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VÄLKOMNA TILL EN FÖRELÄSNING

Viktigt datum:

OM STENÅLDERN

18 november 2018

I SVÅGANS DALGÅNG

SVÅGADALSVALET

Måndagen den 9 april kl.19.00
Svågagården
Arkeologerna Elise Hovanta och Niklas Groop
från Stigfinnaren Arkeologi berättar om
resultaten från utgrävningarna av
stenåldersboplatser och fångstgropar längs
Svågan. En del av fynden visas upp. Möjlighet
att köpa arkeologiska rapporter från
undersökningarna (kontant eller Swish
fungerar)".
Föreläsningen är kostnadsfri.
Alla Välkomna
Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria AB
med stöd av Länsstyrelsen, i samarbete med
Svågadalsnämnden

Vägval? Om vill vi ha kvar det vi har i
dalen och utveckla det så är det viktigt
att delta i Svågadalsvalet.
Ann-Marie ”Mia” Rosvall
Ordför. Svågadalsnämnden

MARS
SOMMARTID

ÖPPET MÖTE

Söndag 25 mars

för alla i dalen med

INTRESSEFÖRENINGEN
VILL DU HA FIKAKORGAR I SOMMAR
att erbjuda till turister och Svågadalingar?
Hör av dig!
Ring 0730 423077

MUSIKCAFÉ
på
SVÅGAGÅRDEN
SÖNDAG 25 mars kl 18.00

Tisdag 3 april
på Svågagården
kl 18.00 samlas kartgruppen
kl 19.00 intr.för. möte
rapport från årsmötet
ny karta över Svågadalen
fikakorgar i sommar
Dellenbygdens framtid
Hitta ut
Övriga frågor
Så fikar vi….
Välkommen!
Birgitta Nilsson,
Nilsson, ordf.

Sången och musiken bjuds av
Ingvar Bergqvist, Karl-Gunnar Karlsson, Bengt
Nordh, Urban Stensson, Karl-Erik Dufvenberg
och Stefan Ström
Serverar fika med hembakat bröd
Våfflorna äter du hemma till middag!
Spelmännen får en slant för att dom underhåller
Du betalar 100 kr jämnt
Välkommen till en musikalisk kväll!
0730 423077

Birgitta Nilsson & Knut Bergqvist
Snart !

Välkommen till
SVÅGADALEN

Du som ska bli Svågadalsboende
Hör av dig till intresseföreningens ordf.
Birgitta Nilsson
som gärna informerar om dalen.
0730 423077

Intresseföreningen
har haft sitt årsmöte och glädjande nog var det
välbesökt. Om intresset fortsätter att öka så blir det
roligare att styra skutan för oss som sitter i styrelsen.
Protokollet bifogas i detta Blad.
Kom gärna på mötet den 3:e april, kolla vad vi sysslar
med, hur den nya kartan över Dalen ska bli, om du
kanske ska erbjuda fikakorgar i sommar mm…

Snö, snö, snö
Snömängden fortsätter att öka, hur mycket finns det
egentligen där ovan?? Vi skottar vägar, gårdar, tak
och sen, förhoppningsvis, så försvinner ju snön ändå.
Undrar vad snönotans slutsumma blir.
Det må ju bli den vackraste sommar på länge i år, sol
och värme, bad i varma sjöar eller i havet, fiske …
Men än så är det långt till vår känns det som.

AKTUELLT I SVÅGADALEN
Brännås/Brändbo byalag o Bygdegårdsförening
AFFÄR

Ordf. Thomas Kjell
Ord.led. Robin v Wachenfeldt

Handlar´n Svågadalen

Brännås/Brändbo Vägförening

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

Ordf. Nina Labbart

BAD
Havrabadet naturbad

Stråsjö jaktklubb

070-3203133

073-6402789

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

Ordf. Benny Leek 070-6053488

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland
070-2129414

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

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

0730-415403

Stråsjösjöns vänner
Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

Svågadalens skoterklubb
EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö
Håkan Hjärtmyr 070-2664116
JMV El & Byggtjänst
Rotback 210 Bjuråker
070-3459928

Ordf. Tomas Sandin

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

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

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

Sörsia byalag
Ordf.Ulrika Ädel
Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

0705-691929
0730-822525
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

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

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

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

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

KROPPSVÅRD
KB Kroppsvård

STÄDNING
Dellenstäd, städfirma med hushållsnära tjänster

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

073-8468881 www.dellenstad.se
dellenstad@hotmail.com

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

SVÅGADALENS HEMSIDA
www.svagadalensbyar.se
Svågadalsbladet finns inlagt på hemsidan.
Hemsidesansvarig Hans Schröder
hans.schroder@hudiksvall.se

LANTBREVBÄRARE
Vardagar, säljer frimärken

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL
www.hudiksvall.se

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

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

072-5596127

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

GRUS
finns att hämta
i Ängebo, Svågagården
i Brännås vid gamla affären

PRO-Bjuråker

TACK TILL BENGT SKARP OCH ÄNGEBO IK

Äggsexa Torsdag 29/3 (Skärtorsdag) kl. 16.00
på Bjuråkers Bygdegård i Bricka
Pris: 250:Kören medverkar, lotterier

Jag var på besök hos mina föräldrar i helgen
och passade på att åka längdskidor. Vilket
härligt spår! Jag fick höra att arbetet med
spåret sköts ideellt och jag vill rikta ett varmt
TACK till Bengt Skarp för det arbete du lägger
ner på att hålla spåret öppet.

Anmälan senast fredag 23/3 till
Margareta 070-666 74 20
May 20130 el. 070-52 444 53
Välkomna

Vänliga hälsningar
Emma i Uppsala

JMV El & Byggtjänst
FUNKTIONSKONTROLL AV JORDFELSBRYTARE
Jag har varit till många kunder där den ej fungerat.
Jordfelsbrytare monterade runt år 2000 klarar ej testet
och bör bytas ut.
Pris kontroll av jordfelsbrytare; 400 kr
Kontroll + ny jordfelsbrytare; 1200 kr
Samtliga priser med ROTavdrag
Kanske dags att byta ut den gamla elcentralen
med proppar till en ny
Rivning av den gamla elcentralen,
montering av ny dvärgbrytarcentral enligt bild,
med max 15 säkringar samt resor ingår i priset.
3995 kr med ROTavdrag

Ring för offert när andra lösningar krävs
Ring gärna om ni undrar över något.
Jarmo Vilen, Rotbäck (Dragsved) Bjuråker 0703459928

Elvakaffe-Fredagen den 6/4 spelar och sjunger
Bengt Skarp, Kerstin Enegård
och Stig Bergerståhl
Välkomna alla prat- och kaffesugna
öppet varje fredag kl 11-12.30 för alla Svågadalsbor och alla
andra på Betel Norrberg.
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Föreningen Stråsjösjöns Vänner
Kallar till årsmöte
Tid lördag 7 April kl 16 00
Plats Blå rummet Fröjdhs Västerstråsjö
( Sture o Birgitta Olsson)

Det här händer på Moodtorpet 2018:





17 mars Pimpeltävling Norrhavrasjön
25 mars Sörsias årsmöte
30 april Valborgsmässofirande
22 juni Midsommarfirande

Arbetskvällar 1:a måndagen i månaden kl 18.00
Alla välkomna.

Ärenden enligt stadgarna
Styrelsen

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

Ängebo IK Mars -18

75 -år
Ett härligt gäng med barn
som åkte barnens vasalopp
första lördagen i mars. Här
har man grillat och sen
fikat och fått priser i
klubbis. De minsta barnen
åkte slingan vid stadion
några varv medan de
större barnen åkte hela
elljusspåret. Flera vuxna
åkte också ut på spåret
sedan de hejat fram de
mindre. Fler bilder ÄIK s
hemsida.

Skidåkningen för alla fortsätter Mars ut, Tis.
från 18.00. Klubbis med fika öppen till 19.30.

Man kan bli riktigt trött efter en rejäl
skidtur. Å det är friskt.

Söndag 25 mars har vi en SKIDDAG på milspåret mellan Ängebo- Björsarv. Mellan kl. 11 - 13
finns det korv att grilla, kaffe å saft vid skidvilan. Det finns lite parkering vid start i Ängebo. Det
går även att ställa sig på gården hos Maj-Lis. Det går även att starta i Långmor bra plats för bilar
eftersom de har haft någon avverkning där. Har man barn som vill åka kortare kan man släppa av
ex. Råka där spåret går nära vägen eller vid vägen upp till Åsbackarna. Frågor? kontakta Maj-Lis.
Nyheter och information mellan Svågadalsbladen finns på www.angeboik.se eller gilla vår
facebook sida Ängebo IK, där slänger vi ut information snabbt och lätt.

SVÅGADALEN

Grillpinne teleskop med
greppvänligt handtag av trä 79
kr

Gångstavar med Fjädring och
avtagbar gummiplopp 199 kr

Se även våra erbjudanden i
Handlar´nbladet på Påskskinka
mm.

Systemvaror Påskhelgen
Observera tidigare stopptid för
beställning från systembolaget
till påsk
Beställ senast tisdag 27/3 kl 13.00
för leverans till Skärtorsdagen

Öppettider Påskveckan
Skärtorsdagen 9.30-17.30
Långfredagen stängt
Påskafton 9.30-13.00
Påskdagen stängt
Annandag påsk stängt
Varuhemsändning Påskveckan
Tisdag 27/3 utkörning
Torsdag 29/3 utkörning

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

Alla garner 20%
rabatt t.om 31/3

Glad Påsk
önskar
Magnus med Personal
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

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.
Nu säljer vi som ATG ombud
presentkort från flera butikskedjor,
restauranger mm. Intersport,
interflora, O`learys,
Teknikmagasinet, Ticnet,
Flygstolen.se Spotify med flera.

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

MATSEDEL
Vecka/sallads
-bord

Vecka 12
Sallads buffé

19/3-25/3

Måndag
Stekt korv sås
potatis

Tisdag
Fiskgratäng
potatis

Onsdag
Blandade rätter

Torsdag
Mannagrynsgröt
mjukt bröd

Fredag

Lördag Söndag
Hemtjänsten

Hemtjänsten

Pärgröt fläsk

Skinklåda
potatis

Inlagd sill ägg
mjölk sky potatis

Långfredag

Janssons
frestelse

Inlagd sill ägg
potatis

Mexikansksoppa
med tillbehör

Vecka 13
Sallads buffé

26/3 -1/4

Fläskkorv
potatismos

Stekt fisk sås
potatis

Pastagratäng med
kassler

Liten påskbuffé
Sill, ägghalvor,
skinka, prinskorv,
köttbullar

Hemtjänsten
buffé

Dagens lunch
90:-

Vecka 14
Sallads buffé

Fisk gratäng
potatis

Köttfärs i ugn med
ris/potatis

fläskpannkaka

Korvlåda ris/potatis

Pasta med
tonfisksås

Färsbiffar sås
potatis

Köttsoppa mjukt Kålpudding sås
bröd pålägg
potatis

Broccolikorv med
ostsås potatis

Stekt fisk filsås
potatis

Pasta gratäng med Månadens
rökt skinka
vegetariska rätt

Partylåda
kassler
svampsås ris

Kotlett sås
potatis

Köttfärspaj

Grillkorv potatismos

Fiskgratäng med
tomat och
oregano

Spagetti
köttfärssås

Köttgyta potatis

Köttbullar
sås potatis

Makaronipudding

2/4 -8/4

Vecka 15
Sallads buffe
9/4 – 15/4

Vecka 16
Sallads buffé

Snitzel sås
potatis

Annan dag påsk

Panerad fisk Kassler potatis
remouladsås svampsås
potatis

gryta potatis Fisk gratäng
potatis

16/4 – 22/4

Vecka 17
Salladsbuffe

Kycklingsoppa

23/4 – 29/4

Dagens lunch serveras mellan 11.00 - 13.00
Dagens rätt 74:- inkl.måltidsdryck, Pensionärspris 60:- Klippkort 10 dagens den 11:e gratis.
Matlådor 60:Restaurangen är öppen mellan 9.00 -14.00
Dricka 15:Kaffe 15:Gobit 20:-

Adress
Svågagården
820 62 Bjuråker

Telefon

Fax

0653-30157

0653-30286

E-Mail
svagagarden@svagadalen.com

Fredag 23 mars
Mat från 12.00 Pärgröt & fläsk.
Vi visar filmen ”Hjalmar i Lia” Berättelsen om
bonden, kompositören och dragspelaren
Hjalmar Jonsson i Lia Bjuråker. Han berättar
om sin uppväxttid med kolvedshuggning och
annat i skogarna runt Stråsjö.
En film av Erik Erikssson
Film och mat: 60:-

Söndag 25 mars kl 18.00
Musikcafé

Lördag 28 april kl 19.00
Vårfest för medlemmar i Folkets Hus!
Meny: Fläskfilé , potatisgratäng & svampsås.
Mingelbål.
Specialkoster och vegetariska behov kräver
föranmälan. Entré, mingeldryck, mat och
dans 275:Anmälan genom förköp senast 19/4.
Ej medlemmar behöver betala extra för
medlemskap á 100:-/person
plusgiro 589905-9
eller swisch: 1233991759
Välkommen! Fullst.
rättigheter
Ängebo
www.svagadalen.com
0653-30157

I

INSPIRERANDE FÖRELÄSNINGAR PÅ HELA LIVET - PATRICIA

Hälsa Tillsammans

Torsdag 5 april • kl. 14.00 • Hela Livet – Patricia
Yukio Nakahara, mer känd som ”Japan-Jocke” besöker oss och
föreläser om hur man bäst förebygger fallskador. Fallskador kostar
miljontals kronor varje år och genom att lära sig hur man ”faller rätt”
kan skador minimeras.
Kaffe och kaka 20 kr.
Varmt Välkomna!
Har du några frågor ring 0650-19111, 076-1103687

avd. 50 Hudiksvall

Veteranerna

EVENEMANGSKALENDER
MARS
17
19
22
23
25
25
25
25
25
28
29

pimpeltävling Norrhavrasjön
hembygdsförening årsmöte
fiskeprojektet Svågagården
film och mat Svågagården
Årsmöt x 3 Brännås/Brändbo
musikcafé Svågagården
årsmöte Sörsia, Moods
skiddag Ängebo IK
sommartid
psalm och sång Svågagården
äggsexa PRO Bricka

APRIL
3 öppet möte intr.för. Svågagården
6 sång och musik Betel
7 årsmöte Stråsjösjöns vänner Stråsjö
9 föreläsning stenåldern Svågagården
11 psalm och sång kyrksalen Svågagården
25 psalm och sång kyrksalen Svågagården
28 vårfest FH Svågagården

VARJE VECKA
Tisdag
Tisdag
Torsdag
Fredag

ÄIK skidskola
Innebandy
stationsträning
elvakaffe Betel

NÄRTRAFIKEN PERMANENTAS I SVÅGADALEN, DELLENBYGDEN OCH LJUSDAL.
X-trafiks försöksmodell har nu permanentats och omfattar Ljusdals kommun samt Dellenbygden och Svågadalen.
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.
Sedan december 2016 provas en ny modell kallad Närtrafik i Svågadalen och Dellenbygden. From 11 december
2017 permanentas modellen i ovanstående områden.

Närtrafik i Dellenbygden, Svågadalen och Ljusdal
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 för vuxna kontantbetalning till Delsbo 39 kr och till Ljusdal 52 kr, du betalar direkt till
föraren. Om du betalar med mobiltelefon i förväg kostar det 23 kr till Delsbo och 34 kr till Ljusdal. Halva priset
ungefär för barn. Man kan således betala med bankkort och kontanter eller köpa en mobilbiljett i förväg i Xtrafiks app. Man kan inte använda X-trafiks periodbiljetter eller reskassa.
Ny tidtabell från 11 december. 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.

Närtrafiken går 5 dagar i veckan efter den bestämda turlistan.
Resorna körs med taxi.

Svågadalens intresseförenings årsmöte 5/35/3-2018
Punkt 11-3.
Birgitta Nilsson hälsar alla välkomna och vi väljer AnnAnn-Catrin Bergman till
mötets ordförande och jag Ulrika Ädel väljs till sekreterare för mötet. Årsmötet är
utlyst enligt ordning. Justerare blir Malena Söderström och Marianne Joelsson
Punkt 4.
Föreningens verksamhets/års berättelse för
för 2017
redogjordes av Birgitta, här kommer lite korta drag ifrån den....
antal styrelsemöten
styrelsemöten under året 4st, Svågadalsbladet har getts ut i 11 nr,
anordnat Sagostunder för vuxna, Dalacampingen har arrenderas av
Olle Svensson/Anette Åhs, om fikakorgar som sålts under sommaren och att ett
m.m.
.m.
turist/besöksmålshäfte över Svågadalen sammanställts m
Punkt 55-6.
Bokslut och kassa redogörs av Lisa Weinacht (kassör) även revisionen uppläses,
allt är i god ordning. Föreningen gör inte många kronor plus i år men
sammanlagt finns 37.602 kr.
svar,JA.
ar,JA.
Punkt 7. På frågan om vi ger styrelse ansvarsfrihet så blir sv
Punkt 88-9. Val av styrelse för 2018/2019 görs,
Ordförande; Birgitta Nilsson fortsätter, ord. Ledarmöter; Hans Schröder,
Catarina ”Ninni” Brink, Karin Wåhlén Andersson, Annika Dahlin,
Marie Louise Sved Bolinder (ny),
suppleanter: Sture Joelsson , Birgitta Holmberg
Revisor; Helmut Klingenberg, revisors supp; Monica Norberg
Kassör; Lisa Weinacht fotsätter.
Några arvoden eller avgifter utgår inte till styrelse eller övriga.
Punkt 10. Övriga frågor:
Sture Joelsson frågar om det finns någon ”klar”verksamhetsplan inför 2018,
svaret är Ja och Birgitta läser detta...
Svågadalsbladet kommer att göras i år också, fortsatt arrende av
SvenssonSvensson-Åhs Dalacampingen, kartgruppen fortsätter sitt arbete med
Svågadalskartan över turistmålturistmål-lederleder-rastplatser
rastplatser osv. Fikakorgar kommer att
säljas, sagostunder för vuxna anordnas, ev reparation av Dalabron, städdag i varje
by, julmarknad tillsammans med flera föreningar, smyckeutdelning till
nyfödda samt julgransplundring.
Viveca Klingenberg lägger förslag till kartgruppen
kartgruppen om att göra ”Hitta ut punkter”
på utflyktsmålen, Sture säger att tanken finns och att det går göra det möjligt,
även som app.
Efter lite mer diskussioner om kartorna så kom en tanke om att försöka bjuda in
någon äldre som kan berätta lite mer om byarna, som kan vara bra info

att ha med.
AnnAnn-Catrin Bergman presenterade Dellenbygdensframtid – samverkan i
landsbygd , detta för att stärka varje by i Dellenbygden.
Vi beslutar att Intresseföreningen skall vara med där. Önskan från
Dellenbygdensframtid
Dellenbygdensframtid är att det kommer 2 styrelsemedlemmar
från Svågadalen också, så vi kanske har någon här i dalen som brinner lite extra
för bygdens framtid ?
Hon berättar även om projektet LEA – Ett verktyg för landsbygdsutveckling.
Mia Rosvall vill att AA-C skriver ner lite info om Dellenbygdens framtid som kan
sättas in i Svågadalsbladet.
A-C är också mycket engagerad i att gruvbrytningen här i bygden inte skall
genomföras och berättar lite om arbetet omkring det.
Punkt 11. Vi avslutar mötet med gott fika.
Medverkande
Medverkande vid årsmötet :
Viveca Klingenberg, Karin Wåhlén Andersson, Malena Söderström, Knut
Bergqvist, Lisa Weinacht, Marianne o Sture Joelsson, Birgitta Söderström,
Annika Dahlin, Birgitta Nilsson, Mia Rosvall, AA-C Bergman
Vid pennan: Ulrika Ädel

Justerare:

Justerare:

Magdalena (Malena) Söderström

Marianne Joelsson

SKÄRTORSDAG
serverar
FOLKETS HUS

Liten påskbuffé
Sill, ägghalvor, skinka,
prinskorv, köttbullar mm

Så var det snart dags då – igen!
För sisådär en halvtimme sedan fick jag besked om att Hudiksvalls kommun har
godtagit mitt förslag om att hålla år 2018 års Svågadalsval söndagen den 18:e
november år 2018. (Först nu när jag skriver ner det inser jag att 18 och 18 naturligtvis
passar bra ihop.)
Som jag har skrivit många gånger förr är just ditt engagemang helt avgörande för att den kommunala
servicen samt Folkets Hus mm skall kunna finnas kvar här i vårt område. Nämndens existens är helt
enkelt avgörande för detta.
I sin tur är det helt avgörande att människor väljer att kandidera till Svågadalsnämnden och att man
under valdagen går ”man ur huse” för att lägga ned sin valsedel i valurnan. Därför hoppas jag att just
du redan nu börjar fundera på om du känner någon inom Svågadalen som du tro skulle passa att sitta
med i nämnden. Eller är du själv intresserad av att sitta i nämnden?
Hur det än må vara så vill jag mycket gärna ha in namn på potentiella kandidater till valet!
Mvh
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare
Fakta om Svågdalsnämnden:
-

Nämnden är Sveriges enda partiopolitiska nämd. Detta innebär att ingen partipolitik
diskuteras, och att det inte är några politiker som sitter i nämnden, utan det är istället helt
vanliga medborgare som är personvalda.

-

Nämnden ansvarar för äldreomsorg, förskola, skola, fritidshem, landsbygdsutveckling samt
kultur- och fritidsfrågor. (Dessutom finansierar nämnden Svågagården och Ängebo Folkets
Hus.)

-

Nämnden har maximalt möte 1 gång per månad, 9 månader per år. Mötena är under dagtid,
och i regel tar de en halv dag i anspråk.

-

När man deltar i mötena erhåller man full ersättning för förlorad arbetsinkomst samt
milersättning. Dessutom får man ett arvode vars storlek beror på om mötet varat halvdag
eller heldag. Ordförande och vice ordförande erhåller ett årligt arvode som baseras på en viss
procent av en riksdagsmannalön. Så, ingen förlorar på att sitta med i nämnden – snarare
tvärt om!

-

Nämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. (Ersättarna är välkomna att delta i
mötena, men de har ingen skyldighet att komma.) I nämnden råder ett trevligt och
avslappnat diskussionsklimat. Nya förtroendevalda erbjuds utbildning.

-

I valet röstar man på flera kandidater så de flesta får röster.

2018-03-12
Svågadalsnämnden

Dags att nominera till Svågadalsvalet!
Känner du någon här i Svågadalen, som du tycker vore lämplig att sitta i
Svågadalsnämnden?
I så fall vill jag att du så snart som möjligt informerar mig om detta.
Det jag behöver är bara några enkla uppgifter. Du får föreslå så många
personer du vill. (Det är också bra om du kan fråga personen/personerna det
berör om de kan tänka sig att ställa upp.)
Du som nominerar kan vara anonym.
Person 1:
Namn på personen: _____________________________
Adress:_______________________________________
Telefonnummer:________________________________
Person 2:
Namn på personen: _____________________________
Adress:_______________________________________
Telefonnummer:________________________________
Person 3:
Namn på personen: _____________________________
Adress:_______________________________________
Telefonnummer:________________________________
Detta formulär insändes till mig. Adress på baksidan.
(Fortsättning på nästa sida.)

2018-03-12
Svågadalsnämnden

Person 4:
Namn på personen: _____________________________
Adress:_______________________________________
Telefonnummer:________________________________
Är du själv intresserad av att kandidera till Svågadalsnämnden?
Det hoppas jag att just du är, och därför vill jag att du meddelar detta till mig,
samt uppger följande:
_______________________________________________________

□ Ja, jag vill ställa upp som kandidat i kommande val till Svågadalsnämnden
Namn:_____________________________________
Adress:_____________________________________
Telefonnummer:______________________________
Underskrift: _________________________________
Har du några frågor som berör Svågadalen som du skulle vilja arbeta med om
DU blir invald i nämnden? Skriv då gärna ett kortare följebrev om detta och
bifoga denna talong, eller kontakta mig på enklaste sätt om detta.
Skicka så snart som möjligt detta blad till Svågadalsförvaltningen, Ängebo
73G, 824 79 Bjuråker, eller lämna in den på Svågagården. Det går också bra
att mejla.
Fredrik Röjd, nämndsekreterare
Fredrik.rojd@hudiksvall.se
070-190 88 74
0650-55 66 66

Svågadalsnämnden

Plats och tid:

Svågagården den 26 februari 2018, kl. 08.00-1

Förtroendevalda:

Beslutande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Eva Edström (Opol)
Helmuth Klingenberg
Birgitta Hedberg (Opol)
Peter Jons (Opol)
Hans Schröder (Opol)
Thomas Kjell (Opol)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Peter Jons (Opol)

Justeringens plats
och tid:

2018-03-19, kl. 07:45

Underskrifter:

Sekreterare:

Ej beslutande:
Kerstin Holm (Opol)
Birgitta Söderström (Opol)
Mona Svedlund (Opol)

Paragrafer:

Fredrik Röjd

Ordförande:

Ann-Marie Rosvall (Opol)
Justerande:

Peter Jons (Opol)
Upprop: Enligt ovan.

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

Anslagstid till

2018-03-21

2018-04-11

Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare

12 - 23

§ 12 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.
Platschefen rapporterar att antalet barn inom förskolan fortsätter att öka, vilket naturligtvis är
positivt.
Inom skolan har det sedan den första februari varit en ny laguppsättning när det gäller
personalstyrkan, men arbetet fortsätter oförtrutet enligt plan.
Inom hemtjänsten är arbetsbelastningen nu något mer ansträngd än tidigare då efterfrågan av
våra tjänster har vuxit under den senaste tiden.
När det gäller övrig personal inom förvaltningen samt inom Folkets Hus fortsätter det dagliga
arbetet som vanligt, men med den noteringen att förvaltningsledningen under denna del av året
måste delta i en hel del möten inne på kommunkontoret i Hudiksvall.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 13 Redovisning av verkställda beslut
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om att hon har upprättat en skrivelse till
kommunstyrelsen angående ett önskat trygghetsboende vid Svågagården. Tanken är att minst sex
stycken nya lägenheter skall nybyggas. En fördel med trygghetsboende vid Svågagården är att de
nödvändiga gemensamhetsutrymmena finns (att det finns gemensamma uppehållsutrymmen vid
ett trygghetsboende är ett krav från det statliga Boverket).
Platschefen informerar om att han på uppdrag av nämnden upprättat en skrivelse och skickat in
till kommunstyrelsen angående nämndens begäran om få ett reservelkraftverk installerat i
Svågagårdens källare.
Eva Edström (Opol) informerar om den kontakt hon haft med X-trafik rörande enstaka,
tidsmässigt, mycket långa resor med närtrafiken.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 14 Utvärdering av nämndsarbetsplan för år 2017 med indikatorer
Platschefen har på uppdrag av arbetsutskottet givit platschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till
utvärdering av nämndsarbetsplanen för år 2017 med indikatorer.
Förslaget ifråga påvisar att nämnden under det gångna året har varit framgångsrika i sitt arbete.
Nämnden diskuterar det aktuella förslaget till utvärdering.
Beslut: Nämnden beslutar att godkänna platschefens förslag till utvärdering av
nämndsarbetsplan för år 2017 med indikatorer.

§ 15 Nämndsarbetsplan med indikatorer för år 2018
Platschefen har på uppdrag av arbetsutskottet givit platschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till
nämndsarbetsplanen för år 2018 med indikatorer.
Förslaget är att den aktuella planen med indikatorer skall vara oförändrad i förhållande till
motsvarande för år 2017.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: Nämnden beslutar att godkänna platschefens förslag till nämndsarbetsplan för år
2017 med indikatorer.

§ 16 Genomgång av inkomna offerter rörande en släpvagn
Arbetsutskottet föreslår nämnden att välja ett bromsat alternativ med både sommar- som
vinterhjul samt tippfunktion. Ett alternativ som bedömds vara det mest ekonomiska alternativet i
förhållande till de tekniska specifikationerna har pekats ut av arbetsutskottet.
Nämnden diskuterar frågan.

Beslut: Nämnden beslutar att förvaltningen skall upphandla den vagn som
arbetsutskottet har förordat.

§ 17 Ansökan om driftsbidrag från Ängebo IK
En ansökan om driftsbidrag har inkommit till nämnden med Ängebo IK som avsändare.
Arbetsutskottet föreslår att nämnden beviljar Ängebo IK ett bidrag om 50 000 kronor vilket
motsvarar det maxbelopp som nämnden får bevilja i dylika bidrag.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: En enig nämnd beslutar att bevilja Ängebo IK ett driftsbidrag om 50 000 kronor i
enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 18 Ansökan om lokalt aktivitetsstöd från Ängebo IK
En ansökan om ett lokalt aktivitetsstöd omfattandes 28 tillfällen á 32 kronor (896 kronor) har
inkommit till nämnden med Ängebo IK som avsändare.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bevilja Ängebo IK det sökta aktivitetsstödet om
totalt 896 kronor.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: En enig nämnd beslutar att bevilja Ängebo IK ett lokalt aktivitetsstöd om totalt
896 kronor i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 19 Fråga om allmän attesträtt
Ulrika Sundberg vid ekonomikontoret är från och med januari månad år 2018 vår nya ekonom,
och därmed behöver hon allmän attesträtt för fakturor där platschefen är i jäv eller när denne är
på semester. Därför föreslår förvaltningen att hon beviljas detta.
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag att ge ekonom Ulrika
Sundberg allmän attesträtt för Svågadalsnämndens verksamheter.

§ 20 Ekonomisk genomgång
Platschefen redogör för nämndens ekonomiska läge.
Svågadalsnämndens budget är i balans efter januari månads utgång år 2018.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 22 Fråga om cyklar med flextrafik
Thomas Kjell (Opol) informerar om att det i dagsläget är omöjligt att medbringa cykel med
flextrafiken, vilket bryter mot X-trafiks standard i övrigt.
Nämnden diskuterar frågan.
Vice ordförande Eva Edström (Opol) åtar sig att kontakta X-trafik angående denna problematik.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar att ge Eva Edström (Opol) i
uppdrag att ta upp denna fråga i dialog med X-trafik.

§ 23 Ordförande informerar
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om ärenden som hon och andra arbetar med,
exempelvis fiberfrågan, marknadsföring med mera.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.
Mötet avslutas.

SVÅGADALSBLADET

Glad Påsk
önskas till er alla
Mia och Birgitta

15 april kl 12.00

Kostnad för annonsering och införande i
bladet

Manusstopp

Tack och grattis, kåserier och dikter i dalen
gratis i mån av plats

Föreningar i dalen

¼ sida
½ sida
hel sida

mer än 5 sidor/år

Annons (köp-byt-sälj)
Företagare i dalen

15:e kl 12.00
varje månad
Manus mailas
eller handskrivs

50 kr
75 kr
100 kr
500 kr
20 kr

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
0653-30247

mia.rosvall@svenskafrim.se
070 2360410

