fäüztwtÄáuÄtwxà
aÜ G TÑÜ|Ä ECDI
Valborgsmässofirande
på Moodtorpet
Kasen tänds kl. 21.00
Norrbergssångarna sjunger in våren
Alla musikanter är välkomna med sina
instrument
Fyrverkeri

Lotteri

Serveringen öppen från kl. 20.00
Välkomna !
Sörsia Byalag

APRIL månad
Framtidsvisioner i vårmånaden.
Dagarna blir allt ljusare, solen visar sig oftare,
humöret blir lättare, livet blir skönare att leva.
Blommorna inomhus ska sättas om säger vissa men
mina blommor är inte så nogräknade, de vet inte vad
som väntar… antingen lever de vidare och fortsätter
blomma eller så visar jag dem komposten så får dom
välja.
Sista april tänds eldar som verkligen visar att våren
är här, sångkören sjunger vårsånger.
Vårfåglarna anländer och visst är det konstigt att
dom varje vår hittar tillbaka till samma plats, hit
kommer varje vår två tranor.
Men det vore ju ännu underligare om dom kom
flygande med en gps, dom har nog en inbyggd sådan.

Välkommen
till

SVÅGADALEN
Du som ska bli Svågadalsboende
Du som ska få/har fått en ny granne
Hör av dig till intresseföreningens ordf.
Birgitta som gärna informerar om dalen
0730 423077

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.

Matkalendern från tidningen LAND
delger dig varje månad vad som gäller för dessa
matdagar så att du bättre kan planera inköpslistan.
APRIL
20 Polkagrisens dag
MAJ
8 Nässlans dag
11 Chokladbollens dag
15 Pingstdagen
Kardemummabullens dag

Birgitta Nilsson

Välkommen
till
världen
Du lilla nya Svågadaling

ÅRSMÖTE
med

Stråsjö Medeltida Kapell
Söndag 15 maj kl.14.00
vid kapellet
Vi bjuder på fika
Varmt 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 Birgitta, förbehåller oss rätten att
ändra stavfel och storlek på inlämnat manus.
Säg till oss om Du absolut inte vill ha det ändrat!

SVÅGADALENS INTRESSEFÖRENING
13 april
har haft årsmöte, vi var sju deltagare…
Protokollet kommer i majnumret men jag kan
dock avslöja att vi fick tre nya ledamöter
som kommer in med nytt blod för att injicera i
kommande visioner och att jag tog på mig att
vara ordförande.
Intresseförening är kanske ett vilseledande
namn, från början tänkt att ta tillvara de
boendes intressen.
Här är Svågadalens alla boende medlemmar
utan kostnad.
¤ inom föreningen finns en ledgrupp som
arbetar med att förbättra alla leder i dalen
¤ inventerar de leder som finns
¤ föreningen delar ut smycken till årets nyfödda
vid julgransplundringen
¤ ansvarar för bakstugan på Svågagården som
alla kan hyra
¤ arbetsdagar, rensa vid vägkanter mm.
¤ ansvarar för hemsidan
¤ ta kontakt med nyinflyttade och hälsa
välkommen
¤ söker pengar för olika projekt
¤ mm…
Birgitta Nilsson

Ett hjärtligt och stort

TACK
till Dig som så vänligen tog
hand om min hund, när han hade
bitit sönder kopplet, så att han
inte skulle springa ut i vägen.

PRO-Bjuråker

Tack från en nyinflyttad Nina

Välkomna till medlemsmöte
på Vesslamon
torsdag 28 april kl. 13.00
Styrelsen

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

FÖRENINGAR I SVÅGADALEN
Svågadalens Intresseförening
där alla boende i dalen är medlemmar
ansvarar för Svågadalsbladet som utdelas till alla
hushåll varje månad.
Ordf. Birgitta Nilsson tel. 0730 423077
www.svagadalensbyar.se

Brännås/Brändbo byalag o Bygdegårdsförening
Ordf. Thomas Kjell
Ord.led. Robin v Wachenfeldt

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Nina Labbart

BUSS & TAXI
Wachenfeldts Buss&Taxi AB
ansvarar för skolskjutsarna i Svågadalen.
Kan anlitas av sällskap för resor.
070-3201991 el 92

070-3203133

073-6402789

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

Stråsjö jaktklubb
Ordf. Benny Leek 070-6053488

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland
070-2129414

Stråsjö medeltida kapell
Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

0730-415403

Stråsjösjöns vänner
Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Svågadalens skoterklubb

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Ordf. Tomas Sandin

JMV El & Byggtjänst
Rotback 210 Bjuråker
070-3459928

Svågadalens jaktskytteklubb
Ordf. Joakim Brink 070-2972872

Sörsia byalag

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

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

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

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

Vardagar, säljer frimärken

Folkets Hus

0653-30157

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås

VÄGPROBLEM

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

LANTBREVBÄRARE

Samlingslokal m kök
Astrid Johansson 076-8032003

Svevia jourtel
Trafikverket

070-2498090
072-2321249

SYSSELSÄTTNINGSPROBLEM I SVÅGADALEN...SKULLE INTE TRO DET...

EVENEMANGSKALENDER
APRIL
22
23
30
MAJ
1
5
5
6
10
13
14
15
26
JUNI
16
JULI
1
5

Varje måndag
Varje fredag

Pubkväll Svågagården
Årsmöte Stråsjösjöns vänner
Valborgsmässofirande Moodtorpet
Gudstjänst Svågagården
Ottesång Stråsjö kapell
Gökotta ÄIK
Städdag Brännås
Dialogkväll Svågagården
Kams och film Svågagården
Vallvandring
Årsmöte Stråsjö kapell
Vandring Hornberget
Vandring ÄIK
Gröntjärnsvandring
Spelkväll Bratthé

Bingo Svågagården
Elvakaffe Betelkapellet

Att komma hem till Svågadalen!
Efter ett och ett halvt år med pendlande mellan Stockholm och Holmbergs skola har jag i vår tagit
beslutet att flytta in permanent i den oemotståndliga och charmiga byskolan i Holmberg.
Tack vare fyra skolträffar som jag arrangerade under år 2015 har jag fått träffa flera av skolans f.d.
elever, höra berättelser om deras skoltid samt fått många nya vänner i dalen.
Birgitta Nillsson som har hjälpt mig enormt, samt Marianne Eklöv som höll ett fantastiskt föredrag
om skolorna i Bjuråker lockade också till sig en reporter från Huddiksvalls Tidning. Numera kan jag få
höra av någon på ICA i Delsbo jag aldrig träffat förut: " Jo, jag känner till dig och skolan". Eller "Jag
läste i HT att du bor där". Sådant värmer förstås och gör att jag redan känner mig hemma till 100%.
Jag tycker att alla har varit så vänliga och hjälpsamma och att min livskvalitet ökat enormt.
Eftersom jag varit företagare sedan 1998 och drivit egna hälsocenter i Stockholm är det nu roligt att
fortsätta att verka i denna vackra dal. Eftersom jag kommer från Finland och älskar Mumindalen så
känns det som jag hittat min egen dal att leva i. Min dal är lika charmig som Mumindalen med många
härliga och vänliga original.
År 1979 blev jag sjuksköterska i Finland och det är en bra bas att stå på, framför allt för att avgöra
vilka klienter jag kan hjälpa och vilka som hellre skall vända sig till läkare. Mina övriga yrken
är Osteopat D.O. och Hypnoterapeut.
Mitt koncept i skolan skall heta "Helande Skolhuset - Vederkvickelse för kropp och själ"
Jag har börjat på med att skapar ett ställe att både bo och jobba i här i den gamla byskolan. För
långväga gäster finns det enkel och dubbel rum för B&B. som många redan visat uppskattning för.
och utnyttjat. Jag älskar att laga mat och kan erbjuda gästerna litet trivsel även vid matbordet.
Under vår och sommar börjar jag bygga upp en läkande trädgård efter samma modell som jag haft i
10 års tid i Stockholm. Trädgården skall fylla en rehabiliterande funktion för mina besökare och
kommer att heta "Den läkande skolträdgården i Holmbergs skola"
Välkommen att höra av dig för en fika och kostnadsfri konsultation! Det kan handla om hjälp med
fysiska krämpor, men även andra bekymmer. Mitt sätt att arbeta är att minska inre stress och
aktivera självläkning. Jag har naturligtvis tystnadsplikt.
Jag ser fram emot våren och den ljuvliga sommaren i Svågadalen! Vi ses!
Vänligen Rita Borenstein

Rita Borenstein i Holmbergs Skola
välkomnar nya och gamla klienter.
Hon är sjuksköterska sedan1979, Osteopat D.O och
hypnoterapeut med erfarenhet av att sedan1994 hjälpa
klienter att självläka kroppsliga och själsliga åkommor.
Välkommen att boka en kostnadsfri konsultation för ditt
välbefinnande!
Telefon: 0707 7071 99 eller lbl@ritaborenstein.se
www.helandeskolhuset.se

Brännås Brändbo Byalag informerar
Byalaget önskar alla ett fint väder på den årliga
Städdagen på Bygdegården i Brännås.
Fredagen den 6 maj klockan 10.00
Hjärtligt Välkomna.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Dialog kväll
Återigen dags för nämnden att bjuda in till
dialogkväll med frågestund och information
Tisdagen den 10 maj kl 19.00
på Svågagården
Alla hjärtligt välkomna
Vi bjuder på fika.
Svågadalsnämnden

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Bättre sent än aldrig!!!!
TACK till Elvira och Bengt
Persson, som skänkt golvmattan
till Bakstugan i Ängebo.
Nu finns det även en dammsugare
som suger både vått och torrt, samt
två nya bakspadar.
Bakstugan bokas genom
Elvira Persson, 070 5273581, som
också har nyckeln.
Ängebo bakstuga (foto Mia Rosvall)

Det kostar 60kr/dag i hyra, som sätts
in på Intresseföreningens bankgiro
810-0422.
Svågadalens Intresseförening.

Kycklingar till Salu
1 vecka gamla
Australiensisk Orpington och Mara
Nille tel 070-2198340

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Begagnat fårnät och stängselstolp köpes!
Mia Rosvall 0653 – 302 47 eller 0702 360410

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

Fredag 22/4

Pubkväll/Trivselkväll
The Neighbours
Köket serverar:

Pizzameny
Sôrsiaspecial
70:Svågaspecial
70:Mama mia
65:Vesuvio
55:Capriosa
65:A´la carté
Örtkryddad fläskfilé, sås &
pot.gratäng
100:Öppet från 20.00-01.00
Entré 120:Välkommen!
Fullst. rättigheter
Ängebo Folkets Hus
www.svagadalen.com
0653-30157

MATSEDEL
Vecka/sallads
-bord

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag Söndag
Hemtjänsten

Vecka 17
Sallads buffé

Dragonfisk m
potatis

Currykorv
ris/potatis

Månadens veg

Tomat och
ostgratinerad korv
med potatis

Färsbiffar i
tomatsås potatis

Panerad fisk m
remouladsås &
potatis

Korvstroganoff m
ris

Stekt fisk med
spenatsås potatis

Pasta med
köttfärs och
ostsås

Rotsaksgratäng

Hemtjänsten

Chili con carne
ris/potatis

Kycklinggryta
med dragon
pasta/ris

Viltfärsbiff
svampsås

Gulaschgryta
potatis

Korv med
morotsstuvn
ing potatis

Fläskgryta potatis

Alt. matlåda

Vecka 18
Sallads buffé

Vecka 19
Sallads buffé

Vecka 20
Sallads buffé

Vecka 21
Sallads buffé

Stekt Korv stuvade
makaroner

Färsfrestelse

Kassler sås
potatis

Kycklingsallad / ost
och skinksallad
pasta dressing

Fiskgratäng med
citron och purjolök
potatis

Fläskgryta
potatis

Stängt

Kycklinggratäng

Kristihimmelsfärd

Ris/potatis

Pannkaka,
grädde & sylt.

Kams fläsk
vitsås/ Fläsk
potatis löksås

Ärtsoppa

Filmvisning
12.00

Stek fisk
filsåspotatis

Biff a la lindström

Stark korvgryta
ris

Karre sås
potatis

Korv potatis
ägg

Kokt fisk äggsås
potatis

Omelett

Potatisbullar och
fläsk

Sill ägg
potatis

Morsdags-Buffe

Dagens rätt 70:- Pensionärspris 50:-Klippkort 10 dagens den 11:e gratis. Matlådor 53: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

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Ett fint minne från sportlovsveckan ,vecka 10 , var Ängebo I.K.s satsning på en
äventyrsdag med buss till Sundsvall och Himlabadet.
Härligt att se hur roligt barnen hade det, och alla satt helnöjda och njöt hela vägen
hem, det värmer i själen än.
En som var med.

AGENDA
2016
Svågagården
22/4
Pubkväll/ Pizzameny
The Neighbours
Mikael Lind, Lars ”Roffe” Molin
Nisse Sundström, Erland Nilsson
20.00-01.00
Entre 120:-

13/5
Kams, vitssås & fläsk
Filmen
Fallmoran i Klövsjö. Start
13.00

29/5
Morsdagsbuffé
Välkommen!
12.00
Fullst. rättigheter
Ängebo
www.svagadalen.com
24/9
0653-30157
Barnteater.
Vaktmästeri:
15.00
070-6469867
Sagan om det prickiga
Snabeldjuret.

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

Rapport från Ledgruppen
Målet med lederna i år är att Svågaleden från Ängebo längs Svågan,
Walthers vägen förbi Jubba bron upp förbi gruvan till Stavervallen vidare
till Trossnarvsvallen samt leden fram till Skäftesvallen, ska vara röjda från
vindfällen.
Lederna ska vara framkomliga och märkta med orange färg.
Nu i dag 15 april är hela sträckan, utom vid Kvarnbron vid Långmor och
norrut mot Fiskecampen, röjd och märkt. Det är röjt och märkt förbi
Skäftesvallen till skogsväg norr om vallen (det blev längre än planerat).
I naturreservatet Lomtjärn är det fortfarande den gamla märkningen,
(skoter får inte köra där) men den kommer att bättras på så fort snön har
försvunnit där uppe. Nu väntar vi på att tjälen ska försvinna, så vi kan
sätta upp stolpar med skyltar. På några platser ligger virke för bro eller
spänger som ska läggas på plats.

LÖRDAGEN 14 MAJ KL. 9
SAMLING VID ÄNGEBO AFFÄRN FÖR SAMÅKNING FÖRST TILL
BJÖRSARVS BYSTUGA CA 9.15 OCH SEDAN VIDARE MOT VALLARNA FÖR
ATT PROVGÅ LEDERNA. ALTERNATIVA STRÄCKOR FINNS, EN PÅ CA . 9 –
10 KM ELLER EN KORT PÅ CA. 3 KM. VID KRAFTIG REGN SÅ SKJUTER VI
FRAM EN VECKA OCH PROVAR LÖRDAGEN 21 MAJ SAMMA TID OCH
PLATS.
MEDTAG EGEN MATSÄCK
Frågor kan ställas till Kenneth Kalén 073 8022325 eller
Thomas Kjell 070 6838092

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

Sångsvan

Stråsjösjön
(foto Helmuth Klingenberg)
Knipor i vårsolen

BRICKA LOPPIS
Öppnar lördag 14 maj
öppet varje dag
kl 11 -17
Stänger söndag 14 augusti

Servering
tel. Bygdegården
0653-220 78
Bjuråkers Bygdegårdsförening
www.bygdegardbricka.se

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

varje fredag kl 11.00-12.30
Öppet hus och träffpunkt för alla åldrar. Enkelt kaffe och en liten pratstund,
varje fredag maj månad ut (ej fredag 6/5 vid Kristi Himmelfärds Dag) Sen gör
Elvakaffe uppehåll över sommaren.
Fredag 29/4 har vi kallat “Pinnbröd och Kokkaffe”. Om det går sitter vi ute vid
scoutbyn/vindskydden.

Välkomna!

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

Välkomna till gudstjänst i Svågadalen!
Söndagen 1 maj 11.00
Gudstjänst i Svågagårdens kyrksal.
Eva Edström, Lena Funge, Owe Timan m fl.
Betelförsamlingen, Svenska kyrkan i Bjuråker-Norrbo

Kristi himmelsfärd, 5 maj 8.00.
Ottesång i Stråsjö medeltida kapell.
Eva Edström, Lena Funge, Stig Bergerståhl m fl.
Betelförsamlingen, Elimförsamlingen, Svenska kyrkan i BjuråkerNorrbo.

Stråsjö medeltida kapell
(foto Mia Rosvall)

Planerade friskvårdsvandringar fram till Juli.
Tor, 5 maj Gökottevandring. Start 07.00 från Bratthé. Gröntjärn tur-ret. ÄIK
kokar kaffe vid tjärnen övrig förtäring tar var och en med själv. Möjlighet att gå
enkel tur.
Tor 26 Maj. Hornberget. Samling korsningen Betel 17.45 så åker vi gemensamt upp
till start. Brant stigning, ta gärna med stavar. Egen förtäring.
16 Juni Kullen, Tovåsen eller Brättingberg. Mer bestämt kommer i nästa blad när vi
rekat.
Fre 1 Juli Gröntjärnsvandringen. Utförlig inbjudan på hemsidan och i nästa blad.
Anmälan krävs för plats på bussar.
Tisdag 5 juli Spelkväll, underhållning på Bratthé. Promenadbingo, mm.
Återkommer med fler vandringar till hösten.

Träningar i hallen.
Torsdagsträningen med styrka pågår april ut. Startar 19.00
Tisdagsträningen 18.00. Lek och annan träning för de mindre plus 19.00 Bollspel för
alla från 12 år och uppåt, har inget slutdatum ännu. Titta på hemsida eller facebook
för info.
Medlemsavgiften 2016.
Nästan alla avgifter har nu kommit
in. Fattas någon enstaka medlem
som jag nu påminner. Vill gärna ha
ett meddelande på mailen om du vill
avsluta medlemskapet.
Så vill vi även hälsa alla nya
medlemmar välkommen. Redan nu
så har det kommit in ett femtontal
nya medlemmar som begärt inträde
via vår hemsida eller på mail. Ett
stort tack till alla som stödjer
föreningen.
Vill även du bli medlem i föreningen
så kan man ansöka via hemsidan,
angeboik.se eller maila Maj-Lis för
info. majlis.wikstrom@spray.se

ÄIK s Klubbstuga.

Under våren och sommaren behöver vi en del hjälp med att
slutföra arbetet med skidbron över Svågan vid Svågagården.
Bron är nu iordningställd och vi väntar på B Mattson som
skall komma med kranar och ta bort det gamla och lyfta den
nya på plats. Därefter behöver vi ideella krafter som hjälper
till att lägga planken ovanpå, bygga räcken och svetsa på
öglor för hängningen. Meddela gärna till Maj-Lis eller
Tommy om just du kan hjälpa till. Då kan vi snabbt kalla ihop
folk när det är dags att skruva och spika. I dagsläget har vi
kommit upp i en kostnad på 100 000 kr och räknar med ca
50-60 000 kr till. Det är ju många som vill använda bron så vi
hoppas det är många som vill hjälpa till med arbetet också.
Även skola å dagis väntar på att den skall bli klar så de åter
lätt kan komma till skog och idrottsplats.
Vi tar även emot frivillig hjälp att kontrollera bingobrickor
under drive in bingon. Anmäl gärna så jag kan göra en
arbetslista. Det är här vi kan få in pengar till de investeringar
vi gör och till de aktiviteter vi har för barnen. Utan det
ideella arbetet skulle våra föreningar knappast överleva i
glesbygden. Själv tycker jag det bra att kunna ge tillbaka till
något som man haft mycket glädje av under många idrottsår.
Majsan.

ÄNGEBO LIVS
Hönökaka Pågens

19.90

Risingbo 6 p. 3,5% 54.90 + pant
GRILLTIDER

Kanelgodingar

Grillkol och tändvätska

19.90 NYHET!

Choco moments kex 26.90 NYHET!

Grillkött

Delsbo Charks 20 årsjubileum firas v.17
med :
Helring falukorv 1,2 kg för endast 64.90.
Beställ dina varor från systembolaget
hos oss senast onsdag 12.30

Vi kör ut dina varor
utan kostnad för dig!
tisdag och fredag

Vi är Bjuråkers enda ombud för Svenska
Spel
Apoteksombud; lämna recept, hämta ut
medicin, köpa eller beställa receptfria
varor
Lotter

Frimärken
mobil

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

Öppettider:

Refillkort till

Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30

Fiskekort; årskortet gäller 1 år från
inköpsdatumet

(lunchstängt 12.30-14.00)
Lördagar kl. 09.30-13.00
Söndagar stängt

Välkommen hälsar

Eva & CarlCarl-Erik
Birgitta & SvenSven-Erik

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagården den 21 mars 2016, kl. 08.00-12.00

Förtroendevalda:

Beslutande:
Ej beslutande:
Kenneth Kalén (Opol) (ej § 34) Hans Schröder (Opol) (ej § 34)
Helmuth Klingenberg
Marianne Joelsson (Opol) (ej § 34)
Eva Edström (Opol)
Thomas Kjell (Opol) (ej § 34)
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Kerstin Holm (Opol)
Birgitta Hedberg (Opol)
Kent Söderlund (Opol)
Björn Eriksson (Opol)
Peter Jons (Opol)
Marianne Joelsson (Opol)
(§ 34)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Helmuth Klingenberg (Opol) (Birgitta Hedberg § 34 )

Justeringens plats
och tid:

2016-04-11, kl. 07:45

Underskrifter:

Sekreterare:

Paragrafer:

30 - 45

Fredrik Röjd

Ordförande:

Kenneth Kalén (Opol)
Helmuth Klingenberg (Opol)
Justerande:

Helmuth Klingenberg (Opol)

Birgitta Hedberg (Opol)

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

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

Anslagstid till

2016-04-13
2016-05-04
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare

§ 30 Fråga om byvärd
Björn Eriksson (Opol) föredrar kring sina tankar om att inrätta befattningen byvärd i Svågadalen.
Han menar att en byvärd skulle kunna hjälpa människor med olika praktiska göromål, men även
kunna arbeta med att söka bidrag och att leda projekt.
Ann-Marie Rosvall (Opol) ställer sig frågande till arbetsgivaransvar med mera.
Helmuth Klingenberg (Opol) menar att en byvärd skulle kunna vara bra för att driva
framtidsfrågor.
Ann-Marie Rosvall (Opol) ställer sig frågande till de ekonomiska förutsättningarna. Hon menar
också att vi ska jobba vidare enligt nämndens inarbetade koncept, och sedan kan
byvärdsfunktionen utredas.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) menar att en byvärd i viss mån kan konkurrera med den
privata sektorn, vilket inte är tillåtet.
Eva Edström (Opol) menar att tanken med en byvärd är bra, men att det inte får konkurrera med
privata aktörer.
Vice ordförande Helmuth Klingenberg (Opol) föreslår att frågan återförs till arbetsutskottet.
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med vice ordförande Helmuth Klingenberg
(Opol) förslag att återföra frågan till kommande arbetsutskott.

§ 31 Rapport kring verkställda beslut
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om att han har samverkat med
Ängebo IK kring den nya skidbron över Svåga älv i Ängebo, och att arbetet med denna bro
fortskrider.
Platschefen informerar om att han verkställt beslutet att köpa in virke med mera till badbryggor
och vandringsleder.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 32 Rapport från verksamheterna samt personalläge
Platschefen föredrar kring rådande läge inom förvaltningen samt vad som pågår inom
verksamheterna.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 33 Fråga om eventuellt firande
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föredrar kring en förfrågan från Stråjsö Medeltida kapellförening om att fira nämndens 20-årsjubileum i samband med kapellets 10-årsjubileum i augusti
2016.
Nämnden diskuterar frågan.
Vice ordförande Helmuth Klingenberg (Opol) menar att det blir märkligt att fira en kommunal
nämnd, men att man istället borde fira 30 års jubileumet av att Svågadalen blev en så kallad
framtidsby.
Birgitta Hedberg (Opol) menar att skoleleverna skulle kunna göra ett arbete kring detta jubileum,
och publicera detta i Svågadalsbladet istället för att ha något särskilt firande i augusti.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår att en tidigare nämndsledamot kontaktas för att
historiebeskrivningen ska bli så bra som möjligt.
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med Birgitta Hedbergs (Opol) och ordförande
Kenneth Kaléns (Opol) förslag.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol), Hans Schröder (Opol) samt Thomas Kjell (Opol) anmäler
jäv och lämnar mötet.
Helmuth Klingenberg (Opol) inträder som ordförande för mötet.
Marianne Joelsson (Opol) inträder som beslutande.

Birggitta Hedberg (Opol) utses att justera § 34.

§ 34 Ansökan från intresseföreningen
En ansökan från Svågadalens intresseförening har inkommit med ansökan om bidrag till
drivmedel med mera för att täcka omkostnader i samband med det ideella arbetet med leder. Det
sökta beloppet är totalt på 3567 kronor.
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att bevilja denna ansökan.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: Nämnden beslutar att i enlighet med arbetsutskottets förslag bevilja Svågadalens
intresseförening ett bidrag om 3567 kronor.
De som lämnat mötet återvänder till lokalen och återinträder i tjänst.

§ 35 Rapport om arbetet kring hemsjukvård
Birgitta Hedberg (Opol) föredrar kring den skrivelse som hon och Ann-Marie Rosvall (Opol) har
upprättat i frågan kring hemsjukvård och distrikssjukvård.
I skrivelsen uttrycks det att det vore en fördel om samtliga hemtjänstkunder/-brukare kunde
erhålla hemsjukvård istället för idag då både kommunal hemsjukvård och landstingets
distriktssjukvård finns inom vårt geografiska område.
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna denna skrivelse och att den skall skickas in till
kommunstyrelsen.
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 36 Fråga om extra medel från länsstyrelsen för naturvård
Helmuth Klingenberg (Opol) föredrar. Han meddelar att det finns pengar att söka för
naturvårdande insatser. Han meddelar att han avser att söka medel hos länsstyrelsen för
förbättringar av parkeringen vid Gladbäckens naturreservat. Det finns också möjlighet att
söka bidrag från den lokala naturvårdssatsningen eller bidrag från landsbygdsprogrammet för
fortsatta förbättringar kring Åbackarna.
Tomas Kjell (Opol) meddelar att en vandringsledsbro vid Flotthöljans naturreservat måste
åtgärdas.
Platschefen meddelar att föregående nämnd tidigare har skrivit till länsstyrelsen angående denna
bro, då detta är just länsstyrelsen som ansvarar för denna. Svaret som gavs då var att länsstyrelsen
saknade pengar. Nu finns det bevisligen sådana.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar att ge platschefen i uppdrag att
åter igen skriva till länsstyrelsen om den skadade vandringsledsbron.

§ 37 Uppföljning nämndens indikatorer
Platschefen redogör för den uppföljning av de indikatorer som nämnden knutit till sin egen
nämndsplan.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 38 Fråga om återinvigning
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föredrar.
Nämnden diskuterar hur en eventuell återinvigning av Svågaleden skall gå till.
Beslut: Nämnden beslutar att fortsätta att diskutera denna fråga vid senare tillfälle.

§ 39 Generell attesträtt för Svågadalsnämnden
"Myndighetsärende. Redovisas ej i bladet pga PUL" (personuppgiftslagen).

§ 40 Fråga om paketutlämning
Peter Jons (Opol) väcker frågan om paketutlämning. Han anser att nämnden skall arbeta för att
lanthandeln skall arbeta för att lanthandeln skall bli ett paketombud.
Kerstin Holm (Opol) svarar att hon varit i kontakt med lanthandeln och de har försökt att få
paketutlämning, men att butiken har nekats detta av de stora aktörerna.
Beslut: Nämnden tackar Peter Jons (Opol) för hans förslag, och Kerstin Holm (Opol) för
informationen.

§ 41 Rapport från möte inom den gemensamma landsbygdsfonden
Vice ordförande Helmuth Klingenberg (Opol) berättar om vad som beslutats vid det senaste
mötet med styrelsen för den landsbygdsfond som nämnden förvaltar tillsammans med Ängebo
Folkets hus-förening.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 42 Information om Svågadalens intresseförening
Kenneth Kalén (Opol) informerar om situationen inom Svågadalens intresseförening.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 43 Rapport från ledprojektet
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om hur arbetet fortskrider inom det pågående
ledprojektet.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 44 Fråga om tänkt projekt rörande avfallshantering
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om en projektidé som en privatperson i
Svågadalen har lämnat in till honom och som berör avfallshantering.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: Svågadalsnämnden är generellt sett positiva till idén, men bedömer att projektet
är för stort för nämnden att hantera, och att förslaget därmed hänvisas till
kommunstyrelsen.

§ 45 Ekonomisk rapport
Platschefen redogör för nämndens ekonomiska läge efter februari månad år 2016.
Nämnden följer budget.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.
Mötet avslutas.

SVÅGADALSBLADET

AN
15:e maj kl 12.00
Ansvarig utgivare är intresseföreningen
MANUSSTOPP
Ordförande Birgitta Nilsson birgitta@rossasen.se 0730 423077
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

