
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

JULGRANSPLUNDRING 

SÖNDAGEN DEN 15 JANUARI 

KL 13.00 

SVÅGAGÅRDEN 

Ninni leder lekarna runt granen  

Urban spelar dragspel 

Tomten kommer med godis till barnen 

Kaffe/te/saft med hembakade läckerheter 

  Välkomna  

önskar intresseföreningen och Folkets Hus 

 

  

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ DD   WxvxÅuxÜ ECDI 

Vill Du baka till julgransplundringen  

ring Birgitta 0730 423077 

Lisa 070 9531052 



 
 

DECEMBER   månad 
 
Julen närmar sig mer och mer, hur har Du det, 
hinner Du med det Du tror Du måste ha klart? 
Om inte så blir det faktiskt jul ändå.  
 Vi kan sätta oss ner i lugn och ro och tänka på 
hur bra vi har det, vi kan sända en tanke till 
alla som har det svårt, till alla som inte längre 
finns med oss, en tanke på varför vi firar jul. 
 
Traditionsenligt anordnar intresseföreningen 
och Folkets Hus   

JULGRANSPLUNDRING för stora och 
små. 
Under året har Dalen inte fått någon ny 
medborgare så det blir ingen 
smyckesutdelning. 
Hör gärna av dig om du vill bidra med 
hembakat till festen, härligt med ett dignande 
hembakat fikabord. 
 

Svågadalsbladet fortsätter att ges ut varje 
månad även nästa år. 
Vi tar tacksamt emot manus, grattis- och 
tackannonser, kåserier, dikter, berättelser – 
dessa är dessutom gratis för 
Svågadalsboende… 
Har Du något intressant som Du tycker alla 
borde läsa, ja då hör Du av dig till oss. 
Ett läckert recept  i varje nummer kanske 
skulle locka till bakning, maila gärna med bild. 
 

Kolla NÄRTRAFIKLISTAN i detta Blad  
 
 
Månadens matkalender 
December 
13  luciadagen 
21  skumtomtens dag 
 
24  julafton 
25  juldagen 
26  annandag jul 
 
31  nyårsafton 
 
Nu har jag inte LAND-tidningen längre så det 
blir ingen mer matkalender. 
                                Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 

                                                 
 

                               Välkommen 
 till  

SVÅGADALEN 
Du som ska bli Svågadalsboende 

Du som ska få/har fått en ny granne 
Hör av dig till intresseföreningens ordf.  

Birgitta  Nilsson Birgitta  Nilsson Birgitta  Nilsson Birgitta  Nilsson     
som gärna informerar om dalen 

0730 423077 

 

 
ANNONSERING 

i SVÅGADALSBLADET 
 
För att alla ska kunna få ta del av vad som 
händer i dalen beslutade 
intresseföreningen 2016  följande priser  
(gäller för Svågadalens boende)  
 
föreningar,  företag         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 

annons    köp, sälj, byt       20  kr 
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! 



 
 

God Jul 
och 

Gott Nytt År 
samt ett varmt Tack 

 
¤  till alla ideella som varje 
månad delar ut Bladet i 
lådorna 
 
¤  till Hans Schröder som 
sköter hemsidan 
 
¤  till Anders Mellin som 
trycker Bladet 
 
¤  till Mia och Birgitta som 
sammanställer Bladet 
 
¤  till nämnden som står för 
tryckkostnaden 
 
¤  till alla som läser Bladet 
 
Intresseföreningen 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

      
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

God Jul 
GottNytt År 

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

 

Gott Nytt År 
God Jul 

önskar vi till alla 
vänner, spelmän, besökare 
som glatt så många under 

året 
Birgitta Nilsson   Knut BergqvistBirgitta Nilsson   Knut BergqvistBirgitta Nilsson   Knut BergqvistBirgitta Nilsson   Knut Bergqvist    

Svågagårdens bibliotek 
Tisdagar  31 jan och 14 februari 

kl 19.00  
 

SAGOR FÖR VUXNA 
Elsie Bäcklund – Svedlund 
läser högt för oss 
MANNEN PÅ MYREN 
av Anita Salomonsson 
 
Fika med hembakat…  
Välkommen! 
 

GRUS 
finns att hämta 

i Ängebo, Svågagården 
i Brännås, hos Paulssons 

i Brändbo, vid sågen 
 



 
 

AFFÄR 
Handlar´n Svågadalen  
har öppet vardagar 9.30-17.30  Lördag 9.30-13.00  
Ombud för apotek, systembolag och Svenska spel.  
Säljer fiskekort-frimärken-refill till mobil 
0653-30100  handlarnsvagadalen@gmail.com 
 

BAD 
Havrabadet  naturbad 
 

BOENDE 
B&B Helande Skolhuset, Holmberg 32 
Övernatta i gamla byskolan 
www.helandeskolhuset.se 
Rita Borenstein  070-7707199 
 

DJUR 
Djurskyddet norra Hälsingland 
070-2129414 
 

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. Birgitta Nilsson      
www.svagadalensbyar.se  

 
Brännås/Brändbo byalag o Bygdegårdsförening 
Ordf. Thomas Kjell    
Ord.led.  Robin v Wachenfeldt     070-3203133 
 

Brännås/Brändbo Vägförening 
Ordf. Nina Labbart     073-6402789 

 
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. Tomas Sandin 

Utbildning förarbevis för skoter:  
Sture Joelsson tel.0703729224 
 
Svågadalens jaktskytteklubb 
Ordf. Joakim Brink    070-2972872 
 

Sörsia byalag 
Ordf. Nils-Erik Lönn 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 

AKTUELLT  I SVÅGADALEN 
 



 
 

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 

Moodtorpet Norrberg 
För evenemang, finns även 2 bäddsstuga  
med enkel standard 
Nille Lönn  070-2198340 

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 tel.0653-30157 
www.svagadalen.com 
  

 

SNICKERI och HANTVERK 
Åsbergsstolens Snickeri 
Eva Löfgren      070-3407616 
eva@asbergsstolen.se  
 
Trähantverk 
Nille Lönn 070-2198340 
 
Himmel & Jord Keramik 
Stina Neander 076-8378203 

himmel.o.jord@telia.com  

 

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 
 

TRÄDFÄLLNING MM 
Hälsninge A.T.F 
Victor van Deuren  072-5596127 
www.trädtjänster.se 
halsingeatf@gmail.com 

 
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 

 
VANDRINGSLEDER 
Kontaktperson/info.  
Lisa Weinacht 070-9531052 
VÄGPROBLEM 
Svevia  jourtel   070-2498090 
Trafikverket  072-2321249 

 



 
 

  

EVENEMANGSKALENDER 

 
 
DECEMBER 
13 Lucia, Svågagården 
22 Skolavslutning 
23 Betel sjunger in julen 
25 julotta, Betel 
26 högmässa, Svågagården 
27 julkonsert, Norrbo 
 
JANUARI 
15 julgransplundring, Svågagården 
24 intresseför.möte, Svågagården 
27 lunch med film på Svågagården 
31 sagor för vuxna, Svågagården 
 

Svågagården i sommarskrud 



 
 

  

  

 

AGENDA 
 

Tis 13/12 
8.30  Lucia på Svågagården 

Fika 

Sista kväll för bastu  fre 16/12 

22/12 

Skolavslutning 

26/12 

11.00   Högmässa annandag jul 

Folkets Hus bjuder på kyrkkaffe 

15/1 

13.00   Julgransplundring på Svågagården 

Matsedel på www.svagadalen.com/fh 

27/1 

12.00 Viltskavsgryta 

Filmen i kolarskogen del 1. En film om skogens 

arbetsliv, poesi och mystik av Erik Eriksson 

24/2 

12.00 Kams, vitsås & fläsk 

Filmen i kolarskogen del 2. Hugger milan, 

 bär granris, tänder och vaktar och kör ut kolen 

med häst till järnvägen 

 av Erik Erikssson 

 

Vi tackar er för det 
gångna året och 
önskar er alla  
en god jul och god 
fortsättning! 

Fullst. rättigheter 
Ängebo  
www.svagadalen.com 
0653-30157  
 



 
 

På Betel i jul 

Vi sjunger in Julen 

23 december kl 20.00 

Alexandra Ougleva & Hanna Bertilsson,  
Marta Svedman, Marianne Joelsson, JanPeter 
Eriksson, Inger Mattsson, Andreas Edström 
och Stig Bergerståhl 
 

Julotta 

25 december kl 07.00 
Eva Edström, Stig Bergerståhl,  
sång av Marianne Joelsson  
Julottekaffe 

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

 
 

GUDSTJÄNST 
på SVÅGAGÅRDEN  

 
Annandag jul  26 dec kl 11.00 

Lena Funge och Ove Timan 
 

Folkets hus bjuder på kyrkkaffe 
Varmt välkommen! 
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Brännås Brändbo Bygdegård 

Foto Ilona Eriksson 
Foder till hästarna. 

Foto Ilona Eriksson 

Forbönder övernattar i Bygdegården Brännås. 

Här på Bygdegården i Brännås har 5 forbönder och 3 hästar inkvarterat sig den     24/11-25/11. 

Färden fortsätter sedan mot Naggen som är nästa stopp och övernattning därefter fortsätter 

färden mot Östersund som är slutmålet för bönder och hästar 

 
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 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

    

Ängebo IKÄngebo IKÄngebo IKÄngebo IK    

önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.    

Vi vill även tacka alla som på något vis hjälpt oss. Framförallt 

med det ideella arbete vi är tvungna att göra för att kunna ha en 

fungerande idrottsklubb.  Tack även till alla som stödjer klubben 

genom sitt medlemskap. Information om klubben och händelser 

finns på vår hemsida www.angeboik.se och även på facebook. 

 

Arrangerande föreningar vill här tacka alla som kom 

och förgyllde den trevliga Julfesten. Ett stort tack även 

till er som skänkte priser till lotterierna. Till Folketshus 

som skänkte tillbaka 20 kr per portion och sist men inte 

minst ett stort tack till Morgan på Monitor ERP system 

som sponsrade underhållningen. Tack vare denna 

generositet kunde vi skänka hela 4800 kr till Hoppets 

stjärna på Haiti. Pengarna är överförda och jag tror de 

är tacksamma för vår lilla julgåva. 

Förväntansfulla barn på 

julfesten. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort Tack till ICA Friggesund  
för att Ni hjälpte mig skaffa märgben 

till hunden. 
 

Birgit, dalkullan 

God Jul & Gott Nytt År 

önskar  

Svågadalens förskola  

och skola 

Äntligen fungerar macken igen 

 

 

 

Tack för ert tålamod o välkommen att 

tanka 

God jul o Gott nytt år 
önskar 

Eva o Carl-Eric 

 

God Jul och Gott Nytt År 

Mormor, morfar och Ronnie. 

Kram från Lina och Ivar 

 



 
 

Nobeldag på förskolan 

I torsdags, 8 december, uppmärksammade vi på förskolan Alfred Nobel. Vi 

började med att genomföra experiment, där vi provade vad som flyter och vad 

som sjunker. En vulkan gjord av trolldeg, fick ett utbrott som väckte stor 

uppmärksamhet. 

Självklart ingick nobelmiddag med långbord, vit duk och levande ljus i 

kandelabrar. Det serverades både varmrätt och efterrätt. 

Dagen avslutade med medaljutdelning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Källa: Hourofcode.com 

Programmering på schemat 

Här kommer senaste nytt från skolan. Det 

pratas mycket om att de barn och ungdomar 

som växer upp i dagens svenska samhälle 

måste lära sig om programmering. Detta 

eftersom de växer upp i en digitaliserad 

tillvaro där programmerbara apparater är 

mer regel än undantag.  Därför bestämde vi 

på skolan oss för att satsa på 

programmering denna termin. Vi har under 

några veckor pratat och lärt oss mer om 

programmering och hur programmerare arbetar.  

Med hjälp av tv-programmet ”Programmera mera” och laborativa övningar har 

vi lärt oss om algoritmer, loopar, buggar, pilprogrammering o.s.v. Eleverna har 

dessutom fått prova på att blockprogrammera via hemsidan hourofcode.com. 

Hour of code är en världsvid organisation där barn och ungdomar i mer än 180 

länder får prova programmering på ett enkelt sätt genom att utföra olika 

uppdrag, t.ex. förflytta en robot på olika sätt eller bygga saker. Det är upplagt 

som olika teman. 

Åk 1-3:s programmering handlade om Star Wars och 4-6:ans om Minecraft, 

båda sakerna väldigt populära bland eleverna.  Eleverna fick arbeta parvis och 

samarbetet fungerade bra. Det blev en uppskattad timme där motivationen var 

på topp och alla elever kände sig delaktiga. 

 

 

 

 

 

Källa: Hourofcode.com 

 

Ivar och Kamille 

programmerar Minecraft. 



 
 

Styrelsemöte, Svågadalens Intresseförening 
 

Konferensrummet Svågagården Tisdag 22 november 2016 
 

Närvarande: Birgitta Nilsson, Karin Våhlén-Andersson, Mona Svedlund, Lisa Weinacht 
Också närvarande men ej med i styrelsen: Nina Labbart, Kenneth Kalen, Olle Persson och 
Pelle Nyberg 

 
Ordförande Birgitta Nilsson hälsade alla välkomna och en kort presentation av de närvarande 

gjordes. 
 

Sekreterare för mötet Lisa Weinacht, till justerare väljs Karin Våhlén-Andersson. 
 

Olle Persson, landsbygdsstrateg berättade om sitt arbete och att hans viktigaste mål var att få 
beslutsfattare att förstå värdet av landsbygden, och få de boende på landsbygden att förstå så 
mycket bra vi har. 
Kultur och fritids nämnden i Hudiksvall har börjat göra ett register på alla föreningar, det är 
viktigt att vi får alla föreningar i dalen registrerade där. 

 
 

Pelle Nyberg, Dellenbygdens framtid berättade om olika projekt som har startat, han ville att 
2 från styrelsen ska vara med i Dellenbygdens framtid, målet är att få med alla byar runt 
Dellen 

 
Julgransplundringen blir den 15 januari 2017 kl. 13.00 på Svågagården 
Birgitta Nilsson skriver en inbjudan till de äldre. 
Vi bestämde att ha en pyts för frivilligt bidrag för kaffet och hembakat bröd. 

 
Till den gemensamma landsbygdsutvecklingsfonden betalas det ut, från Hudiksvalls kommun, 
varje år 75 000 kr. Fonden består av sex  personer, tre från Svågadalsnämnden och tre från 
Folkets Hus Ängebo, som beviljar ansökningarna från de olika föreningar i dalen. 

 
Några övernattningsalternativ har kommit fram och det ska marknadsföras på 
svagadalensbyar.se och på facebook. 

 
Nästa möte tisdag 24 januari 2017 kl 1900 Konferensrummet, Svågagården. 

 
Övriga frågor:  
kassören ska köpa en gästbok till stugan på Hornberget. 

           Elsie Bäcklund-Sandberg läser ”sagor för vuxna” tisd. 31/1 och tisd. 14/2    
 
 
 
         Lisa Weinacht                               Birgitta Nilsson                         Karin Våhlén-Andersson 
         Sekreterare                                    Ordförande                                Justerare 
 
 
  

 



 
 

Försök med Närtrafik i Dellenbygden och Svågadalen från 

12 december 2016 

Region Gävleborg och X-trafik har under 2016 gjort en utredning av Flextrafiken, som är 
ett komplement till den ordinarie linjetrafiken och som fungerar som anslutning till/från denna. Syftet 
har varit att ta fram en ny modell som ska vara enklare att använda och vara enhetlig i hela länet. 
 
Från 12 december kommer man att prova en ny modell kallad Närtrafik i Svågadalen och 
Dellenbygden. 
För att kunna använda den nya Närtrafiken måste man ha minst 2 km till närmaste busshållplats, men 
man behöver inte vara folkbokförd på adressen. Man söker en resa från sin adress i X-trafiks 
Reseplanerare på hemsidan och i mobil-appen. Får man träff på en resa kan man sedan boka den via 
Beställningscentralen på tel. 0771-49 79 39, senast två timmar innan avgång. 

Priset på resan är detsamma som ordinarie pris när du åker buss och du betalar direkt till föraren. Man 
kan betala med bankkort och kontanter eller köpa en mobilbiljett i förväg i X-trafiks app. Man kan inte 
använda X-trafiks periodbiljetter eller reskassa. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiderna i tabellen är cirka-tider. Det ligger mycket ”luft” i tabellen för att det ska vara 
möjligt att hämta upp flera personer på sina hemadresser på samma tur och ändå 
vara framme i Ljusdal vid de tider som anges. Körvägen beror på resenärerna och de 
Närområden som ligger till grund för tabellerna. Till Ljusdal kan du alltså åka från 
adress i Närområde Svågadalen och adress i Närområde Gunnarsbo.  

TIDTABELLER  



 
 

 

 

 

 

 

 

OBS! Det är nu viktigt att visa att vi behöver den här möjligheten i Svågadalen genom 

att använda tjänsten. På så sätt hjälper vi även andra lands-och glesbygdsområden 

som då kan få den här möjligheten och på så sätt kunna bo med tillgång till 

samhällsservice även om man inte har  bil. Den här nyheten kan även främja turism 

då tjänsten kan nyttjas även om man inte är folkbokförd i Svågadalen. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERVICEPUNKT 

Dator med internet samt Wi-Fi 
Hemkörning av varor 
Caféhörna 
Turistinformation, viss 
kommunal info 
Genomförande av 
kundaktiviteter 
 

 

Ombud för : 

Fiskekort 

Apotek 

Svenska spel Tips & Lotter 

dryckesbeställningar på 

http://www.systembolaget.se  

Tjänsten är tillgänglig dygnet 

runt och du får ett sms eller mejl 

när din beställning finns 

Frimärken 

Systembolaget: Du kan göra dina           

att hämta hos oss. 

 

 
Vi kör ut dina varor  

utan kostnad för dig! 
tisdag och fredag 

Obs! Varuhemsändning gäller 
alla i dalen , även 
sommarboende. 

Välkommen att ringa! 
 

Tel. 0653-301 00 (ring helst dagen 
innan leverans). 

 
handlarnsvagadalen@gmail.com 

 

Öppettider 

Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30 

Ingen lunchstängning  

Lördagar kl. 09.30-13.00 

Söndagar stängt 
 
handlarnsvagadalen@gmail.com    
0653-30100 
 

SVÅGADALEN 

Saffran 13.90  

Vi har Julskinka, Lutfisk, Chokladaskar, lotter och det mesta 

du behöver inför julen. 

Erbjudanden 
Garant Kaffe  1/2 kg 25,90 

Julmust Nygårda 2 för 25  

Julprinskorv Scan 29,90 

Glögg Blossa 24,90 

Inläggningssill 24,90 

Apelsiner 14,90/kg 

Nötfärs 500g 44,90 

Julens handlarnblad kommer i brevlådan denna 

vecka 

Beställ dina varor Från Systembolaget i god tid 

Utkörning julveckan : Tisdag och OBS!  Torsdag 

 

OBS ! ÖPPETTIDER I JUL 

Mån-Fre ordinarie öppettider  

Julafton 10-13 

Juldagen och annandag jul stängt 

Vi önskar alla en god jul och ett 
gott nytt år 

Magnus med Personal 
 



 
 

  Frid i juletid 
 
Men ser man på, så var det snart dags för luciafirande igen då. Trots att luciatågs-

kostymerna inte ens har hunnit bli strukna ännu har jag själv hunnit med att besöka 

två olika julbord, och ett par till lär det hinna bli innan tiden är slagen för julotta. Inte 

för att jag själv någonsin har varit på en julotta, men jag har på min så kallade ”att 

göra lista” att ta i mig iväg på en sådan åtminstone en gång i livet. Fast det var ju nu 

just det här med ordet ”otta” som är lite avskräckande för mig, för morgon-människa kan 

ingen anklaga mig för att vara. Istället för att vara först på plats brukar jag istället vara den 

som lämnar arbetsplatsen sist, för att arbeta kvällstid passar mig ypperligt. Det är tur att vi alla 

är olika, för jag har många duktiga medarbetare som kommer väldigt, väldigt tidigt till jobbet, 

vilket också behövs för att samhället skall fungera.  

 

I Svågadalen tycker jag att mycket positivt har hänt under det senaste året, och mer är på 

gång! Det är bara till att öppna lokaltidningen så ser ni olika aktiviteter och händelser i dalen 

som uppmärksammas runt om i Hälsingland. Nu senast var det HT:s ledarskribent som med 

positiva ordalag beskrev det pågående försöket med utökad Flex-trafik. Mycket bra! 

 

Ja, men då återstår bara att önska er alla en riktigt god jul, så hörs vi i januari igen!  

 

 

Hälsar 

Fredrik Röjd 

Platschef 
 

 

ÖPPET MÖTE  
för alla boende i dalen 
INTRESSEFÖRENINGEN 
Tisdag 24 jan kl 19.00 

Välkommen! 
 



 
 

Plats och tid: Svågagården den 28 november 2016, kl. 08.00-11.35 

Förtroendevalda: Beslutande:      Ej Beslutande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Kalén (Opol)  

Helmuth Klingenberg (Opol) 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 

Birgitta Hedberg (Opol) 

Björn Eriksson (Opol) 

Peter Jons (Opol) 

Hans Schröder (Opol) (ej §112) 

Marianne Joelsson (Opol) 

(§112) 

     Marianne Joelsson(Opol)  

     (ej §112) 

     Thomas Kjell (Opol) (ej §112) 

     Kerstin Holm (Opol) 

     Kent Söderlund (Opol) 

     Birgitta Söderström (Opol) 

 

 

 

 

Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare 

 

 

 

Utses att justera:  Marianne Joelsson (Opol)             

 

 
Justeringens plats 

och tid: Svågagården 2016-12-12, kl. 07:30 

Underskrifter:  Paragrafer: 104 -  113 

Sekreterare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare                 

Ordförande:                

 

 

Justerande: 

Kenneth Kalén (Opol) 

 

  

  

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

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

2016-12-14                                                      2017-01-04 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 

Svågadalsnämnden 



 
 

§ 104 Rapport från verksamheterna 
Rektorn respektive förskolechefen redovisar respektive kvalitetsredovisning för läsåret 2015-

2016.  

För grundskolans del framkommer det att skolans studieresultat fortsätter att förbättras. 

Särskilt betydelsefullt är att de yngsta eleverna som grupp räknat har kommit långt i sin 

språkliga utveckling.  

För förskolans del kan det noteras att förskoleavdelningen är välfungerande och barnen 

samarbetar på ett bra sätt. 

- Inom Svågadalsförvaltningen i stort rapporterar platschefen att antalet sjukskrivningsdagar 
minskar. Detta kan jämföras med kommunen i stort där sjukskrivningstalen fortfarande är 
mycket höga. 

- Inom hemtjänsten meddelar platschefen att det från och med nu kommer att vara möjligt för 
våra äldre att, om de så vill, ersätta nattliga hemtjänstbesök med tillsyn via en fjärrstyrd 
kamera som slås på vid överenskomna tidpunkter under nattens timmar. Detta kan vara bra 
för den som är lättväckt och som har svart för att somna om. 

- Platschefen samt Björn Eriksson (Opol) rapporterar om deras arbete med att se över 
skolskjutsen i Svågadalen. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar att även fortsättningsvis ge Björn 

Eriksson (Opol) samt platschefen i uppdrag att noggrant bevaka skolskjutsfrågan. 

§ 105 Ekonomisk uppföljning november år 2016 
Platschefen informerar om nämndens ekonomiska läge. Som det ser ut kommer nämndens budget 

att vara i balans vid år 2016 års slut. 

Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om ett eventuellt arbetssätt med budgetperioder om 

fyra kalenderår i taget som har diskuterats i kommunen. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 106 Svågadalsnämndens budget för år 2017 
Svågadalsförvaltningen har utarbetat ett budgetförslag som redovisats för arbetsutskottet. 

Arbetsutskottet har beslutat att föreslå nämnden att anta budgetförslaget för år 2017.  
Detaljbudgetförslag bifogas i detta protokoll. Nämnden diskuterar frågan. 
Ordförande Kennet Kalén (Opol) föreslår nämnden att i enlighet med arbetsutskottets förslag 
besluta om att anta det lagda budgetförslaget. 
Beslut: Nämnden beslutar att anta budgetförslaget för år 2017 i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

§ 107 Verkställda beslut 
- Ordförande Kenneth Kalén meddelar att han har samverkat med Ängebo IK rörande den 

nya skidbron i Ängebo. 

- Ordförande Kenneth Kalén meddelar att Fördelning av arbetsmiljöansvar skall göras på nytt. 
- Fiskeprojektet (eller snarare förstudien) har blivit ett leaderprojekt. (Där 147.440 kr söktes, men 
man beviljades 130.000 kr.)  
- Peter Jons (Opol) redovisar sin inventeringslista över smultronställen i Svågadalen som 
nämnden bör utveckla. 
- Hans Schröder (Opol) redovisar en skrivelse till Telia som avser den bristande tillförlitligheten 
hos mobilmasten i Brännås.  
- Platschefen meddelar att förvaltningen kommer att utrustas med en så kallad Rakel-enhet som 
är en totalförsvarsgemensam kommunikationslösning för kommunikation i kris och särskild 
påverkan på samhället som exempelvis stormar och snöoväder. 
- Platschefen meddelar att förvaltningen har röjt vid Tjusarbacken. 



 
 

- Arbetsgruppen som arbetat med miljömålen har inkommit med förslag på skrivelse om 
förändringar i kommunens miljömålsarbete. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen, samt beslutar att sända skrivelserna om 
telemasten i Brännås samt kommunens miljömålsarbete. 

§ 108 Information om Flex-trafik  
Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar i Eva Edströms ställe om en försöksperiod med utökad 

Flex-trafik som kommer att genomföras i Svågadalen från och med den 11 december 2016 

till juni månad år 2017. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 109 Fråga om arbetsutskottets bemanning 
Arbetsutskottet har diskuterat utskottets bemanning i samband med byte av 

förtroendevalda. 

Arbetsutskottet föreslår följande:  arbetsutskottet finner att tre personer bör sitta i ett helt år, samt 

att en fjärde person skall vara ersättare. För tillfället innebär det då att Björn Eriksson (Opol) sitter 

kvar under vårterminen 2017. Det senare är önskvärt för att bibehålla kontinuiteten i 

arbetsutskottets arbete. Nämnden diskuterar frågan. 

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

§ 110 Nämndens och arbetsutskottets mötesdagar år 2017 
Nämnden diskuterar datum och fastställer följande: 

Arbetsutskottet: 16/1, 13/2, 13/3, 10/4, 15/5, 14/8, 11/9, 16/10, samt den 13/11 år 2017. 

 Nämnden: 30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 29/5, 28/8, 25/9, 30/10 samt den 27/11 år 2017. 

Beslut: Nämnden beslutar att fastställa mötesdatum i enlighet med ovanstående 
redovisning. 

§ 111 Pågående arbete 
Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om det pågående arbetet med att bemöta nyinflyttade 

till Svågadalen. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
Thomas Kjell och Hans Schröder anmäler jäv och lämnar lokalen. 
Marianne Joelsson (Opol) inträder som beslutande. 
§ 112 Ansökan från Brännås-Brändbo byalag 
En ansökan om kulturbidrag från Brännås-Brändbo byalag har inkommit till nämnden. Ansökan avser 

en surströmmingsskiva som hölls den 1 oktober 2016, och då de kostnader som uppstått för 

musikunderhållning.Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att avslå denna ansökan på grund av att 

den inkommit i efterhand. Nämnden diskuterar frågan. 

Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att avslå den inkomna 
ansökan. 
De som anmält jäv återvänder till mötet. 

§ 113 Nämndens policy vid bidragsansökningar 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att förändra policyn som säger att föreningarna skall redovisa sin 

ekonomi i samband med bidragsansökan. Istället borde nämnden kräva att de inkommande 

ansökningarna skall vara mer specificerade. Nämnden diskuterar frågan. 

Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 
Mötet avslutas. 



 
 

SVÅGADALSBLADET 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

15:e jan.   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       50 kr  
  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                                                 www.svagadalensbyar.se 


