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Skoterfestival  

Lördag 24 februari 

 kl 10 - 15 

Moodtorpet - Norrberg 

Välkomna! 

Svågadalens skoterklubb & Sörsia 

byalag 
Även info på Facebook Moodtorpet och 

Svågadalens skoterklubb 

 

Skotercafé 
 med kôlbulle 

Lördag 10 februari 

kl 10 - 15 

Moodtorpet-Norrberg 
Barnen får åka en tur i 

skoterkälke – medtag hjälm 
 

Alla hjärtligt välkomna med 
eller utan skoter 

 
Sörsia Byalag 

 

MUSIKCAFÉ 
på 

SVÅGAGÅRDEN i ÄNGEBO 
Söndag 28 jan  kl 18.00 

 
 

.............mer info i bladet 
Birgitta Nilsson  &  Knut BergqvistBirgitta Nilsson  &  Knut BergqvistBirgitta Nilsson  &  Knut BergqvistBirgitta Nilsson  &  Knut Bergqvist 

OBS  BYTE AV LOKAL 
Klubbstugan renoveras 



Hör av dig till intresseföreningens ordf. 
Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

som gärna informerar om dalen. 
0730 423077 

 

JANUARI 
 
Nytt år och nya utmaningar, möjligheter, 
glädjeämnen men även tragedier.  Lev i nuet och 
gläd dig åt det fina som finns, glöm det som varit för 
det är historia nu. 
Fjorton nya dagar har gått av 2018 och snö får vi i 
riklig mängd.   
Härligt med en helt oskriven almanacka men snart 
nog fylls den med diverse evenemang och 
åtaganden. 
Om du ska minnas allt så skriv av 
evenemangskalendern, åtminstone delar av den. 
 

INTRESSEFÖRENINGEN 
informerar 

 
Påminner igen att vi ökat annonskostnaden för 
utsocknes men vi tycker ändå att vi är relativt 

billiga i jämförelse med andra. 
Bladet delas ut till ca 350 hushåll i Svågadalen 
samt att det direkt efter sammanställningen 

sätts ut på hemsidan. 
Se priserna på Bladets baksida. 

 
Maila manus eller ring någon av oss! 

Mia eller BirgittaMia eller BirgittaMia eller BirgittaMia eller Birgitta    

Manusstopp  
som förr 15:e varje månad kl 12.00 

 
men räkna med att det kan ta extra dagar för 

utdelning om stoppet är på en fredag. 

 
INTRESSEFÖRENINGEN  

kallar till 

ÖPPET MÖTE 
i Svågagårdens Lilla kök 

 
Tisdag 23 jan kl 19.00 

 
Genomgång av nov.protokoll 

Möjliga samarbetsprojekt för föreningar i dalen 
Vidareutveckla fikakorgarna 

Bron vid Dala-campingen 
Uppfräschning av stugor, gapskjul mm.... 

Alla är välkomna! 
 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 

                  MUSIKCAFÉ 

på  
SVÅGAGÅRDEN 

 

 
SÖNDAG  28 jan  kl 18.00 

 
Friggesunds musikcafé byter lokal 

pga att klubbstugan genomgår renovering. 
Samma koncept som tidigare 

Underhållning av  
Ingvar Bergqvist, Karl-Gunnar Karlsson, Bengt 
Nordh, Urban Stensson, Karl-Erik Dufvenberg 

och Stefan Ström 
 

Fika med hembakat bröd 
100 kr jämnt 

Välkommen till en musikalisk kväll! 

Birgitta Nilsson & Knut BergqvistBirgitta Nilsson & Knut BergqvistBirgitta Nilsson & Knut BergqvistBirgitta Nilsson & Knut Bergqvist 
 

 

 
 
 

Välkommen till 
SVÅGADALEN 

 
 
 
 

            BLÄNKARE 
Boka in torsdag 22 febr kl 19.00 

SAGOSTUND FÖR VUXNA 
i biblioteket på 

Svågagården 
Elsie Bäcklund-Sandberg läsers 

 

 

 

 

 

 

Stort TACK  till intresseföreningen för en fint 

anordnad julgransplundring på Svågagården  

Från oss all som var där/Yvonne Bergström 



UTHYRES 
Ängebovägen 209 fd. lärarbostaden 
Nyrenoverad lägenhet 4 rum och kök 

Garage, matkällare, gemensam tvättstuga 
 

För mer info 
Kontakta Malena Söderström 

0730 365350 
 

PRO-Bjuråker 
Medlemsmöte Torsdag 25 januari  kl 
13.00 
på Bjuråkers bygdegård i Bricka (Obs)  
Medverkan av Tomas Lestrade från 
Pensionsmyndigheten som informerar om rätten 
till bostadstillägg och hur man söker. 
Man räknar med att 60.000 pensionärer inte 
söker bostadstillägg då man kanske inte vet om 
eller hur man går tillväga.  
Kom och få information ! 
Medlemsmöte och fika.  
Årsmötet blir den 22/2. 
Välkomna 
Styrelsen 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

GRUS 
finns att hämta 

i Ängebo, Svågagården 
i Brännås, hos Paulssons. 

JULGRANSPLUNDRING PÅ SVÅGAGÅRDEN 
 

Söndag 14 jan hölls den traditionella julgransplundringen som funnits i Svågadalen i ca 30 år.  
Varje år brukar intresseföreningen dela ut ett smycke till årets nyfödda men tyvärr har vi ingen liten 
nyfödd 2017. Festen blev mycket välbesökt med ca 100 besökare som möttes av en välskottad 
parkering med brinnande välkomnande marschaller vid entrén. 
Inomhus stod julgranen tänd mitt på golvet i stora salen,  värmen från ljusen strålade emot en, i 
serveringen fanns ett läckert uppdukat fikabord med fruktsallad och hembakat bröd. Allt bröd var 
sponsrat av kvinnor i Dalen, barnen bjöds och de vuxna fick lägga en frivillig fikapeng i hinken. 
Pengarna, ca 1600 kr,  går till skolans elever som får använda dem på bästa sätt. 
Urban spelade dragspel till de välbekanta ringlekarna som Ninni ledde, som Räven raskar över isen 
m.fl. Så fantastiskt roligt att se när barn och vuxna kan leka tillsammans, från liten till äldre. 
Alla gladde sig när fikapausen påannonserades, att bara få plocka på sig go´bitarna och verkligen 
njuta. 
Efter långdansen kom så den efterlängtade tomten och delade ut påsar, sponsrade av Folkets hus, till 
alla barn. Eftersom vi har så mycket snö så hade han säcken på en släde och jag hann inte se vem som 
drog den. Så hade han en fantastiskt snygg skinnrock på sig som tomtenissara sytt under hösten. Var 
han bor, ja bortåt Hornberget lär han ha sitt hemviste. 
Jag vill ge ett stort TACK till alla som hjälpt till så denna fest blev verklighet men jag nämner bara 
bagerskorna Karin Wåhlén-Andersson, Annika Dahlin, Ulrika Ädel, Mona Svedlund och Ylva Sahlström. 
Mona Ivarsdotter sponsrade fruktsalladen. 
Tack även till Er alla som kom, utan Er skulle det ju inte bli nåt alls… 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    
 

Jättestort TACK för  presenterna jag fick av 
er ALLA härliga, gulliga barn, personal och 
föräldrar 
                        Yvonne Bergström 



 

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 
 
 

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 
Dellenbygdens fiskevårdsförening 
Hellsen52@gmail.com 
Ordf. Ove Hellsén    070 2012608  
 

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     0730 423077 
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.Ulrika Ädel 0705-691929 
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 
 

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

 
 
 
 
 

AKTUELLT  I SVÅGADALEN 
 



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. Laila Eriksson-Wigg    076 -1153333 
 

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 

Närtrafik  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   0730-363148 
 

Moodtorpet Norrberg 
För evenemang, finns även 2 bäddsstuga  
med enkel standard 
Yvonne Bergström     0653-30228 
 

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  

 
Målare  
Christer Fondelius 
076 8290218 
ch_fon@hotmail.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 
NCC  076-5215311 

 



 



                    

    

 

 

En snörik vinter gör att vi kan serva 

bygden med finfina skidspår. 

Elljusspåret är lättåkt och passar alla. 

Vill man så kan man helt undvika 

backar.  

På milbanan är det blandad terräng, 

småkuperat och ibland någon längre 

backe. Viktigt att man håller till 

vänster i spåret för att undvika möte. 

Till vänster måste man hålla även för 

att komma åt rätt håll där banan delar 

sig. Vid normalt före skall det inte 

vara några problem att åka utför. Blir 

det dock lättare före mot is får man ta 

det lite lugnt i de långa backarna för 

att hinna vara med i svängarna nertill. 

Bengt Skarp ansvarar för 

spårprepareringen. Skulle man vilja 

hjälpa till någon gång och köra så ta 

gärna kontakt med Bengt så kan han 

visa hur det går till. 

Vi håller även på att få till 

skidlekplatsen och har i stort sett gjort 

det mesta. Lite mer preparering på 

ytorna, spår och så skall jag även göra 

lite mer teknikgrenar. Jag är klar med tunnlar och gupp 

just nu. Tyvärr kom kylan precis när vi skulle starta 

skidkvällarna och vi fick ställa in den första. Nu hoppas 

vi det blir bättre och varje tisdag framöver träffas vi kl. 

18.00 vid klubbstugan. Det är både motionsåkning och 

så skidskola för de yngre. Är det någon större som vill 

ha lite teknikråd så kan vi fixa det också. Så alla som 

kommer ner ha gärna skidor med, kul för barnen också 

om vi alla kan åka. Fika i klubbis är det också. 

 

ÄIK kallar till Årsmöte söndagen 18 feb. kl. 18.00 i klubbstugan. Ärenden enligt stadgarna. 

Handlingar och stadgar finns på vår hemsida angeboik.se 

Välkommen! 

Innebandyn fortsätter tisdagar 19.00 

Torsdagar stationsträning 19.00 Alla kör efter egen förmåga. Vill 

man bara rehabträna, rygg etc. kan man göra det och vill man 

köra hårt och bli svettig gör man det. Det var många deltagare 

vid återstarten nu i torsdags å det är jätte kul. 

2018 firar Ängebo IK 75 års jubileum. Vi planerar att ha en fest i september. Håll ögonen öppna. 

Medlemsavgift 2018 är 100 kr 

pers. 300 fam. Snällt om så 

många som möjligt kan betala in 

på 11 25 97 -0 i Januari. Spar 

porto och tid för mig. Jag skickar 

ut i feb. till de som inte skickat 

in själva. Tack för hjälpen. MW 

Ängebo IK JanuariÄngebo IK JanuariÄngebo IK JanuariÄngebo IK Januari----18181818 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Takskottning  
utföres med RUT avdrag 

Stefan Wedin telefon: 0705- 45 28 39 

 

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 
 

 

 

 
 

Det här händer på Moodtorpet under 

2018: 
 

 Skotercafé 10 februari 

 Skoterfestival 24 februari 

 Valborgsmässofirande 30 mars 

 Midsommarfirande 22 juni 

 

 

Finns intresse bland dalens föreningar att anordna 

en gemensam julmarknad på Svågagården julen 

2018? 

Det är kanske något ni kan diskutera på era 

årsmöten. Vore roligt om vi kunde samarbeta . 

Om intresse finns hör av er till 

Ulrika tel: 0705691929 

Ordförande Sörsia Byalag 

 

Du vet väl att Du kan åka 
skridskor på Svågagårdens 
isbana 
 



 



  

Fredag 26 jan. 

Mat från 12.00  

Köttsoppa m klimp/efterrätt 

Filmen ” Till minnet av 

timmerköraren”  

Gjord tillsammans med 

Hälsinglands ardennerklubb 

av Erik Erikssson 

 

 

Fredag 23 febr. 

Mat från 12.00  

Kams, vitssås & fläsk 

Filmen ”Nordsvensken” och 

korgmakare tre generationer. 

 av Erik Erikssson 
 

Fullst. rättigheter 

Ängebo  

www.svagadalen.com 

PG:589905-9 

0653-30157 

 
 
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 
 

Moustafa Jano skildrar kriget I 
Syrien för att vi ska förstå vilket 
helvete människorna som lever 
där måste utstå och varför de 
tvingas fly. Han har själv flytt 
från Aleppo till Sverige och nu 
vill han berätta om sina och 
andra flyktingars trumatiska 
upplevelser med hjälp av sina 
bilder som publicerats på 
internet för fri spridning. 
Motiven är ofta en kombination 
av dröm och verklighet där 
känslan av förgängelse och 
utsatthet är ständigt 
närvarande. Barnen återkommer 
i många av Moustafa Janos 
bilder och gestaltar en 
generation vars hela liv levts i 
krig. 
Moustafa Jano är grafisk 
designer och utbildad vid 
konsthögskolan i Damaskus. 



Aktion julklappen. 

Vi i klass 4-6 på Svågadalens skola har varit med i 

Aktion Julklappen. Aktion Julklappen är ett projekt 

av Läkarmissionen där olika skolor i Sverige kan ge 

julklappar till fattiga barn i Rumänien, Ukraina och 

Moldavien. Det handlar om att ge saker som vi tar för 

givet att vi har till barn som inte har det. Vi 

använde skolans Majblommepengar för att köpa 

julklapparna.  

Julklapparna ska innehålla: en blyertspenna, en 

pennvässare, ett suddgummi, ett skrivhäfte, ett 

ritblock, en ask med färgkritor, en tvål, en 

tandborste, en tub med tandkräm, en tablettask, en 

reflex och ett jul/vykort med en personlig hälsning 

på engelska.  

Vi fick själva slå in julklapparna. I år skickades 

19 995 julklappar till Östra Europa. Vi skickade 17 

av dem. 

Av: Ella Schröder & Emil Kronqvist 

 

 

  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

SVÅGADALEN 

Ombud för : 

Fiskekort 

Apotek 

Svenska spel Tips & Lotter 

ATG 

Frimärken,frankerade kuvert 

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. 

 

 
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 

 
handlarnsvagadalen@gmail.com     
0653-30100 

Nu säljer vi som ATG ombud 

presentkort från flera butikskedjor, 

restauranger mm. Intersport, 

interflora, O`learys, 

Teknikmagasinet, Ticnet, 

Flygstolen.se Spotify med flera. 

Välkomna 

Magnus med Personal 

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

Ni har väl sett att Handlar´nbladet 
har bytt utseende  
Nu mycket större och tydligare 
 

Semlorna har kommit!  

 

Kom ihåg  

Alla hjärtans dag den 14:e februari 

 

Tvåtaktsolja 4 liter  369 kr  

Hos oss hittar du oljor till 

Bilar,Snöskoter, motorsågar 

Ge småfåglarna omtanke! 
Vi har fågelmat 



Plats och tid: Svågagården den 27 november 2017, kl. 08.00-11.50  

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Eva Edström (Opol) 
Helmuth Klingenberg 
Birgitta Hedberg (Opol) 
Peter Jons (Opol) 
Hans Schröder (Opol) 
Marianne Joelsson (Opol) 

Thomas Kjell (Opol) 
Birgitta Söderström (Opol) 
Mona Svedlund (Opol) 
 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare  

Agnes Hedberg, praktikant 
 

 
Utses att justera:  Eva Edström (Opol) 
 
Justeringens plats 
och tid: 2017-12-11, kl. 09:00 

Underskrifter:  Paragrafer: 95 -  103 

Sekreterare: 

 
Fredrik Röjd                    

Ordförande:                

 
 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 
 

  
  

                                   Eva Edström (Opol) 
                                    
Upprop: Enligt ovan. 

 
Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 
 
Anslagstid från                                                            Anslagstid till 
 
2017-12-13                                                       2018-01-03 
 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
 
Underskrift 
 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 
_________________________________________________________ 

 

Svågadalsnämnden 



§ 95 Rapport från verksamheterna, personalläge samt arbetsmiljö 
Platschefen informerar om det aktuella läget inom förvaltningen inklusive arbetsmiljö och hur det 
ser ut med sjukskrivningar och rekryteringsbehov med mera. 
 
Verksamheten fungerar på ett bra sätt, och arbetet fortlöper enligt plan både i Svågagården samt 
runt om i dalen. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 96 Ekonomisk rapport  
Platschefen informerar om nämndens ekonomiska läge per den 27 november år 2017. 
Ekonomin är i huvudsak i balans, vilket visar att nämnden på ett bra sätt tar ansvar för sin 
ekonomi.  
Därtill uppfyller nämnden på ett bra sätt de krav som Hudiksvalls  kommunfullmäktige har på vår 
nämnd rörande kvalitet och utveckling. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

 
§ 97 Budget för år 2018 
Platschefen redovisar förvaltningens förslag till budget för år 2018. Budgeten är framtagen utifrån 
nämndens egna önskemål, och är i stort oförändrad från år 2017, bortsett från naturligt 
förekommande uppräkningar på grund av ökade kostnader. 
Nämnden diskuterar budgeten. 
Beslut: En enig nämnd beslutar att anta det lagda budgetförslaget för år 2018. 
 
§ 98 Mötesdatum 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden ger platschefen i uppdrag att fastställa mötesdatum för 
nämnd samt arbetsutskott för år 2018. Mötesdag, det vill säga måndagar, samt mötestid, klockan 
08.00 föreslås vara oförändrade. Antalet möten under året föreslås alltjämt vara nio stycken under 
året. Ingen nämnd under juni, juli och december månad.  
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 
§ 99 Pågående arbete 

Nämndens  arbete för att få fiber till hela Svågadalen fortlöper med kraft. Nämnden 
betonar att ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) på ett mycket bra sätt bevakar denna 
fråga genom att hela tiden vara i kontakt med de olika berörda aktörerna ifråga. 

 
- Arbetet med att göra Svågagården till ett komplett trygghetsnav för hela Hudiksvalls 

kommun pågår för fullt. Behovet av en lokal reservkraftsgenerator har åter aktualiserats i 
samband med det senaste strömavbrottet i Ängebo i slutet av november. 

 
- Arbetet med lederna fortsätter enligt plan. Bland annat måste utsiktsplatsen på 

Gravmyrsberget röjas och stigen dit märkas ut.. 
 

- Det är nu klart med fiber in till lägenheterna även på Svågagården. 
 

- Helmuth Klingenberg (Opol) redovisar resultatet av den enkät om nämnden som gått ut 
till medborgarna i Svågadalen.  Resultatet kommer att redovisas skriftligt i kommande 
Svågadalsblad. 

 
- Nämnden kommer i fortsättningen att erbjuda skjuts för allmänheten till sina 

dialogkvällar. 



Beslut: Nämnden beslutar att energiskt arbeta vidare. 
 
§ 100 Verkställda beslut 
Enkät om nämnden har genomförts, samt att kontakt har tagits med kommunens 
energirådgivare. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 101 Kommande dialogkväll 
Under kommande dialogkväll kommer gäster för att informera om pågående fiskeprojekt i 
Svågadalen. I samband med detta kommer även ett mingel att arrangeras. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

 
§ 102 Fråga om informationstavlan vid Betel 
Mona Svedlund (Opol) frågar om informationen på nämnda tavla uppdateras. 
Förvaltningen föreslår att dess personal undersöker tavlans aktualitet. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen, samt beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

 
§ 103 Belysning vid strömavbrott 
Peter  Jons (Opol) ställer en fråga om nödbelysning på Svågagården i samband med 
strömavbrott. 
Nämnden diskuterar frågan. 
Beslut: Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att 
förbättra nödbelysningen på Svågagården. 

 
Mötet avslutas. 
 

  

JANUARI 
15  Utställning Svågagården 
20  Alpin skidskola Kajevall 
23  Öppet möte intresseföreningen 
25  PRO-möte Bricka 
26  Mat och film Svågagården 
28  Musikcafé Svågagården 
 

FEBRUARI 
10  Skotercafé Moodtorpet 
18  ÄIK:s årsmöte klubbstugan 
22  Sagostund Svågagården 
23  Mat och film Svågagården 
24  Skoterfestival  Moodtorpet 
 
 

VARJE VECKA 
Tisdag     ÄIK skidskola 
Tisdag     Innebandy 
Torsdag  stationsträning 

EVENEMANGSKALENDER 
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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          75 kr           

hel sida     100 kr    
mer än 5 sidor/år                    500 kr 

 
Annons (köp-byt-sälj)                          20 kr 
 
Företagare i dalen    ¼ sida          50 kr 
   Halv sida   100 kr 
  Hel sida     200 kr 

 
Företagare, föreningar  och privata utsocknes        
   
¼ sida       100 kr     
Halv sida  200 kr  
Hel sida    400 kr  
Prenumeration  (ej Svågadalsbor)                    200 kr/år 
    
Annons, prenumeration och sponsring  betalas via  

bankgiro  810-0422 
 

www.svagadalensbyar.se 

Ansvarig utgivare är intresseföreningen             
Ordförande Birgitta Nilsson    
birgitta@rossasen.se      0730 423077    

  
Kassör Lisa Weihnacht, ansvar för 

annonsbetalning      070-9531052 

  

Vi som gör Bladet är   
Birgitta Nilsson      birgitta@rossasen.se           
 0653-30179      0730 423077  
         
Mia Rosvall mia.rosvall@svenskafrim.se    
0653-30247      070 2360410 

Manusstopp 
15:e kl 12.00 
varje månad 

Manus mailas 
eller handskrivs 

I väntan på varmare klimat .... 

och nästa Svågadalsblad 


