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Valborgsmässofirande
på Moodtorpet
Kasen tänds kl. 21.00
Alla musikanter är välkomna
med sina instrument och
kanske någon kan stämma upp
en vårsång
Fyrverkeri
Serveringen öppen från kl.
20.00
Välkomna !

Vårfest
Lö 13/5 Kl 18.00-24.00
Ordförande Bernt Jons fyller år!
Det ska vi fira!
Bernt bjuder på mingel och
underhållning
Förrätt skaldjursmousse m pain riche
Varmrätt: Regnbågslax m
hollandaisessås & kokt pot. Alt
Älgfärsbiff pot. mos & kantarellsås.
Lingonssylt/Sallad
Efterrätt: Tårta
Anmäl spec. kost i förväg!
Underhållning:
Musikschlaget från Sundsvall och dans
till Mobergs
Kvällsvickning
Kuvertpris 299:Bindande föranmälan senast 6 maj
genom inbetalning postgiro 589905-9
Obs inga presenter!

Sörsia Byalag
Fullst. rättigheter
Ängebo
www.svagadalen.com
PG:589905-9
0653-30157

Välkommen

APRIL månad

APRIL
20 polkagrisens dag

Sagostund
Nu kan du besöka biblioteket på Svågagården torsdag
27 april
Elsie Bäcklund-Sandberg läser Dörrskylten av Hasse Z
Efteråt samlas vi i serveringen för lite go´fika och
trevlig samvaro.

Litterär salong

MAJ
5
6
7
11
15

internationella kebabdagen
hembakatdagen
nässlans dag
chokladbollens dag
kardemummabullens dag

Birgitta Nilsson

inbjuder Gunnar Svensson till. Diktläsning, prosa, sång
och musik blandat med fika förstås.

Välkommen
Elvakaffe
serveras på Betel fredag 21 april igen. Tänk så skönt
att känna sig bortbjuden på fredagförmiddag, att få
lämna skurhinken, dammtrasan och fönsterskrapan…
Men faktum är att hos mig är dessa grejor inte
framme så ofta ändå men så mår jag ganska bra
också..!

Våffeldagen

till

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

Birgitta Nilsson
som gärna informerar om dalen
0730 423077

firade vi i Brännås, vi som ville träffa lite bekanta och
samtidigt njuta av de underbara våfflorna och fikat.
Vi saknade några men troligen gräddade dom sin
våffla hemma.

Musikcaféet
har haft sin sista söndag för i vår.
Klubbstugan fylldes ganska snabbt och så kunde vi
lyssna till de sex spelmännens underhållning, allt från
gamla godingar, 60-70-tal, religiöst, visor,
guitarboogie till lite rockigare. Så hade vi fyra
gästande spelmän.
Där finns något för alla smaker. Till kaffet serverades
apelsinkaka, tosca, rulltårta och drömtårta.

Fika
är ett ganska naturligt fenomen.
Det finns nog inte ett evenemang som är fikalöst…

BOENDE I DALEN
Nu är det hög tid att kolla
Har DU något att erbjuda för våra turister,
året runt eller under sommaren?
Hör av
dig!!!
Vi sammanställer detta och går ut med
information, många söker sig hit
sommartid och vi bör kunna erbjuda dem
nånstans att bo.
Ring eller maila oss, Birgitta och Mia

Evenemangen avlöser varandra i Svågadalen
Kolla evenemangskalendern bara, det finns hur
mycket som helst att välja mellan.

Onsdag 17 maj 18.30
Folkets Hus årsmöte för
medlemmarna. Ärenden
enligt stadgarna. Fika bjuds
och filmen flottningen i
Månadens matkalender
Svågan visas!

INTRESSEFÖRENINGEN
ÖPPET MÖTE
Torsdag 18 maj kl 19.00
Svågagården
Välkomna
ANNONSERING

i SVÅGADALSBLADET
Stort GRATTIS
För att alla ska kunna få ta del av vad som
händer i dalen beslutade intresseföreningen
2016 följande priser
(gäller för Svågadalens boende)
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…!

föreningar, företag

på
Din födelsedag

TORBORG
önskar
Kerstin i Stråsjö

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

Birgitta och Mia

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

Begagnat

GASOLKYLSKÅP
sökes av
Kerstin Lithander
Tel till Mia R 0653 -30247

AKTUELLT I SVÅGADALEN
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

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

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Nina Labbart

BAD
Havrabadet naturbad

070-3203133

073-6402789

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

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

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland
070-2129414

Stråsjö jaktklubb
Ordf. Benny Leek 070-6053488

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

0730-415403

Stråsjösjöns vänner
Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Svågadalens skoterklubb
Ordf. Tomas Sandin

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Utbildning förarbevis för skoter:
Sture Joelsson tel.0703729224

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Svågadalens jaktskytteklubb

JMV El & Byggtjänst
Rotback 210 Bjuråker
070-3459928

Ordf. Joakim Brink 070-2972872

Sörsia byalag

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

Ordf. Nils-Erik Lönn
Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

070-2198340
0730-822525
0653-30228
073-8297365

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

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

HANTVERKSMONTER

FOLKETS HUS

HEMSLÖJD
Stickning, Sonja Eriksson 070-5298470

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

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

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
(Flex) närtrafik finns

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

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

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

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL

LANTBREVBÄRARE
Vardagar, säljer frimärken

TRÄDFÄLLNING MM
Hälsninge A.T.F

LOKALER FÖR UTHYRNING

Victor van Deuren
www.trädtjänster.se
halsingeatf@gmail.com

www.hudiksvall.se

072-5596127

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

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN
Reception
Förskola
Förskoleklass, Fritids
Skolan
Äldreomsorgen
Platschefen
Folkets Hus

0650-556660
0650-556661
0650-556662
0650-556663
0650-556665
0650-556666
0653-30157

VANDRINGSLEDER
Kontaktperson/info.
Lisa Weinacht

070-9531052

VÄGPROBLEM
NCC

076-5215311

FIKAKORGAR

Kort information om fikakorgarna i sommar,
mellan 1 juni och 30 september.
Intresseföreningen står som arrangör.
I påskhelgen delade jag ut ca 250 broschyrer till personer som besökte Bror-Erics vårvernissage i Kyrkbyn. Samtidigt
pratade jag med alla och informerade om vår vackra Svågadal vilket gav ett otroligt gensvar.
Dom tyckte det var ett jättefint initiativ och jag tror faktiskt att många av dessa kommer att åka här i sommar, vi har ju
en hel del att visa upp.
Ring någon av oss innan du kommer, vi är åtta kvinnor i sex olika byar som kommer att tillhandahålla fikakorgar till de
som är fikasugna när dom kommer hit. Naturligtvis varierar fikautbudet hos var och en av oss och det gör ju att man får
åka flera vändor för att testa alla sex korgarna! Priserna är ungefär lika hos oss.
Vi har fått klartecken från miljökontoret, vi säljer kaffe, te, festis, ostsmörgås, fikabröd, allt packat i korg eller kasse.
Vi lämnar med en enkät för att få höra vad du tycker om detta.
Korgen, kassen, termosen och enkäten lämnar du tillbaka till någon av oss eller till Handlar´n i Ängebo.
DU kanske tycker detta låter intressant, ja men åk en rundtur då!
Se broschyren och kartan i detta Blad!
Affischer sätts upp på anslagstavlor.
HT ska informeras och förhoppningsvis göra ett reportage.
Broschyrer delas ut;
Gröntjärn, Hudiksvalls kommuns turistbroschyr, Rôssåsen
Visit Glada Hudik i datan samt Facebooksida.
Kartor över Svågadalen.
Kartor över leder.
Svågadalsbladet.
Enkät till alla besökare så vi kan utvärdera detta i höst,
det kanske kan bli en fortsättning.
Undrar du över något så ringer du någon av oss!

BUSSRUNDTUR I SVÅGADALEN
Tisdag 23 maj anordnas en
guidad rundtur för alla som har
korg först och främst.
De platser som blir kvar kommer
att erbjudas till nämnden.
Gensvaret är stort så det kan bli
en resa för allmänheten till
hösten också med en större
buss. Jag återkommer om detta.
Vi har mycket att visa här i
Dalen.

EVENEMANGSKALENDER
APRIL

MAJ

21
22
23
27
27
28
28
30

1 Öppet hus, Holmbergs skola
7 Gudstjänst Svågagården
10 Vandring ÄIK
13 Födelsedagsfest Svågagården
17 Folkets hus Årsmöte Svågagården
18 Möte intresseför Svågagården
31 Dialogkväll Svågagården
4 arbetsdag forngården
11
”
18
”

Elvakaffe med PRO-kören
loppis bävercampen, Björsarv
årsmöte Sörsia, Moodtorpet
sagostund, Svågagården
arbetsdag forngården
pärgröt, fläsk och film, Svågagården
litterär salong, Stråsjö
valborgsfirande, Moodtorpet

Måndag
Måndag
Tisdag
Torsdag
Fredag

bingo, Svågagården
miniorerna, Betel Norrberg
innebandy, Svågagården
cirkel-styrketräning, Svågagården
elvakaffe, Betel Norrberg

”SAGOSTUND FÖR VUXNA”
Elsie Bäcklund-Sandberg
läser

DÖRRSKYLTEN
av författaren
Hasse Z
Torsdag 27 april kl 19.00
Biblioteket på Svågagården
Ängebo
Kaffe eller te med hembakat fikabröd 20 kr
Välkommen att slappna av i en mysig miljö med levande ljus,
lyssna och lev dig in i sagomiljön.
Du glömmer tid och rum för en stund.
Varmt välkomna!
Arrangör; Svågadalens intresseförening

Dialog kväll
med temat fiber
Möjlighet att ta upp även andra frågor med nämnden

Onsdagen den 31 maj kl 19.00 – 20.30
Svågagården
Alla hjärtligt välkomna
Vi bjuder på fika.
Svågadalsnämnden

Välkommen till
Helande Skolhusets
Bed and Breakfast
Sov över i byn Holmbergs gamla byskola i Svågadalen,
Hälsingland
VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS 1 MAJ 14 - 16.00
Adress: Holmberg 32
Ingen föranmälan, bara att komma! Kaffe/te och kaka
Rita Borenstein
0707 707 199
www.helandeskolhuset.se

Elvakaffe

på Betel, Norrberg

Fredag 21/4 Sång och musik av PRO-kören.
Elvakaffe fortsätter varje fredag kl 11.00-12.30 till och med den 19 maj.
Sen gör vi uppehåll över sommaren.

Gudstjänst på Svågagården

Söndag 7 maj kl 11.00

Lena Funge, Eva Edström, Ove Timan m.fl. Vi bjuder på kyrkkaffe!

Välkomna!

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

SVÅGADALENS SKOLA
Skärtorsdagen var full av påskaktiviteter för eleverna på Svågadalens skola. Här har eleverna just hittat det
stora påskägget som gömts på skolgården. De gick sen en tipspromenad om påskens traditioner och avslutade
dagen med att se på film.

Hyresledigt i Brännås
Parhus 2 rok
Kontakta Lars Andersson 070-3701554
lars.andersson@lamedia.nu

Torsdag 4 maj 13-15 •
Träffpunkt Patricia
Lastagegatan 9, Hudiksvall
Hälsovägledare Elin Lindqvist om
hälsa /kost.
Yvonne Bengtsson &Susanne
Rådlund berättar om vikten av att
röra på sig, prova på sittgympa.
Vi bjuder på frukt!
Anhöriga & seniorer är välkomna!
Har du frågor?
Lisa Östberg 070-190 64 18
Jessica Pålsson 070-311 26 02

MATSEDEL
Vecka/sal
lads-bord

Vecka 17

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Korvlåda
potatis

Spagetti
köttfärssås

Fiskgratäng Köttsoppa
med tomat
mjukt bröd
och oregano pålägg
Potatis

1:a Maj
Stängt

Dragonfisk m
potatis

Tomat och
ostgratinerad
korv med
potatis

Panerad fisk
med
remouladsås
& potatis

Fredag

Köttbullar
Sås potatis

Makaroni
pudding

Kyckling sås Potatis och Biff a la
potatis
purjolöks- lindström
soppa
sås potatis

Korv
potatis
ägg

Fläskkotlett sås
potatis

Köttfärsgula
schgryta
Ris/potatis

Morotssoppa
mjukt bröd
pålägg

Tacos
buffe

Kycklinggryta med
dragon
pasta/ris

Fläskgryta
potatis

Korvstroganoff m
ris

Stekt fisk med Pasta med
spenatsås
köttfärs och
potatis
ostsås

Pannkaka,
grädde &
sylt.

Fläsk
potatis
löksås

Viltfärsbiff Kokt fisk
svampsås äggsås potatis

Stekt Korv
stuvade
makaroner

Färsfrestelse

Sallads
buffé

Pärgröt
med fläsk

Lördag
Söndag
Hemtjänsten Hemtjänsten

Alt.
matlåda
Vecka 18
Sallads
buffé

Currykorv
ris/potatis
Vecka 19
Sallads
buffé

Vecka 20
Sallads
buffé

Vecka 21
Sallads
buffé

Stekt fisk
Stängt
Kycklingfilsås potatis
gratäng
Kristihimmelsfär Ris/potatis
d

Omelett

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

Alla dagar lätt-margarin, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten
Adress
Svågagården
820 62 Bjuråker

Telefon

Fax

0653-30157 0653-30286
svagagarden@svagadalen.com

Morsdags
buffe

Klipp ur denna!
Ö

FILM

Fredag 28/4
12.00 Pärgröt & fläsk med stuvad vitkål
I Skördetid.
En film med Lars Nilsson i Vålsta Forsa och hans två nordsvenskar.
Se havre skäras med självbindare.
Kärvar på snes.
Tröskning i gammalt tröskvärk. Höstplöjning mm
av Erik Eriksson

Påsklovs kryss för barnen. Lös de vågräta raderna. Är krysset rätt löst bildas ett
ord i den lodräta raden. Maila eller smsa in ordet med namn och telnr.
Till majlis.wikstrom@spray.se / 0705253096. Vi lottar ut lördagsgodis till 3 vinnare. Svaren skall vara inne senast 7 maj. Vinnarna meddelas och namnen visas i
nästa blad. Lycka till.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. Kall årstid

2.
3.
4.
5.

Djur med man.
Liten ---- stjälper ofta stort lass.
Åker påskkärring på
Kan man trä Smultron på.

6.
7.
8.
9.

Mycket i påskägget.
Påskfärg.
Skuttar i skogen.
Den spinner och lapar sin mjölk.

Onsdag 10 maj har vi vår första vandring. Samling 18.00 vid Handlarn. Medtag eget fika. Tovåsen är
planerat men kan ändras efter väder å terräng. Se på facebook eller hemsidan när det är dags. Annars
blir det en överraskning.
Vi har nu en del av det ekonomiska klart för att kunna uppföra ett utegym och motorikbana på
Svågavallen. Jag fortsätter att jobba å se om vi kan få in ytterligare medel. Här är det meningen att alla,
barn, ungdomar och vuxna skall kunna träna tillsammans eller själv, när man vill. Vi köper in stommen
och bygger på med enklare detaljer. Vi behöver dock hjälp med uppsättningen när allt är på plats. Så
anmäl gärna arbetskraft om vill hjälpa till och kanske träna framöver.
Behöver även kontrollanter till sommarens utebingo måndagar från 22 maj t om 21 augusti. Man
kontrollerar brickor ute vid bilarna å hjälper till att plocka ihop. maila in ett datum som passar dig till
majlis.wikstrom@spray.se
Arbetslistan läggs upp på hemsidan så man kan se vilka datum som är ledig.
Vi kommer även att ha körveckor för klippning av våra gräsytor i sommar. Kan du ta på dig en klippning i
sommar så kontakta Tommy Ädel som håller i den listan. Ju fler som kan klippa ju mindre arbetsveckor
får vi. Instruktion på maskinen när det är dags å listan är klar.
Styrketräningen kör vi april månad ut. Innebandyn håller nog på lite längre.
Som vanligt går det att följa oss på facebook eller på hemsidan. Lägger ut så fort det är något som händer
utanför våra andra aktiviteter. På återhörande Majsan.

Pimpeltävling på Norrhavrasjön blev en lyckad
tillställning.

Här står står storfiskarna som tog hem förstapriserna.
Solen försökte titta fram under fisket
men först då tävlingen var avslutad
bröt den fram ordentligt.

En kôlbulle kan aldrig vara fel en
sådan här dag.

Foto: Ulrika Ädel

Sörsia Byalag tackar alla som kom
och gjorde den här dagen till en
trevlig upplevelse

SVÅGADALEN

n

NYHETER I BUTIKEN!
Frimärksombud
Frimärken, frankerade kuvert och påsar i olika
storlekar finns nu att köpa hos oss.
ATG

Välkomna till oss!
Magnus med
personal
Vi är glada att kunna meddela att vi blir
ombud för ATG. Om allt går som planerat
kan vi komma igång i slutet av april.

Söndagsöppet i sommar
Från 28/5 tom 20/8 kommer vi att ha söndagsöppet 10.30 – 13.00

Öppettider
Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30
Ingen lunchstängning
Lördagar kl. 09.30-13.00
Söndagar stängt
handlarnsvagadalen@gmail.com
0653-30100

Ombud för :
Fiskekort
Apotek
Svenska spel Tips & Lotter
Frimärken
Systembolaget: Du kan göra dina
dryckesbeställningar på
http://www.systembolaget.se
Tjänsten är tillgänglig dygnet
runt och du får ett sms eller mejl
när din beställning finns att
hämta hos oss.

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

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

Närtrafik i Dellenbygden
och Svågadalen
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 mobilappen. 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 29 kr 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 vid de tider som anges. Körvägen
beror på resenärerna.

NYHETEN är att
närtrafiken går 5 dagar i veckan efter
den bestämda turlistan.
Resorna körs med taxi.

April, april
Ja, det finns nog en ganska bra anledning till varför man brukar prata
om aprilväder. Den påskhelg som snart har passerat har varit märkligt
kall och vindpinad, men samtidigt vet vi ju att grönskan snart kommer
hit även till oss. Med våren kommer även ny energi i annan form, och
det kan behövas, för det är hektiska tider för de flesta med allt från vårbruk till
kommande skolavslutningar och allt däremellan.
Jag konstaterar också att den första halvan av år 2017 snart har passerat, vilket i sin
tur innebär att det snart, mycket snart, är valår igen. Därför känner jag mig manad
att redan nu börja påminna er om vikten av att vaska fram bra kandidater till
Svågadalsnämnden – kanske just du?
I övrigt vill jag framhålla att det vi gör i Svågadalen i mångt och mycket, på ett
positivt sätt, bryter mot de utvecklingstrender som finns i riket i stort. Det här är
naturligtvis fantastiskt trevligt. Ett exempel från de senaste veckorna är att vår butik,
Handlarn Svågadalen, skall bli ombud för ATG. Det är fascinerande, för samtidigt
väljer ATG att lägga ned sin ombudsverksamhet på andra orter. Det finns många
liknande exempel, och dessa behöver jag nog inte räkna upp. Ni känner nog till dem
själva.
Sedan har jag en liten uppmaning till er som är aktiva inom föreningslivet – skicka
gärna in bidragsansökningar till Svågadalsnämnden! Man kan ju aldrig få mer än ett
nej. Ansökningar gör man skriftligt eller muntligt till mig. Sedan kommer
Svågadalsnämnden att hantera frågan, och blir ett bidrag beviljat så kommer jag att
överföra de sökta medlen till er. Är det nu så att jag faktiskt glömt att föra över
pengar som ni vet att ni har beviljats men som ni inte har fått – ja, då vill jag att ni
omgående kontaktar mig. Ibland kan även jag tappa saker mellan stolarna, även om
jag skulle vilja att det inte vore så.
Föreningar kan även söka bidrag från den gemensamma landsbygdsutvecklingsfond
som nämnden har tillsammans med Folkets Hus. Där ansöker ni på samma sätt, men
sedan är det en särskild styrelse som beslutar hur pengarna fördelas. I detta fall är
det Ängebo Folkets Hus-förening som betalar ut bidragen.
Jag hoppas att detta har förtydligat hur det hänger ihop med föreningsbidrag och
landsbygdssatsningar i dalen.

Med vänliga hälsningar
Fredrik Röjd

ÅrsmötesProtokoll Brännås/Brändbo Bygdegård/Byalag 26 mars 2017
§1

Mötets öppnande
Thomas öppnar Årsmötet och hälsar alla välkomna, Röstlängden ifylls

§2

Val av Ordförande för Årsmötet
Årsmötet väljer Marianne Tunhult

§3

Val av Sekreterare för Årsmötet
Årsmötet väljer Thomas Kjell

§4

Val av två Protokolljusterare för Årsmötet
Årsmötet väljer Robin von Wachenfeldt och Jessica Svensson

§5

Röstlängden fastställs
Alla befinns röstberättigade. dvs boende här i någon form, se bilaga

§6

Anmälan av övriga frågor, §16
Fiber, publicering av Årsmötesprotokollet, Släpvagnen, Inköp till köket

§7

Godkännande av Dagordningen
Årsmötet godkänner Dagordningen

§8

Årsmötet utlyst i behörig ordning
Kallelse uppsatt på tre infotavlor för tre veckor sedan samt i de två senaste Svågabladen, godkänns av Årsmötet

§9

Styrelsens verksamhetsberättelse samt Revisorernas berättelse
Helmer och Thomas redogör, se bilaga

§10

Ansvarsfrihet för Styrelsen
Årsmötet beviljar Styrelsen Ansvarsfrihet

§11

Inkomna Motioner från medlemmarna, se bilagor

§11A

Elljusspåret behöver åtgärdas
Årsmötet ger mandat till Styrelsen att hantera frågan

§11B

Varmvattenberedaren behöver åtgärdas
Årsmötet ger mandat till Styrelsen att hantera frågan

§12

Val av Styrelse
Ordf Thomas Kjell(1år), Sekr Fredrik Johansson(1år kvar), Kassör Helmer Stillmark (1år),
ViceKassör Jessica Svensson(1år), Ledamot Robin von Wachenfeldt(2år), Ledamot Hans Schröder(2år),
Suppl Astrid Johansson(1år), Suppl Jonne Eriksson(1år)

§13

Val av Revisorer
Årsmötet väljer Åke Lindberg(1år) och Ingvar Åström(1år)

§14

Val av Valberedning
Årsmötet väljer Börje Eriksson(1år) och Jonne Eriksson(1år)

§15

Kommande aktiviteter under året,
arbetsdagar/städdag, surströmming, våfflor

§16

Övriga frågor

§16A

Fiber, Thomas redogör

§16B

ÅrsmöteProtokollet, publiceras i Svågadalsbladet

§16C

Släpvagnen, byggs om till LGF-kärra, Släpansvarig samt användarlista Årsmötete ger mandat till Styrelsen att hantera frågan

§16D

Inköp av saker till köket, bla nya termosar, Astrid får mandat att hantera frågan

Marianne tackar de närvarande och avslutar Årsmötet

Marianne Tunhult
Årsmötets Ordförande

Thomas Kjell
Årsmötets Sekreterare

Robin von Wachenfeldt
Protokolljusterare

Jessica Svensson
Protokolljusterare

SVÅGADALSBLADET

15:maj kl 12.00
Stråsjö Medeltida kapell

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

