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aÜ G TÑÜ|Ä ECDK
Mycket på gång i Svågadalen
Mer information inuti.......

Lördag 28 april kl 19.00

VÅRFEST FÖR MEDLEMMAR
I FOLKETS HUS
Musik: ”Tobbes Veranda”
Meny: Fläskfilé , potatisgratäng &
svampsås. Mingelbål.
Specialkoster och vegetariska behov
kräver föranmälan.
Entré, mingeldryck, mat och musik. 275:Anmälan genom förköp senast 24/4.
Ej medlemmar behöver betala extra för
medlemskap à 20:-/person och andel.
5 andelar ger rösträtt på årsmöten.

APRIL
Söndag 15:e april och än ligger snön djupt ner..
Glädjande ändå att vi har soliga, någorlunda varma
dagar som vi får njuta av. Lite solbrun hud så blir
man mycket fräschare. En härlig tid vi går till mötes.

Välkommen till
SVÅGADALEN

Kolla in evenemangskalendern!

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

MORS DAG
SÖNDAG 27 maj
på SVÅGAGÅRDEN
MORSDAGSBUFFÉ
kl 12.00 – 19.00
Förboka gärna!
0653-30157
Bjud mor på buffé
och avnjut
spelkvällen till
dessert

Välkommen!

Folkets Hus

Du som ska bli Svågadalsboende
Hör av dig till intresseföreningens ordf.

Birgitta Nilsson
som gärna informerar om dalen.
0730 423077

Sommarens första

SPELKVÄLL
börjar kl 18
Då 1948 var en bra
årgång
bjuder jag på fika,
musik och sång
Ingen uppvaktning!
Spelmän tar med
instrumenten!
Välkommen!

Birgitta Nilsson

EKUMENISK GUDSTJÄNST
på Svågagården
Söndag 6 maj kl 11.00
med Eva Edström, Lena Funge
och Ove Timan
Betelförsamlingen och
Bjuråker-Norrbo församling
Välkommen!

EVENEMANGSKALENDER
APRIL
19 årsmöte Norrberg-Brännås vägför.
21 vårstädning Moods
25 psalm och sång kyrksalen
Svågagården
28 vårfest FH Svågagården
Sista april firas på Moodtorpet

MAJ
6 Ekumenisk gudstjänst Svågagården
9 psalm och sång kyrksalen
Svågagården
10 gökotta Ängebo IK
12 arbetsdag Stråsjösjöns vänner
23 psalm och sång kyrksalen
23 Dialogkväll
27 MorsDagsBuffé Svågagården
27 Spelkväll Svågagården
31 årsmöte Folkets Hus
Varje fredag Elvakaffe Betel

AKTUELLT I SVÅGADALEN
AFFÄR

Brännås/Brändbo byalag o Bygdegårdsförening

Handlar´n Svågadalen

Ordf. Thomas Kjell
Ord.led. Robin v Wachenfeldt

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

070-3203133

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Nina Labbart

073-6402789

Björsarvs lyse- och intresseförening
BAD
Havrabadet naturbad

Ordf. Ola Lindqvist 070-6707716

Stråsjö jaktklubb
Ordf. Benny Leek 070-6053488

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland
070-2129414

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

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

0730-415403

Stråsjösjöns vänner
Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Svågadalens skoterklubb

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Ordf. Tomas Sandin

Utbildning förarbevis för skoter:
Sture Joelsson tel 0703729224

JMV El & Byggtjänst
Rotbäck 210 Bjuråker
070-3459928

Svågadalens jaktskytteklubb

ENTREPRENAD
Vatten-och avloppsanläggning samt
grundarbeten

Ordf. Joakim Brink 070-2972872

Sörsia byalag

Leverans av grusmaterial
Björn Eriksson 070-2449413

Ordf.Ulrika Ädel
Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

FISKE
Dellenbygdens fiskevårdsförening

Ängebo IK

Hellsen52@gmail.com
Ordf. Ove Hellsén 070 2012608

0705-691929
0730-822525
0653-30228
073-8297365

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

HANTVERKSMONTER
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

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

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

HÄLSOCENTRAL

SNICKERI och HANTVERK

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

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

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

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

SVÅGADALENS HEMSIDA

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

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

LANTBREVBÄRARE

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL

Vardagar, säljer frimärken

www.hudiksvall.se

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås

TRÄDFÄLLNING MM
Hälsninge A.T.F

Samlingslokal m kök
Astrid Johansson 0730-363148

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

Svågans beröring och massage

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

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

Stuga på landet önskas hyra
Jag är en skötsam, nykter, rökfri och dessutom
trevlig kvinna som tänker flytta till Svågadalen.
Letar därför efter ett hus att hyra,
ca 70-120 kvm med 3-4 rum. Det ska ligga
lantligt utan grannar allt för nära, dvs ej lillstuga
på gård om ägarna bor typ 10 meter längre bort.
Men en liten by går bra, så länge jag har egen tomt.
Gammal stil är ett måste, inga nybyggen alltså.
Hoppas du har något fint till mig, jag kontrar med
bra referenser och stor pålitlighet gällande hyra
mm (betalar gärna kvartalsvis om det behövs).
Inga barn finnes, däremot 2 söta kissar.
Ring på 0709-733813 eller
mejla på scrap@deepmoon.nu.
Nina Yderberg

STRÅSJÖSJÖNS VÄNNER
har arbetsdag lördagen den 12 maj

Årsmöte
Norrberg – Brännås

Samling vid vindskyddet klockan 8.00

vägsamfällighet

Vi förbereder för fåren,

Torsdag 19 april kl. 19.00

stängslar och rensar markerna vid sjön och i Åbackarna,

Svågagården

oljar utemöbler med mera.
Alla varmt välkomna!

Köpes
Vintern har gått hårt åt våra
takpannor. Vi vill köpa 15-20
st tvåkupigt taktegel.

Sångsvan vid Stråsjösjön
Foto Helmuth Klingenberg

Elsy och Gösta Karlsson, Ängebo
Tel: 0653-30056
073-8176353

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 !
Sörsia Byalag

Årsavgift
Sörsia byalag
Dags att betala medlemsavgift
till Sörsia byalag.
50 kr per hushåll och år.
Swicha till 0738297365 eller
bankgiro 152-3935

Psalm och Sång
Svågadalens kyrksal
ons. kl 14 - 15.
Välkommen du som tycker
om att
sjunga visor, psalmer
och andliga sånger.
Vi träffas: 25/4, 9/5, 23/5
Kom och sjung med oss,
Madde Norin och Owe Timan
Svenska kyrkan
Bjuråker-Norrbo församling

Det här händer också på
Moodtorpet
Vårstädning
Lördag 21 april kl. 9.00
ALLA Hjärtligt välkomna
Sörsia Byalag

FRAMTIDSTANKAR
Trygghetsboende i Ängebo är det möjligt?
Jag tror det, och i nämnden har vi diskuterat och kommer att undersöka möjligheten att bygga
6 lägenheter i anslutning till Svågagården i form av trygghetsboende. Ett trygghetsboende består av vanliga
lägenheter men är förbehållet äldre personer och det ska finnas tillgång till vissa saker bla gemensamhetslokal,
lunchresturang, mm. Det finns på Svågagården. Vad vi kan se så skulle vi kunna uppfylla alla de krav som finns på
trygghetsboende. På Svågagården finns även kapacitet vad gäller vatten, avlopp och värmepanna, vilket skulle kunna
minska byggkostnaderna.
Det här är således bara framtidstankar och vi vet inte alls om det är möjligt att förverkliga men frågan har lyfts och vi
kommer fortsätta undersöka saken. Vi kommer att behöva ha någon form av underlag/undersökning för att se om
det över huvud taget finns något intresse för det här hos Svågadalsborna. Om det blir i form av en enkät i
Svågadalsbladet eller annat har vi inte tagit ställning till. Håll ögonen öppna i nästa blad.
Vår tanke är att man ska kunna bo kvar i sin hembygd ,om man vill, även då man inte längre orkar med att skotta
snö mm. Har man sedan behov av hjälp så är det hemtjänsten som sköter det.
Ann-Marie ”Mia” Rosvall
Ordförande
Svågadalsnämnden

Boka in
Svågadalsnämndens DIALOGKVÄLL
ONSDAG 23 maj
Kl 19.00 – 20.30
SVÅGAGÅRDEN
Inget speciellt tema den här kvällen. Vi informerar om vad som hänt med fiber, funderingar på
ett trygghetsboende, kommande val till nämnden mm och så finns det naturligtvis möjlighet att
ställa frågor till oss ledamöter i nämnden.
Önskar du skjuts till dialokvällen, ring Svågagårdens reception: 0650-556660
Varmt välkomna
Svågadalsnämnden

TURLISTOR NÄRTRAFIK

Elvakaffe

Fredagarna 20/4, 27/4, 4/5, 11/5

Avslut den 18/5 med Sång & musik

Inger och Stig-Lennart Mattsson
Då finns också

Knut Bergqvist

på plats och fixar kôlbullar.

Kostnad: Kôlbulle, kaffe och kaka 50 kr
Elvakaffe är öppet fredagar kl 11-12.30 för alla prat- och kaffesugna
Svågadalsbor och alla andra på Betel Norrberg. Välkomna!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Bilder från pimpeltävlingen på Norrhavra sjön som Sörsia byalag ordnade....

Foto; Mia Rosvall

Strålande sol , – 18 grader på morgonen och mycket snö. Fisken
nappade inte så bra den här dagen men vad gjorde väl det då
det fanns hamburgare, korv och kaffe kokt på öppen eld.
Prisbordet var rikligt och humöret på topp. Inte så ofta vi har de
här mängderna snö. Berika väl inte fiskelyckan men en gädda på
1,5 kg blev det ialla fall. Tack alla som kom och deltog.

Ängebo IK April -18

75 -år
Det blev verkligen en lyckad skiddag 25 mars.
Trevligt att så många kom ut å motionerade i
den härliga solen. Vid Skidvilan blev det kaffe å
korv mm. Många barn kom också och det
märktes att de tränat under vintern för både
teknik och kondition har förbättrats. Flera åkte
även iväg och provade Råkabacken. Där gick
det undan utför denna dag. Även Vide yngst av
alla provade backen och det blev många km i
benen innan vi var hemma igen.

Det blev en lång säsong denna vinter och än är
det inte slut om man vill åka på skaren.
Däremot avslutar vi spårkörningen nu och
passar på att tacka Bengt som spårat under
vintern. Tack även till alla andra som på något vis hjälpt till med skidskola och förberedelser för
denna samt andra arrangemang under säsongen. Tack även till er som
lämnat spårbidrag.

Första friskvårdsvandringen för året. Gökotta. 10 maj. Vi samlas som vanligt vid Bratthé
07.00 och vandrar till Gröntjärnen. Vi kokar kaffe, övrig matsäck tar man med själv. OBS! Är
det fortfarande snö kvar så det är oframkomligt där så har vi reservplan. Se hemsida eller
facebook för info. eller kontakta Maj-Lis, 070-5253096.
Medlemsavgift Ängebo IK är 100 kr per år eller 300 för familj. Info och ansökan på
hemsidan.

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.

MATSEDEL
Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Hemtjänste Hemtjänsten
n
Vecka 17

Korvlåda
potatis

Spagetti
köttfärssås

Fiskgratäng
med tomat
och oregano

Pannkaka
och ärsoppa
m fläsk

Pytti panna m
stekt ägg

Stängt

Kyckling sås
potatis

Morots soppa Köttfärs
mjukt bröd
biffar sås
pålägg
potatis

Sallads
buffé

Fläskkarré
m brunssås
& pot.

Fläsk
Makaroni
kotlett sås pudding
potatis

Alt.
matlåda
Vecka 18
Sallads
buffé

1:a maj

Korv
KöttbullarSås,
potatis ägg potatis

Valborg

Vecka 19
Sallads
buffé

Vecka 20
Sallads
buffé

Vecka 21
Sallads
buffé

Tomat och
ostgratinerad
korv med
potatis

Panerad fisk
remouladsås
& potatis

Köttfärsgulas Stängt
chgryta
Kristi-

Kyckling
filé med
dragon
pasta/ris

Fläskgryta
potatis

Korv
stroganoff m
ris

Stekt fisk med
spenatsås
potatis

Pasta med
köttfärs och
ostsås

Hamburgare Fläsk
med tillbehör potatis
löksås

Köttfärs
biffar
svampsås

Kokt fisk
äggsås potatis

Stekt Korv
stuvade
makaroner

Färsfrestelse

Stek fisk
filsåspotatis

Blodpudding
Potatisbullar
lingonsylt

Omelett

Morsdags

himmelsfärd

Bräckt
Skinka m
ägg.

Kyckling
gratäng

buffe
Ris/potatis

Dagens lunch serveras mellan 11.00 - 13.00
Dagens rätt 76:- inkl.måltidsdryck, Pensionärspris 65:- Klippkort 10 dagens den 11:e gratis.
Matlådor 65:-

Lördag 28 april kl 19.00
Vårfest för medlemmar i Folkets Hus!
Musik: ”Tobbes Veranda”
Meny: Fläskfilé, potatisgratäng & svampsås.
Mingelbål.
Specialkoster och vegetariska behov kräver
föranmälan.
Entré, mingeldryck, mat och musik. 275:Anmälan genom förköp senast 24/4.
Ej medlemmar behöver betala extra för
medlemskap à 20:-/person och andel.
5 andelar ger rösträtt på årsmöten.
plusgiro 589905-9 Alt swisch: 1233991759
Söndag 27 maj
Morsdagsbuffé och spelkväll!
12.00-19.00
Husets sillsorter, inlagd strömming, gravad
lax, ägghalvor, kokt skinka, potatissalllad,
rödbetssallad, Forbondekorv, salami, skivat
kalkonbröst, grynkaka, fläskfile, köttbullar,
prinskorv, jansson och princesstårta. Pris:
275:- inkl måltidsdryck & kaffe.
Spelkvällen börjar kl 18.00 och fortsätter hela
kvällen!
Torsdag 31 maj 19.00
Folkets Hus årsmöte för medlemmar.
Ärenden enligt stadgarna.
Smörgåstårta bjuds

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

VÅRT LAGER
17 SSANGYONG XLV 1,6 XDI 4 WD SE AUT

0 MIL

209 900 KR

-17 SSANGYONG ACTYON SPORTS 2,2 4 WD AUT

200 MIL

199 900 KR-EX MOMS

17 SSANGYONG TIVOLI 1,6 XGI EX AUT 4 WD

0 MIL

187 800 KR-

17 SSANGYONG TIVOLI 1,6 XGI EX AUT 4 WD

0 MIL

184 800 KR

-15 VOLVO V40 T2

6500 MIL

144 000 KR

-15 VW PASSTAT 2,0 TDI 4 MOTION GT R-LINE AUT

16500 MIL

149 000 KR

-14 VW POLO 1,4 MASTER

5400 MIL

92 000 KR

-14 VOLVO V70 D4 MOMENTUM AWD AUT

12000 MIL

179 000 KR

-12 VOLVO V50 D3 CLASSIC MOMENTUM

14900 MIL

119 000 KR

-11 VOLVO S60 D3 MOMENTUM

14900 MIL

114 000 KR

-11 OPEL CORSA 1,2 TWINPORT

5700 MIL

59 000 KR

-11 VOLVO XC70 D3 AWD SUMMUM

11900 MIL

164000 KR

-11 VOLVO S80 D3 SUMMUM

14000 MIL

119 000 KR

-10 FORD C-MAX 1,6 TDCI TITANIUM

9500 MIL

74 000 KR

-10 TOYOTA AURIS 1,4 D-4D

16000 MIL

59 000 KR

VI UTFÖR ÄVEN IN- OCH UTVÄNDIGA REKONDER, POLERING,
VAXNING OCH LACKSKYDD.
FÖR PRISINFO RING ELLER BESÖK OSS.
PASSA PÅ ATT FÅ BILEN REN!
MARTIN HANDTVÄTTAR DIN BIL FÖR 250 KR
VÄLKOMNA TILL OLIVENSJÖ BIL AB 29 ÅR I DELSBO
TEL 0653-77056 MAIL forsaljning@olivensjobil.se

OLIVENSJÖ BIL AB

SVÅGADALEN

Hopfällbar pall med bärhandtag lätt att bära med
sig och smidig att förvara i.

ODLINGSSÄSONGEN NÄRMAR SIG
Planteringsjord är på ingående o
fröerna framme
GRILLTIDER !
grillpinne 79 kr
grillkol
Falukorv Garant hel ring.

Välkomna
önskar
Magnus med Personal

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.

Många fina priser i Handlarn´s
annonsblad som kommer i lådan

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

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

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

Några rader inför Svågadalsvalet 2018
I Svågadalen finns ett lokalt självstyre, unikt för Sverige.
7 ordinarie ledamöter väljs direkt av invånarna i Svågadalen för att ansvara för skola,
äldreomsorg, kultur/fritid och landsbygdsutveckling. Även 7 ersättare väljs och kallas också
att delta på de 9 möten som Svågadalsnämnden har under årets lopp och garanterar att
nämnden är beslutsmässig ifall någon ordinarie ledamot har förhinder.
Ingen av oss är proffs men de flesta skulle säkert hålla med om att man snabbt lär sig att förstå
vad nämndens uppgift är. Något som är minst lika viktigt är att våga komma med egna tankar
och förslag. Det är högt i tak i nämnden och samtidigt håller ordföranden ihop mötena enligt
dagordningen och är den huvudsakliga kontakten med Hudiksvalls kommunstyrelse och de
andra nämnderna i kommunen. Nämndsekreteraren/tjänstemannen är den direkta kopplingen
från oss politiker till verksamheten och kan både informera om läget i skola/ förskola och
äldreomsorg och likaså direkt översätta politiska beslut till verksamhet. Dessa korta vägar
mellan politik och verksamhet är en mycket tillfredsställande del för oss ledamöter och
kommer dalens befolkning till godo.
Landsbygdsutvecklingen är det område där många idéer har lagts fram och diskuterats och en
del av dem kan den som läser nämnds-protokollet eller med öppna ögon rör sig i Svågadalen
direkt se resultaten av.
De flesta av oss som har suttit i nämnden en eller flera mandatperioder väljer att ställa upp för
val på nytt. Men det behövs påfyllning och nya ansikten för att lokalbefolkningen kan bli
representerat på ett brett sätt och framförallt för att nämnden ska vara kvar. Med
Svågadalsnämnden blir skolan kvar och mycket av det liv som skol- och förskolebarnen för
med sig på Svågagården. Utöver skolan är det en bra fungerande äldreomsorg och Folkets
Husverksamhet som fyller Svågagården med liv, och affären och bensinmacken är viktiga
stolpar i en levande landsbygd.
Nämnden och en levande Svågadal hänger tätt ihop.
Därför hoppas vi att många har lust att ställa upp vid Svågadalsvalet i november.
För Svågdalsnämnden
Helmuth Klingenberg, ordinarie ledamot

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

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagården den 26 mars 2018, kl. 08.00 – 11.45

Förtroendevalda:

Beslutande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Eva Edström (Opol)
Helmuth Klingenberg
Birgitta Hedberg (Opol)
Peter Jons (Opol)
Hans Schröder (Opol)(ej §34)
Thomas Kjell (Opol) (t.o.m
§28)
Birgitta Söderström (Opol)
(fr.o.m §28)
Mona Svedlund (Opol) ( §34)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Ej beslutande:
Birgitta Söderström (Opol) (t.o.m
§28)
Mona Svedlund (Opol) (ej §34)

Utses att justera: Hans Schröder (Opol) (ej § 34), Eva Edström ( § 34)
Justeringens plats
och tid:

2018-04-09, kl. 08:45

Underskrifter:

Sekreterare:

Paragrafer:

24 - 39

Fredrik Röjd

Ordförande:

Ann-Marie Rosvall (Opol)
Justerande:

Hans Schröder (Opol) (ej § 34), Eva Edström ( § 34)

Upprop: Enligt ovan.

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

2018-04- 11
2018-05-02
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare

§ 24 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 arbetet inom skola och förskola pågår för fullt. Något positivt är att
antalet barn och elever inom verksamheten ökar.
Inom hemtjänsten har arbetsbelastningen ökat något på grund av en ökad efterfrågan av våra
tjänster.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 25 Verkställda beslut
-

Platschefen informerar om att han fortsätter att arbeta med en eventuell
snabbladdningsstolpe till Svågagården.
- Platschefen informerar om att han i enlighet med delegation har beviljat Svågadalens
intresseförening ett mindre ekonomiskt bidrag till genomförandet av ”Sagostund för
vuxna”.
- Material har inköpts till renovering av den gamla brandvaktstugan på Brättingberg.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 26 Beslut om höjd delegationsnivå för platschefen
Platschefen har tidigare haft rätt att på delegation från nämnden besluta om mindre ekonomiska
bidrag till föreningar. Den övre gränsen har tidigare varit 2 000 kronor per bidrag.
Arbetsutskottet föreslår nämnden att höja platschefens delegation avseende beviljande av mindre
ekonomiska bidrag till landsbygdsutevckling till 4 000 kronor istället för de 2 000 kronor som
gäller idag. Beviljade bidrag skall återrapporteras av platschefen under den stående punkten
verkställda beslut. Arbetsutskottet föreslår även att samtliga dessa ansökningar skall inkomma
före påbörjat arbete/verksamhet, och att det skall säkerställas att arbetet/verksamheten är utförd.
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att ge platschefen i
delegation att bevilja bidrag upp till 4 000 kronor, under de förutsättningar som redovisas
ovan.

§ 27 Ekonomisk rapport
Platschefen redogör för nämndens ekonomiska utfall efter februari månads utgång.
Nämndens ekonomiska resultat visar på plus.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 28 Pågående arbete
Nämndens ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om arbetet med fiber,
marknadsföring, samt arbetet med ett tänkt trygghetsboende i Svågadalen.
Arbetet med ett välkomstpaket till nyinflyttande är på gång, samt ett arbete med en kommande
lokalekonomisk analys.
Eva Edström (Opol) och Thomas Kjell (Opol) informerar om att kontakt har tagits med X-trafik
rörande möjligheten att ta med cykel när man åker med Flextrafiken. Detta är viktigt att denna
fråga kommer med inför den kommande upphandlingsprocessen hos X-trafik avseende
beställningstrafik.
Peter Jons (Opol) informerar om det pågående fiskeodlingsprojektet i Svågadalen.
Beslut:En enig nämnd tackar för informationen.
Thomas Kjell (Opol) lämnar mötet.
Birgitta Söderström (Opol) inträder som beslutande.

§ 29 Kommande möten
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om kommande möten:
- Hållbarhetsberedning samt jämställdhetsberedning den 28:e mars.
- Budgetberedning 26-27:e april.
- Presentation för kommunfullmäktige den 28:e maj.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 30 Fråga om snabbladdningsstolpe
Nämnden diskuterar ånyo frågan, och nämnden är mycket positiva till idén att skaffa en
snabbladdningsstolpe till Svågagården.
Helmuth Klingenberg (Opol) menar att nämnden bör besluta om att upprätta en dylik laddare
utan dröjsmål.
Beslut: En enig Svågadalsnämnd beslutar att uppdra till platschefen att tillsammans med
Ängebo Folkets Hus-förening samt kommunens energirådgivare installera ett stycke
elbilssnabbladdningsstation vid Svågagården, under förutsättning att de löpande
kostnaderna för denna ej blir orimligt höga, samt att eventuell internleasing kan lösas
med kommunens ekonomiavdelning.

§ 31 Tankar inför valet
Samtal och tankar inför det komman Svågadalsvalet ventileras.
En första skrivelse om valet har publicerats i Svågadalsbladet.
Valet kommer att hållas söndagen den 18:e november år 2018.
Beslut: Nämnden beslutar att arbeta vidare med valförberedelserna.

§ 32 Information om trygghetsnav
Platschefen informerar om Svågagården i dess roll som en av kommunens trygghetsnav. Som
trygghetsnav skall Svågagården kunna ta emot människor som är i behov av mat, värme samt tak
över huvudet i samband med påfrestningar på vårt samhälle. Dessutom skall det finnas alternativa
kommunikationsmedel att tillgå, så att trygghetsnavet skall kunna kommunicera med omvärlden.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 33 Information från kartgruppen
Intresseföreningen driver denna fråga, och Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om hur
kartgruppen har arbetat.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.
Hans Schröder (Opol) anmäler jäv och lämnar mötet. Mona Svedlund (Opol) inträder som
beslutande. Eva Edström (Opol) justerar § 34.

§ 34 Ansökan från Svågadalens intresseförening
En ansökan har inkommit till nämnden rörande ett bidrag om 8 000 kronor till deras pågående
kartprojekt.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: Nämnden beslutar att bevilja Svågadalens intresseförening det sökta bidraget.
Hans Schröder (Opol) och återkommer till mötet.

§ 35 Fråga om Svartsjövägen
Helmuth Klingenberg (Opol) belyser det nuvarande skicket på Svartsjövägen som enligt honom
för närvarande är under all kritik.

Nämnden diskuterar frågan, och finner att nämnden måste fortsätta att arbeta med denna fråga.
Helmuth Klingenberg (Opol) föreslår att nämnden upprättar ytterligare en skrivelse kring
Svartsjövägen.
Beslut: Nämnden beslutar att Helmuth Klingenberg (Opol), Peter Jons (Opol) och
platschefen skall upprätta en vass skrivelse till Trafikverket som även skall delges
Hudiksvalls och Ljusdals kommuner.

§ 36 Fråga om paketutlämning
Peter Jons (Opol) rapporterar om hans pågående arbete med att få till ett paketutlämningsställe i
Ängebo.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 37 Fråga om distriktssjuksköterska
Peter Jons (Opol) väcker frågan om möjligheten till att ha en distriktssjuksköterska på plats på
Svågagården under vissa dagar.
Beslut: Nämnden beslutar att ge platschefen i uppdrag att upprätta en dylik skrivelse.

§ 38 Fråga om ombyggnad av entrén till förskolan
Peter Jons(Opol) föreslår en ombyggnation av entrén till förskolan.
Han föreslår detta i syfte att underlätta logistiken vid lämning och hämtning.
Beslut: Nämnden tackar för informationen och beslutar att ge platschefen i uppdrag att
utreda frågan vidare.

§ 39 Fråga om informationstavlan
Mona Svedlund (Opol) påminner om behovet av en uppdatering av informationstavlan i
Norrberg.
Platschefen svarar att detta arbete ej ännu har utförts.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.
Mötet avslutas.

Årsmötesprotokoll Brännås/Brändbo Bygdegård/Byalag
§0

25 mars 2018

Röstlängd ifylls
En lista läggs fram så alla som deltar vid mötet och är röstberättigade kan skriva på.

§1

Mötets öppnande
Thomas öppnar Årsmötet och hälsar alla välkomna.

§2

Val av Ordförande för Årsmötet
Årsmötet väljer Thomas Kjell

§3

Val av Sekreterare för Årsmötet
Årsmötet väljer Jessica Svensson

§4

Val av två Protokolljusterare för Årsmötet
Årsmötet väljer Robin von Wachenfeldt och Hans Schröder

§5

Årsmötet utlyst i behörig ordning.
Årsmötet anser att årsmötet utlysts i behörig ordning.

§6

Anmälan av övriga frågor, §15
*Fråga utlyst i Svågadalsbladet från Intresseföreningen om det finns intresse för en gemensam Julmarknad på Svågagården.
*Publicering av årsmötesprotokoll i Svågadalsbladet.

§7

Godkännande av Dagordningen.
Årsmötet godkänner Dagordningen.
Röstlängden fastställs

§8

Styrelsens verksamhetsberättelse samt Revisorernas berättelse
Helmer presenterar verksamhetsberättelsen samt Revisorernas berättelse

§9

Ansvarsfrihet för Styrelsen
Årsmötet beviljar Styrelsen Ansvarsfrihet

§10

Inkomna motioner från medlemmar
Inga motioner har inkommit

§11

Val av Styrelse samt Revisorer
Ordf Thomas Kjell(1år), Vice Ordf Robin von Wachenfeldt(1år) Sekr Fredrik Johansson (2år), Kassör Jessica Svensson (2år),
Vice Kassör Helmer Stillmark (1år), Ledamot Hans Schröder (1år), Suppl Astrid Johansson (1år), Jonne Eriksson (1år)
*Ordförande, Kassör samt Vice kassör står alla som firmatecknare var för sig. Jessica ska ges tillgång till Brännås/Brännbos
bankkonton, samt ett eget bankkort, Helmer har sitt kvar.
Val av Revisorer
Årsmötet väljer sittande Åke Lindberg (1år) och Ingvar Åström (1år)

§12

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

§13

Vad har hänt under året?
Thomas Kjell och Helmer Stillmark berättar om vilka aktiviteter som genomförts samt det som åtgärdats sedan förra årsmötet.
Det som återstår är inkopplingen av Fiber som står stilla i hela byn samt åtgärder kring elljusspåret som behöver undersökas
ytterligare.

§14

Kommande aktiviteter under året
Arbetsdagar/städdag bestäms vid ett senare tillfälle på grund av den sena våren och de stora snömassorna, Surströmming, Våfflor
samt Halloweenaktivitet ges som förslag.

§15

Övriga frågor
*Ang gemensam julmarknad Årsmötet tycker det är synd när förändringar sker, samtidigt var inte förra årets julmarknad så
välbesökt som tidigare år. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka saken.
*Årsmötesprotokollet ska publiceras i Svågadalsbladet

Thomas Kjell
Årsmötets Ordförande

Jessica Svensson
Årsmötets Sekreterare

Robin von Wachenfeldt
Protokolljusterare

Hans Schröder
Protokolljusterare

SVÅGADALSBLADET

15 maj kl 12.00
Svågan

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

