsdag 13 april  kl 19.00 

 
i Svågagården 

 
Vi bjuder på fika! 

Välkommen! 
 
 
 

 
 
 

ÅRSMÖTE 
med 

NORRBERG/BRÄNNÅS 
VÄGSAMFÄLLIGHET 

 
Tisdag 12 april  kl 19.00 

i 
Svågagården 

 
Välkommen! 

 
 
 
 
 

ANNONSERING 
i SVÅGADALSBLADET 

För att alla ska kunna få ta del av vad som 
händer i dalen beslutade intresseföreningen 
2015 följande priser  
(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 
 
Utsocknes boende, se baksidan för priser 
 

 Bg 810-0422                             MANUSSTOPP 

                                            15:e varje månad   
                              kl  12.00                            

 
 
 
 

Sätt in pengarna på bankgiro! 
Vi, Mia och BirgittaMia och BirgittaMia och BirgittaMia och Birgitta, förbehåller oss rätten att 

ändra stavfel och storlek på inlämnat manus. 
Säg till oss om Du absolut inte vill ha det ändrat! 

    
             

GRUS 
finns att hämta  

i Ängebo,  vid Svågagården 
i Brännås,  hos Paulssons 

i Brändbo,   vid sågen 

 
 
 
 
 
 

 
Välkommen till världen 

 
Nova Blom i Norrdala 

föddes 28 dec 2015 
 

Novas farmor Karin 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOKSLÄPP 

Onsdag 6 april  kl 18.00 

i Friggesunds klubbstuga 

IOGT:s betydelse i dessa byar skildras 
inlevelsefullt och intressant, läs intervjuer av 
kända bortgångna men även nu levande 
personer. 
Många färgbilder, en unik bok… 

Skriven av  Marianne Ekblom med flera 
Layout  av  Edgar Lycksell 
 

Missa inte att få ett rykande fräscht exemplar! 

Underhållning av Mats Skoog och 

musikanterna 

Vi bjuder på go´fika! 

Varmt välkommen till en trevlig kväll! 

 

 

TACK 
   Jag vill tacka Brännåsbor och Svågadalingarna 
för en underbar tid i Svågadalen, den vackraste 
platsen på jorden. 
   Jag vill också tacka för allt vänligt bemötande 
och för alla nya vänner. 
   Tyvärr blev det inte här jag satt rot men jag är 
ändå nöjd med mitt blivande hem i Kårböle. 
   Vet ni hur vackert ni bor? 
Herregud vad jag har njutit här! 
   Tror inte ni är av med mig än e, blir ju kvar i 
kören ett tag till. 
   Detta blir min plats på jorden! 
Hälsingland är fantastiskt!  
                         
      Tack! 

         
      Britten Pahl 
  



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 
 
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. Thomas Kjell 
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 skoterklubb 
Ordf. Marcus Joelsson   076-1484749 

 
Svågadalens jaktskytteklubb 
Ordf. Joakim Brink    070-2972872 

 
Sörsia byalag 
Ordf. Nils-Erik Lönn  0653-30090   
                                      070-2198340 
Sekr. Mona Svedlund    0730-822525 
Kassör  Yvonne Bergström    0653-30228  
                                                     073-8297365 

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

 

 
HANTVERKSMONTER 
finns på Svågagården 
kontakta reception    0650-556660 
 

 
HEMSLÖJD 
Stickning, Sonja Eriksson   070-5298470 
 
 



HONUNG & BIPRODUKTER 
Svågadalens honung 
www.svagadalenshonung.se 
mail@svagadalenshonung.se 
070-5617181 

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

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

 
KOMMUNIKATION 
Skolbussen går varje skoldag från 
Brännås  7.00 södra vägen 
Ängebo  7.15 södra vägen 
Återresa från Delsbo skola 
må-ons-fre  14.30 
ti-tors  15.40 

Flextrafik  finns 
 
KROPPSVÅRD 
KB Kroppsvård 
med.fotvård, spabehandling, massage, vaxning 
Karin Berglund    070-6618272 
www.lillaspasalongen.n.nu 

 
Svågans beröring och massage 
Taktil stimulering och klassisk massage 
Marianne Joelsson   0653-30175  073-0612188 

 
LANTBREVBÄRARE 
Vardagar,  säljer frimärken 

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

SNICKERI och HANTVERK 
Åsbergsstolens Snickeri 
Eva Löfgren      070-3407616 
eva@asbergsstolen.se  
 

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 
Trafikverket  072-2321249 
 

 

 

  



SÖKES      
MINDRE  VEDSPIS     Ring  Lisa  0709531052 
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EVENEMANGSKALENDER 
 

 
Torsdag 17 mars      Hembygdsför.årsmöte Svågagården 
Söndag 3 april          Kläd-och prylbytardag Svågagården 
Onsdag 6 april          Ledgruppsmöte  Svågagården 
Onsdag 6 april          Boksläpp Friggesund  klubbstugan 
Fredag 8 april           Familjekväll  Svågagården 
Söndag 10 april        Möte Bjuråkers framtid  Bricka 
Tisdag 12  apr           Årsmöte Norrberg/Brännås väg Svågagården 
Onsdag 13 apr          Årsmöte intresseföreningen Svågagården 
Fredag 22 april         Pubkväll  Svågagården 
Söndag 24 april       Årsmöte Sörsia  Moods 
 
Varje måndag          Bingo Svågagården 
Varje onsdag           Handarbetscafé  ÄIK klubbstuga 
Varje fredag             Elvakaffe Betel 
Tisdag o torsdag     Träning ÄIK 

 

 



 
 

 

  



Ledgruppsmöte 
Onsdagen 6 april kl. 1900   

Svågagården   Konferensrummet   Ingång från skolgården.   

Alla intresserade välkomna 

Svågaleden går förbi många platser som man vill veta mera om, som t.ex. 

kvarnen vid Långmor / Björsarv, Jubbabron (har hört att där fanns en gång 

en affär)  gruvan på väg mot Stavervallen, vet du något om dessa platser 

hör av dig till Lisa Weinacht tel. 0709531052. Ledgruppen tänker sätta upp 

upplysningsskyltar vid dessa platser. 

 

 

 

 

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

ELVAKAFFE                                                                   
på Betel fredagar kl. 11–12.30                                                   
 
Under hösten samlade Elvakaffe cirka 20-25 personer på fredagarna. Efter jul-/nyårsuppehållet så 
har vi varit färre. Vi fortsätter med Elvakaffe varje fredag maj månad ut (med uppehåll Långfredag 
och vid Kristi Himmelfärdshelgen).  
Elvakaffe har mest varit ett tillfälle att träffas, fika och prata med varann. Ibland har det efterfrågats 
sång och nu har vi några tillfällen under april då vi planerat in sång/musik. Så här är det tänkt: 
 
Elvakaffe varje fredag kl. 11–12.30, men dessa fredagar med lite program:  
 

1/4  ”Önskepsalmen - Önskesången”. Vi lyssnar till Svea och Margit och sjunger med. 
Lämna ditt önskemål till Svea tel. 30142 
 
 15/4 ”Vårvisor och annat” med Bengt Skarp, Kerstin Enegård, Svea Edström m.fl. 
 
29/4 ”Pinnbröd och kokkaffe”, utomhus, om vädret tillåter.  Monica kokar kaffe över 
elden vid scoutbyn/vindskydden och vi provsmakar pinnbröd och annat gott. 

 
Välkomna!   
Bjuråkers Baptistförsamling/Eva Edström tel. 070-2195519, tel. Betel 0653-30023 
 



 

 

 

 

Årsmöte  
Sörsia Byalag 

Söndagen den 24 april kl. 15.00  

Moodtorpet 

Välkomna 

 

 

 

Byalaget vill även tacka Bengt-Ove Juhlin för att han fixade 

kaffekokaren som frusit sönder.  

 

 

 
 
 
 

Sörsia Byalag informerar: 

Planera även in söndagen den 5 juni då Sörsia byalag 

kommer att fira att föreningen funnits i 20 år. Mer 

information kommer i senare Svågadalsblad. 

Pryl- & Klädbytardag 

Svågagården 3/4 kl 10-14 

Serveringen erbjuder korv, smörgås och fika. 

Välkommen att fynda vuxenkläder, barnkläder, skor, loppisprylar och leksaker 

mm 

Arr: Sörsia Byalag 



Vecka/sallads
-bord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 
Hemtjänsten 

Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 12 
Sallads buffé Pastagratäng med 

kassler 
Fisk gratäng 
potatis 

Pannkaka Grädde 
sylt 

Liten påskbuffe Långfredag Janssons 
frestelse 

Inlagd sill ägg 
potatis 

    Sill, ägghalvor, 
skinka, 
prinskorv, 
köttbullar 

Stängt   

    Hemtjänsten 
Köttbullar 

Hemtjänsten 

buffé 

  

Vecka 13 
Sallads buffé Annan dag påsk Potatisbullar och 

fläsk 
Fläskkorv 
potatismos 

Pasta med 
skinksås 

Kålpudding sås 
potatis 

Panerad fisk 
remouladsås 

potatis 

Kassler potatis 
svampsås 

 Stängt       

 Hemtjänsten 

Karre sås potatis 

      

Vecka 14 
Sallads buffé Broccolikorv med 

ostsås potatis 
Köttfärs i ugn med 
ris/potatis 

Månadens 
vegetariska rätt 

Morotssoppa 
mjukt bröd ost 

Makaronigryta 

Kotlett sås 
potatis Köttfärspaj  

 
       

        

Vecka 15 
Sallads buffé Korvlåda ris/potatis Mustig 

köttfärsgryta 
ris/potatis 

 
 
Fiskgratäng med 
tomat och oregano 

Köttsoppa mjukt 
bröd pålägg 

Karreskivor med 
potatis 

Köttbullar 
sås potatis 

makaronipudding 

        

        

Vecka 16 

Sallads buffé 

Pasta gratäng med 
rökt skinka 

Grillkorv 
potatismos 

Partylåda kassler 
svampsås ris 

Kycklingsoppa Färsbiffar sås 
potatis 

Viltskavs-
gryta potatis 

Fisk gratäng 
potatis 

        

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

  

Adress        Telefon          Fax                            E-Mail 
Svågagården  

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

  

MATSEDEL 



 

 

 

 

  

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 
 



  



  



 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVERA: 
 *Inför påskhelgen är stopptiden för Systembeställning  måndag kl. 12.30 med 

leverans på torsdag. 

*Varuhemsändning  tisdag och torsdag påskveckan. 

 
 

 

 

 

 

GLAD PÅSK 

önskar 

Eva o Carl-Erik 

Birgitta o Sven-Erik 

  

Ängebo Livs 
Ockelbo ost: Präst o Herrgård Svensk  69.90 kg 

  Maasdamer Holländsk       59.90 kg 

  Brie ost 250 gr.                24.90 

  Smör Åland 500 gr           29.90  

 

Risingbo öl 3,5% 6p  54.90  + pant 

Norrbolax 

Wasa påskmust16.90 + pant 

Gevalia kaffe kok och brygg  2 för 69 kr  

 

Öppettider 
Skärtorsdag   9.30 - 17.30  

ej lunchstängt 
Långfredag  stängt 

Påskafton   9.30 – 13.00 
Påskdagen och 

Annandagpåsk stängt 

 



 
 
 
 
Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenneth Kalén (Opol)  
Helmuth Klingenberg 
Eva Edström (Opol) 
Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Birgitta Hedberg (Opol) 
Björn Eriksson (Opol) 
Peter Jons (Opol) 
 

Marianne Joelsson (Opol)  
Thomas Kjell (Opol)  
Evy Stenmark-Kjell (Opol) 
Kerstin Holm (Opol) 
Kent Söderlund (Opol) 
 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare 

 
 
Utses att justera:  Björn Eriksson (Opol) 
 
Justeringens plats 
och tid: 2016-02-29, kl. 12:30 

Underskrifter:  Paragrafer: 13 - 14 

Sekreterare: Fredrik Röjd                    
 
 
Ordförande:            

 
 

Justerande: 

Kenneth Kalén (Opol) 
 
 

  
  

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

Bevis/anslag 
Protokoll avseende § 13 och § 14 är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 
Övriga § från sammanträdet justeras den 7 mars kl. 07.45. 
Anslagstid från                                                            Anslagstid till 
2016-03-03                                                      2016-03-24 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 

§ 13 Fråga om avtal med Holmen skog AB angående röjning av leder 

Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om att han inför avtalsskrivning med Holmen 
skog AB behöver ett formellt bemyndigande av Svågadalsnämnden. 

Svågadalsnämnden 

Plats och tid              Svågagården den 29 februari 2016, kl. 08.00-12.00 
 



Ordförande Kenneth Kalén (Opol) frågar om han kan få i uppdrag av Svågadals-nämnden att för 
Svågadalsnämndens räkning teckna avtal med Holmen skog AB gällande röjning av 
vandringsleder på Holmens mark.Nämnden diskuterar frågan. 
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med ordförande Kenneth Kaléns (Opol) förslag 
att uppdra till honom att för Svågadalsnämndens räkning teckna avtal med Holmen skog 
AB gällande röjning av vandringsleder på Holmens mark. 
 

§ 14 Fråga om Svågadalens deltagande i lärandenämndens översyn av 
skolstrukturen 

Lärandenämnden har inkommit med en förfrågan till Svågadalsnämnden om ett eventuellt 
deltagande i lärandenämndens översyn av sin skolstruktur. 
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår nämnden att besluta att ej delta i den av 
lärandenämnden initierade skolstrukturutredningen, då Svågadalens skola inte sorterar under 
lärandenämndens verksamhet, och att den är en del av konceptet Svågadalsnämnden. 
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med ordförande Kenneth Kaléns (Opol) förslag 
att ej delta i lärandenämndens skolstrukturutredning, då Svågadalens skola inte sorterar 
under lärandenämndens verksamhet, och att den är en del av konceptet 
Svågadalsnämnden. 
 
 
 
 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenneth Kalén (Opol)  
Helmuth Klingenberg 
Eva Edström (Opol) 
Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Birgitta Hedberg (Opol) 
Björn Eriksson (Opol) 
Peter Jons (Opol) (ej § 22) 
Marianne Joelsson (Opol)  
( § 22) 
 

Marianne Joelsson (Opol) (ej § 22) 
Thomas Kjell (Opol)  
Evy Stenmark-Kjell (Opol) 
Kerstin Holm (Opol) 
Kent Söderlund (Opol) 
 

Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare 
 

 
Utses att justera:  Björn Eriksson (Opol) 

 

 
Justeringens plats 
och tid: 2016-03-07, kl. 07:45 

Underskrifter:  Paragrafer: 15 - 29 

Sekreterare: Fredrik Röjd                    

Ordförande:                Kenneth Kalén (Opol 

Svågadalsnämnden 

Plats och tid                 Svågagården den 29 februari 2016, kl.08.00-12.00 



    
Justerande                   Björn Eriksson (Opol)             
 
Upprop: Kenneth Kalén, Helmuth Klingenberg, Eva Edström, Ann-Marie Rosvall, Birgitta Hedberg, 
Björn Eriksson, Peter Jons, Marianne Joelsson, Thomas Kjell, Kerstin Holm, Kent Söderlund 
(samtliga Opol)  

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 
Anslagstid från                                                            Anslagstid till 
2016-03-09                                                      2016-03-30 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 
 
§ 15 Ansökan om lokalbidrag från Ängebo IK 

En ansökan om lokalbidrag om totalt 4 200 kronor har inkommit till nämnden från Ängebo IK. 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att bevilja Ängebo IK ett bidrag om 1050 kronor, vilket 
motsvarar 25 % av det sökta beloppet. 
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att bevilja Ängebo 
IK ett lokalbidrag om 1050 kronor. 

§ 16 Ansökan om driftsbidrag från Ängebo IK 

En ansökan gällande driftbidrag har inkommit till nämnden från Ängebo IK. 
Det sökta beloppet omfattar 59 000 kronor. 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att bevilja Ängebo IK ett driftbidrag om 35 400 kronor, vilket 
motsvarar 60 % av det sökta beloppet. 
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att bevilja Ängebo 
IK ett driftsbidrag om 35 400 kronor. 

§ 17 Ansökan om lokalt aktivitetsstöd från Ängebo IK 

En ansökan gällande lokalt aktivitetsstöd har inkommit till nämnden från Ängebo IK. 
Ansökan avser 42 tillfällen á 32 kronor, totalt 1 344 kronor. 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att bevilja Ängebo IK ett lokalt aktivitetsstöd om totalt 1 344 
kronor. 
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att bevilja Ängebo 
IK ett lokalt aktivitetsstöd om 1050 kronor. 

§ 18 Fråga om inkommen skrivelse om hemsjukvård med diarienummer 
16/11  

En skrivelse med diarienummer 16/11 har inkommit till nämnden. I skrivelsen framförs ett 
önskemål om att samtliga sjuksköterskeinsatser hos våra hemtjänst-kunder/brukare skall 
ombesörjas av hemsjukvården istället för som idag då både den kommunala hemsjukvården och 
landstingets distriktssjukvård besöker våra äldre.Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att ge 
Ann-Marie Rosvall (Opol) och Birgitta Hedberg (Opol) i uppgift att arbeta vidare med denna 
fråga.Nämnden diskuterar frågan.Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår att nämnden i 
enlighet med arbetsutskottets förslag ger Ann-Marie Rosvall (Opol) och Birgitta Hedberg (Opol) 



i uppgift att arbeta vidare med denna fråga, och att de skall redovisa ett resultat till nästa 
nämndsmöte. 
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med ordförande Kenneth Kaléns (Opol) förslag. 

§ 19 Fråga om inköp av material till nya badbryggor till Havrasjön 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta om att avsätta totalt 28 200 kronor för inköp av 
material till nya badbryggor i Havra-sjön. Förslaget är i enlighet med ett specificerat 
kostnadsförslag från Svågadalsförvaltningen. Kostnaden är exklusive pontoner som redan är 
inköpta.Nämnden diskuterar frågan. 
Björn Eriksson (Opol) föreslår att nämnden ger platschefen i uppdrag att genomföra dessa inköp, 
och att det maximala beloppet begränsas till 30 000 kronor, exklusive pontoner. 
Ordförande Kennet Kalén (Opol) stödjer Björn Erikssons (Opol) förslag, och tilläger att 
platschefen även skall få i uppdrag att utreda gällande arrendeavtal för badplatsen. Ordförande 
Kennet Kalén (Opol) föreslår också att han själv utreder försäkrings-frågorna kring Havrabadet. 
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med Björn Erikssons (Opol) förslag att ge 
platschefen i uppdrag att köpa in material till bryggor till ett maximalt belopp av 30 000 
kronor exklusive moms och pontoner. Nämnden beslutar också att i enlighet med 
Ordförande Kennet Kalén (Opol) förslag ge platschefen i uppdrag att utreda gällande 
arrendeavtal för badplatsen, samt att ge ordföranden i uppdrag att utreda eventuella 
försäkringsfrågor. 

§ 20 Fråga om inköp av material till ledskyltning 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta om inköp av material till 100 stycken ledskyltar om 
totalt 10 000 kronor. Förslaget baseras på ett kostnadsförslag från Svågadalsförvaltningen. 
Platschefen förevisar förslag på skyltar.Nämnden diskuterar frågan. 
Beslut: Nämnden beslutar att ge platschefen i uppdrag att sätta igång med skyltarbetet 
och ansvara för inköp av material för skyltar och stolpar till en kostnad av maximalt 
10 000 kronor exklusive moms. Nämnden beslutar även att skyltarna skall vara större än i 
förvaltningens förslag. 

§ 21 Återrapportering verkställda beslut 
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) meddelar att han har skrivit under avtalet med Holmen skog 
rörande röjning av leder. Han rapporterar även att han har skrivit under  nämndens skrivelse 
skrivelse till X-trafik. 
Kent Söderlund (Opol) anmäler att han fortsätter att delta i arbetet inom Dellenbygdens framtid. 
Beslut:Nämnden tackar för informationen. 

Peter Jons (Opol) anmäler jäv och lämnar lokalen. Marianne Joelsson (Opol) inträder som 
beslutyande. 

§ 22 Fråga om bemanning inför röjning av vandringsleder 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta om att köpa in skogsarbetstjänst för totalt 45 000 
kronor i syfte att röja leder.  
Ordförande Kenneth Kalén föredrar. Nämnden diskuterar frågan. 
Beslut: Nämnden beslutar att ge ordförande Kenneth Kalén (Opol) i uppdrag att för 
nämndens räkning upphandla skogsröjningstjänster för totalt maximalt 45 000 kronor 
exklusive moms. 
 
Peter Jons (Opol) återvänder till lokalen. 

 

 



§ 24  Fråga om uppföljning av nämndens åtagande för år 2015 

Platschefen föredrar. Han anmäler att en ny uppföljning kommer till nämndsmötet i mars. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 25 Fråga om Svågagården som trygghetsnav 
 
Platschefen föredrar.Kommunledningen har tidigare pekat ut Svågagården som ett tänkt 
trygghetsnav, tillsammans med några särskilda boenden på andra orter i kommunen. 
Ett trygghetsnav skall vid påfrestningar på samhället såsom stormar med mera kunna fungera 
som en evakueringsplats dit människor skall kunna söka sig. 
I dagsläget saknas reservkraft för att driva Svågagårdens bioenergianläggning vilket medför att 
värme i dagsläget inte kan garanteras. 
Platschefen föreslår att nämnden tillsammans med Ängebo Folkets-husförening söker bidrag från 
kommunstyrelsen i syfte att kunna installera ett reservaggregat. Han föreslår även inköp av en 
Rakel-telefon.Nämnden diskuterar frågan. 
Beslut: En enig nämnd beslutar att ge platschefen i uppdrag att tillsammans med 
Ängebo Folkets-husförening söka ett ekonomiskt bidrag från kommunstyrelsen till inköp 
av reservaggregat samt rakel-telefon till trygghetsnavet Svågagården. 
 
§ 26 Uppföljning av flyktingfrågan 
 
Kenneth Kalén (Opol) föredrar om flyktingfrågan.  
Beslut: En enig nämnd tackar för informationen. 

§ 27 Rapport från verksamheterna 
Platschefen föredrar. 
Beslut: En enig nämnd tackar för informationen. 
 
§ 28 Ekonomisk rapport. 
Platschefen föredrar. 
Beslut: En enig nämnd tackar för informationen. 
 
§ 29 Fråga om byvärd  
Björn Eriksson (Opol) väcker frågan om en eventuell byvärd till Svågadalen som skall samordna 
alla projekt i Svågadalen. 
Beslut: En enig nämnd beslutar att avhandla denna fråga under nästkommande möte 
med arbetsutskottet. 

Mötet avslutas.  

 



Närvarande: 

1. Fredrik Röjd. SVD 
2. Bernt Jons. FH 
3. Nils Erik Lönn FH 
4. Helmut Klingenberg. SVD 
5. Birgitta Hedberg. SVD 
6. Urban Larsson. FH 

Sammankallande: 
� Fredrik Röjd 

§ 1 Mötesordförande: 
� Fredrik Röjd 

§ 2 Sekreterare 
�  Urban Larsson 

§ 3 Justerare 
� Birgitta Hedberg 

§ 4 Skrivelser 
� Ankommit skrivelse från intresseföreningen angående önskan att få ansökta pengar utbetalda efter beslut. 

□ Mötet beslutade att betala ut hälften av ansökta pengar vid beslut och resterande mot kvitto som 
bestyrker kostnader för ansökta pengar. 

§ 5 Övriga frågor. Grönytevård föreningslivet Svågadalen. 
� Det har genom Fredrik framförts ett finansieringsbehov för att hålla gräsmattor på allmännyttiga platser klippta 

under sommaren och Svågadalsnämnden har tidigare klippt dessa ytor med egen personal. En förändring 
innebär att nämnden endast kan ansvara för Havrabadet men gör det möjligt att låna ut t.ex åkgräsklippare till 
föreningarna. 
□ Beslut: Föreningar kan i 75.000:- klubben söka ett grönytebidrag a max 3000:- för sina utgifter. Ansökan 

ska ha inkommit senast 1 maj. 

§ 6 Ansökningar 
� Folkets Hus ansöker om kulturbidrag för: 

♦ Vakter, underhållning & annonskostnad 4 dec 2015 a´ 6 500:- 
□ Bifall 

♦ Julgransplundring 2016 a´ 3000:- 
□ Bifall 

♦ Klädbytardag den 3 april  hyra och annonsering a´4 500:- 
□ Bifall 

♦ Familjekväll den 8/4 med underhållning och tacobuffé. Annonsering. 3.500:- 
□ Bifall 

♦ Medborgardator till biblioteket med Windovs, svartvit skrivare och officepaketet a´10.000:- 
□ Bifall 

♦ Ansökan bidrag för musik & underhållning pubkväll och annons 22/4 a 7,500:- 
□ Avslag 

� Sörsia byalag ansöker om kulturbidrag för: 
♦ 20 års jubileum den 5 juni. Rockabilityband, gå bingo, veteranmopeder, amerikanska veteranbilar mm a´ 

5000:- 
□ Bifall 

♦ Fyrverki på valborgsmässoafton a´ 2.000:- 
♦ Bifall  
♦ Verksamheten Svågagården ansöker om bidrag för elektronisk informationsskylt i entré Svågagården 

a´10,000:-. Syftet är att visa på vad som händer i Svågagården och när det sker och och av vem. 
□ Ansökan skickas tillbaka till verksamheterna för utredning om vilka möjligheter befintlig utrustning kan 

erbjuda och vem som ska producera informationen. 
 

Nuvarande saldo är: 61,518:- Intresseföreningen har återbetalning av ej använda bidrag. Reserverade medel finns för 

Havrabadet a´ 30.000 / Mötet avslutas.  

Protokoll justeras 15/3-16

Protokoll 
”utvecklingspengar Svågadalen” 

Svågadalsnämnden/Ängebo Folkets hus 

2016 03 14 
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AN 

15:e mars   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 

 


