fäüztwtÄáuÄtwxà
aÜ I@J ]âÇ|@}âÄ| ECDK

Midsommarfirande
på Moodtorpet
Kl. 9.00 samlas vi och majar stången. Alla
är välkomna att hjälpa till.
Kl. 14.00 börjar dansen. AnnAnn-Marie
Backlund leder lekarna, musikanter spelar till.
Servering Lotteri Fiskdamm Godisregn
Kl. 19.00 tänder vi grillarna för de som vill

KARTSLÄPP
FREDAG 6 juli kl 11 - 13
på SVÅGAGÅRDEN
i serveringen
serveras fläskkarré m pot.
Bli först med att köpa
DEN NYA KARTAN
över SVÅGADALEN
Allt på en karta
vandrings- o skoterleder
sevärdheter, rastplatser
vallar mm

tillbringa kvällen på Moods
Medtag egen mat och dryck
Dans till bandspelare

Alla varmt välkomna
Sörsia byalag

SPONSORER SÖKES
NY KARTA ÖVER SVÅGADALEN
Intresseföreningen, en grupp på fem
personer, har tagit fram denna karta.
Vi har fått ett bidrag från
Svågadalsnämnden vilket vi tackar för.
För övriga kostnader behöver vi
sponsorer…
Firmor, affärer, enskilda… alla bidrag
mottages tacksamt
Vi kommer att namnge och tacka alla i
Svågadalsbladet (om du inte vill vara
anonym)
Bankgiro 810-0422 märk kartsponsring

Sommarmånaderna juni och juli
Vi slår ihop båda månaderna så får både ni och vi
ledigt i juli. Sen fortsätter vi som vanligt,
manusstopp 15:e kl 12.00 varje månad utom i
december när vi tidigarelägger det pga julen.
Våren fick vi vänta länge på, det har varit växlande
väderlek, sol, regn, snö, kallt…
Ja, så fick vi sommar direkt, allt exploderade i
naturen. Nu är det extremt torrt i markerna, sämst
för bönderna. Skogsbränder lite varstans.

Vet Du något om Storsten på Lungberget vid
Bratthe?

Sommarinformation:
Sista dagen för tvättstuga och bastu
den 15/6 öppnar, åter den 24/8
Bastun kan användas för sällskap även på
sommaren: pris 150:- per gång.
Beställningar, ring 0653-30157
Ej v 31 och 32

Historier, händelser, myter....
Skriv eller ring gärna och berätta så vi kan sätta
upp en liten skylt där.
Svågadalens Intresseförening
Viveka 0706958288 vivekaklingenberg@live.se
Birgitta 0730423077 birgitta@rossasen.se

FIKAKORGAR I SVÅGADALENS BYAR
SPELKVÄLLAR PÅ RÔSSÅSEN
Se annons i Bladet

www.svagadalensbyar.se
Nedskräpningen i Svågadalen
måste vi göra något åt, allt slängs, ölburkar, flaskor,
matrester mm.
När vi nu marknadsför vår vackra dal så borde den
vara ren…
Ta en cykeltur eller promenad utrustad med
handskar och plastkassar och plocka upp allt elände
som ligger och skräpar.
Tänk inte nu att någon annan gör det!
Ta med grannen och gör en insats!
Ring och hämta en fikakorg sen för att glädja dig
själv…

Cafeterian öppen kl 11-14 dagligen
utom v 30 och 31 då köket är stängt
Dagens lunch kl 11-13
utom v 30 och 31 då köket är stängt
Loppis i gymnastiksalen
vardagar 18/6 t.om 20/7 kl 10 - 14
Fredag 6/7
Kartsläpp Svågadalen
Nya kartan säljs av intresseföreningen
Lunch fläskarré
7/9
Föreläsning om Stroke med Stefan Hed
9/9
Val i Svågagården
15/9
Ängebo IK
75 års Jubileum

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

24/9 Film
26/10 Film

Trevlig sommar!

Riv ut tre sidor
ur detta nummer att spara
fikakorg/rossåsen - nominering - hitta ut

Svågagårdens Reception
öppettider i sommar
From 18 juni – 17 aug är det öppet
kl. 10-12 mån-fred.
Det kan även vara personal här andra tider.

Hyr lokal för dop, bröllop, begravning ,
sportaktiviteter, mässor, arrangemang
och möten m.m.
Priser på www.svagadalen.com/fh

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

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Nina Labbart

070-3203133

073-6402789

Björsarvs lyse- och intresseförening

BAD
Havrabadet naturbad

Ordf. Ola Lindqvist 070-6707716

Stråsjö jaktklubb
DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland
070-2129414

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort
EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö
Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Ordf. Benny Leek 070-6053488

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

Stråsjösjöns vänner
Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

Svågadalens skoterklubb
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

Jessica Dolk .....072-7326464
www.dellenbygdens-fvo.se

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

0730-415403

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
Rådgivning 1177 Ambulans 112
Delsbo/Friggesunds HC
0653-714000
Distriktssköt. Tel.tid 8.15-9.00 0653-714006

KOMMUNIKATION
Skolbussen går varje skoldag från

SNICKERI och HANTVERK

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

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

Trähantverk
Nille Lönn 070-2198340
Himmel & Jord Keramik
Stina Neander 076-8378203
himmel.o.jord@telia.com

Svågans beröring och massage

STÄDNING
Dellenstäd, städfirma med hushållsnära tjänster

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

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

LANTBREVBÄRARE

SVÅGADALENS HEMSIDA

Vardagar, säljer frimärken

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

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås
Samlingslokal m kök
Finns även möblerad lägenhet 2 rum och kök,
uthyres för kortare eller längre tid.
Astrid Johansson 0730-363148

Moodtorpet Norrberg
För evenemang, finns även 2 bäddsstuga
med enkel standard

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL
www.hudiksvall.se

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

Matsal, litet kök, samlingssal, gymn.hall, kyrksal,
bastu, solarium, bibliotek tel.0653-30157
www.svagadalen.com

VANDRINGSLEDER
Kontaktperson/info.
Lisa Weinacht

070-9531052

Målare
Christer Fondelius
076 8290218

VÄGPROBLEM
NCC

076-5215311

Yvonne Bergström

0653-30228

Stråsjö kapell, uthyres för dop, bröllop
Marianne Hansen 073-0415403
www.strasjokapell.se

Ängebo Folkets Hus (Svågagården)

ch_fon@hotmail.com

Måndag den 4:e juni åkte klass 2-6 i Svågadalens skola till Boda Borg i
Torpshammar. Det är ett äventyrshus där man ska göra olika utmaningar i
olika rum och få stämplar. Vi tycker att det var kul och spännande.
Vi vill tacka Svågadalens intresseförening för att de har bidragit till vår resa
dit.

// Åk 2-6 på Svågadalens skola

Sommaren är äntligen
kommen till Svågadalen, ja
förhoppningsvis till övriga
Sverige också...
Vi har mycket att erbjuda
våra turister och våra fasta
boenden med alla
evenemang
runt om i Dellenbygden.
Extra roligt i detta nummer
av Svågadalsbladet är att det
finns flera annonser som
erbjuder boenden.
Nu har vi lagt in om lite
ledighet framöver och ser
fram emot att träffa er i
augusti igen.

Trevlig sommar till er alla!
Birgitta och Mia

Vi är ett trevligt gäng i Sörsia byalag och på
Moodtorpet men vi behöver fler som vill vara
med i vår gemenskap och som gillar att fixa för
bygdens händelser. Välkommen att vara med i
Sörsia, var du än bor i dalen.
Info om när vi ses smsa eller ring
Yvonne 073-8297365
eller Ulrika 0705691929

INTRESSEFÖRENINGEN
har i samband med karttillverkningen insett att vi
har behov av att bilda en

LEDGRUPP
med ambitionen att få till bra leder och bibehålla
det arbete som redan är gjort i Dalen.
Det behövs frivilliga krafter i detta arbete
eftersom vi har många leder och stigar.

SÄLJES
Suzuki GSX 750 L
En klassisk hoj i bra skick med skinnväskor
som är billig i försäkring (1 000 kr).
Lättstartad, pigg och lättkörd. Inte använd
sedan service samt med nytt däck och
batteri. Skattebefriad och nybesiktigad ua
till 2020. Pris: 13.500 kr

Kom gärna på kartsläppet 6 juli på Svågagården.

TACK
Till alla som har varit med och hjälpt till att
renovera logen på Moods.
Ett extra stort tack till
Sölve Joelsson och Sture Olsson.

Sörsia byalag

Daniel Ekblom
070-561 71 81
daniel@fawltytowers.nu

Dellenbaden sommaren 2018
Öppet varje dag kl 12-21, mellan 16 juni och 12 augusti.
Alla kyrkor i Dellenbygden ansvarar för verksamheten på
Dellenbaden, däribland Betel Norrberg och BjuråkerNorrbo församling.
Tips på Cafekvällar: 22/6 Hanna & Alexandra, 24/6 Mikael
Olofsson och Kristoffer Sundman, 30/6 Per-Erik Hallin. Se
hela sommarens program på www.dellenbaden.se

Lyskväll vid Havrabadet
Lördag 18/8 kl 20.00
Vi umgås och grillar korv, ta med
egen grillkorv,
stol och några marschaller så lyser
vi upp kvällen och tar emot hösten
tillsammans.
(vid ihållande regn inställt)
Välkomna
önskar Havraborna/Ulrika Ädel

FRIGGESUNDSDAGEN
Onsdag 11 juli
kl. 11.00-15.00
Utställare, underhållning, presentation av
Bjuråkers Gif:s skidungdomar, försäljning
av
kolbullar, varmkorv, kaffe med dopp mm.
Arrangeras av PRO-Bjuråker i samarbete
med
Bjuråkers Gif och studieförbundet ABF.
Välkommen!

LOPPIS
hos Timans
hela sommaren
Är vi hemma håller vi öppet!
Nyåker 22.
Södra vägen mellan Norrberg och
Brännås
Det finns allt från husgeråd och
blommor
till fiskeprylar och hästgrejer.
Vill man vara säker på att vi är hemma
kan ni ringa innan på 0703920940
Välkomna önskar

Birgitta och Stefan

Är du en Brinkare?
Förra året träffades några (ca 30 st) på
Moodtorpet ifrån Olle o Britas Brinks
gren. Detta var mkt uppskattat så nu
bjuder vi in alla BRINKARE som vill
komma och bara umgås en
eftermiddag/kväll. Tisdag 10/7 från
klockan 15 på Moods. Ta med vad
du/ni vill äta. Grillen är tänd.
Kaffe finns men baka gärna o ta med.
Välkommen!

STOR LOPPIS

Lördagen den 7 juli
kl 11.00-16.00
i FRIGGESUND
på Skänkvägen/Ehingervägen.
Massor med
prylar-kläder-möbler-hembakat.
Fika finns att köpa.

BRINK

Varmt VÄLKOMMEN
till en toppendag med oss!
Vid regn = inställt
/Märit 072-5620333

MINDFULNESS – MEDVETEN
NÄRVARO
Kom närmare Dig själv
Kom närmare Naturen
Vill Du pröva, utforska och öva att leva mer
Här och Nu,
med öppna sinnen, i mer kontakt med Dig själv
och Din omgivning?
Vill Du stanna upp, andas och njuta av den
ljuvliga midsommarnaturen?
Vill Du bemöta Dig själv med ett leende och
omtanke?
Jag startar nu en grupp där vi under en vecka
träffas tre förmiddagar på vårt ställe
Söromsjön, Stråsjö, Svågadalen. Mestadels
utomhus.
Vi övar oss i rörelse och stillhet, i tystnad och
samtal.
Inga förkunskaper eller prestation behövs.
Måndag 25/6, onsdag 27/6 och fredag 29/6
klockan 9.30 – 12.00
Kostnad 500:- för samtliga tre gånger
Välkommen! Frågor och anmälan till
Viveka Klingenberg
Socionom och Gestaltterapeut
vivekaklingenberg@live.se
070 6958288

UTHYRES
Möblerad lägenhet i Brännås-Brändbo bygdegård
2 rum och kök, dusch och toalett en trappa ner.
Uthyres för kortare eller längre tid.
För info ring Astrid Johansson tel. 073 036 31 48

UTHYRES
Vill du bo på Tallbacken?

LOGI
Ängebo lägenhet 3 bäddar
tel. 073-849 75 08
Tallbacken 7 bäddar
tel. 070-307 78 77

Nu finns ett av Svågadalens vackraste boställen för uthyrning
för längre tid. Nyrenoverat 2-våningshus om 115 kvm,
vackert beläget på kulle med utsikt över fält, ängar och skog
och med åsarna i bakgrunden. Helt nytt kök, nymålat
vardagsrum, 3 upprustade sovrum, upprustat badrum. Ny
värmepump ger låga uppvärmningskostnader. Till detta finns
ladugård, lada, gäststuga och härbre (i ännu ej upprustat
skick). Om du har häst, finns möjlighet att ordna till drygt 1
ha hästhage. Ligger mitt emot Tallbackens Islandshästar.
För mer info vänligen kontakta Björn Frostell, 070-639 4100

SOMMARENS EVENEMANG
Sommaren är helt fylld med aktiviteter och
evenemang i hela Dellenbygden.
Stämmor, spelkvällar, loppis, underhållning mm
I Svågadalen händer följande;
22 juni midsommar Moods
29 juni Gröntjärnsleden, vandring
6 juli kartsläpp Svågagården
18 aug lyskväll Havrabadet
Alla dagar erbjuder vi fikakorgar
Loppis hos Timans
Loppis på Svågagården
Mindfulness
Hitta ut i Svågadalen

HITTA UT I SVÅGADALEN
Dett finns så mycket att titta på i Svågadalen!
På vår nya ”Friluftskarta över Svågadalens Byar med
omgivningar” finns 15 markerade sevärdheter
Nu har du möjlighet att delta i en tävling samtidigt som
du ser dig runt och njuter av vår vackra dal.
Vid 10 av sevärdheterna finns en liten skylt med 2 - 3
bokstäver. När du hittat bokstäverna, kombinera ihop
dessa till en strof i en känd sommarvisa. Vilken?
När du listat ut det har du svaret på tävlingen.
Lämna ditt svar till Handlarn i Ängebo, Svågagården
eller till de som erbjuder kaffekorgar. Du kan också
skicka ditt svar till Svågadalens Intresseförening
birgitta@rossasen.se
Senast den 1 september vill vi ha ditt svar med namn
och telefonnummer, då deltar du i en utlottning av
vinster.
MYCKET NÖJE!
Svågadalens Intresseförening
För frågor, eller om en skylt försvunnit, ring gärna
Birgitta Nilsson 073 0423077 eller
Viveka Klingenberg 070 6958288
vänd

Hitta ut i Svågadalen! Tävlingsformulär.
1 Bäckhuve

_ _ _

2 Storsten/Lungberget _ _ _
3 Kammyren _ _
4 Långmorskvarn _ _
5 Boplats Walthers _ _
6 Långgran

_ _ _

7 Gammelsåg Brännås _ _ _
8 Bron Sördala _ _
9 Strömhällan _ _
10 Gruvan _ _ _
Svar: textrad från en känd sommarvisa:

__ ___ ____ ___ ___ ____ _____
_
Namn:
Telefonnummer:

Ängebo IK JuniJuni-18
Här kommer barnen
springande. Guldjakt

75 -år

och Knattiad arrangerades på vallen 5 juni.
Tyvärr inte så många barn men desto mer spring i
bena på de som kämpade om medaljerna. Alla
klarade av att fixa någon guldjaktsmedalj och alla
de mindre fick sina guldmedaljer i knattiaden. Vi
fortsätter träningen torsdagar 18.00 juni ut.
Välkommen.

Vandringar maj-juni.

Njupfatet 7 juni en härlig tur på 8 km. Riktigt bra led
men en del jobb med såg å pensel.

Gröntjärnsleden 29 juni.
Nu är det fulltecknat på 18.00 bussarna och vi har
börjat boka in på 19- turen. Så än finns chansen att
följa med på en härlig vandring. Se vår hemsida.
Vi pustar ut i värmen vid turen över klangberget

Medlemsavgift Ängebo IK
100 kr per år eller 300 för familj.
Info och ansökan på hemsidan.

. Påminner medlemmar som inte
betalat in årets avgift ännu.
Meddela helst om du inte skall
vara medlem längre så kan jag
avregistrera. Tack för hjälpen.

Vi behöver fortfarande hjälp med
klippning i sommar. Tommy Ädel
väntar på att få skriva i en lista där
man kan anteckna sig för lämpliga
veckor. Tommy visar klipparen så
man vet hur den hanteras. Info och
intresseanmälan Tommy 0703290887

Planerade vandringar i augusti
Skallberget och Kronkojan

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/salladsbord

Måndag

Tisdag

Onsdag Torsdag

Fredag

Lördag Söndag
Hemtjänsten

Vecka 25
Sallads buffé

Vecka 26
Sallads buffé

Vecka 27
Sallads buffé

Vecka 28
Sallads buffé

Vecka 29
Sallads buffé

Rostbiff
&potatissall
ad

Hemtjänsten

Fläskfile sås
potatisgratän
g

Korv med
ajvartäcke

Kroppkakor
med smör &
lingonsylt

Isterband
med stuvad
vitkål &
potatis

Ärtsoppa
pannkaka

Sill ägg
&potatis

Currykorv

Pasta
skinksås

Fiskgratäng
potatis

Spagetti
köttfärssås

Fläskkarré
sås potatis

Lunchkorv
stuvad
potatis

Pölsa
rödbetor
potatis

Köttbullar
stuvade
makaroner

Lasagne

Stekt
kycklinglårfi
le currysås

Pytt i panna
ägg rödbetor

Gulasch
gryta potatis

Korvgryta
potatis

kotlett med
potatisgratän
g

Fläskgryta
potatis

Persiljejärpa
r sås potatis

Stekt korv
sås potatis

Stekt fisk
sås potatis

Kalops
potatis

Fläskkorv
Potatis

Fiskgratäng

Köttbullar
brunsås
potatis

Stuvade
makaroner
fläsk

Dillkött
potatis

Köket stängt

Köket stängt Köket
stängt
Vecka 30
och 31
Vecka 30
och 31

Köket stängt

Köket stängt

Vecka 30
och 31

Vecka 30
och 31

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Köket stängt

Köket stängt Köket
stängt
Vecka 30
och 31
Vecka 30
och 31

Köket stängt

Köket stängt

Köket
stängt

Köket stängt

Vecka 30
och 31

Vecka 30
och 31

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Stuvade
makaroner
korv

Fiskgratäng
potatis

Bräckt
skinka ägg
stekt potatis

Kycklingklubba
currysås

Färsbiff sås
potatis

Kycklingfile
med
currysås
potatis

Biff a la
lindström
sås potatis

Karre med
sambal olek
potatis

Kalvsylta
rödbetor
potatis

Vecka 30
Sallads buffé

Vecka 30 och
31

Endast för
hemtjänst

Endast för
hemtjänsten

Köket
stängt
Vecka 30
och 31

Köket stängt
Vecka 30 och
31

Vecka 31
Sallads buffé

Vecka 30 och
31

Endast för
hemtjänst

Vecka 32
Sallads
buffé
Adress
Svågagården
820 62 Bjuråker

Telefon

Fax

0653-30157

0653-30286

Vecka 30
och 31

Endast för
hemtjänsten

Kotlett sås
potatis

Vecka 30 och
31

Endast för
hemtjänsten

Fläskgryta

E-Mail
svagagarden@svagadalen.com

Välkommen att
tvätta Din bil
Handtvätt 250 kr
Vi utför även
helrekonditionering
Ring 070 6450699 för
tidbokning och prisuppgift

SVÅGADALEN

Från Delsbo chark
Vecka 28
Stintan Falukorv
Halvring
Grillarn
Korv m ost/bacon
Chorizo
Grillsnurra

29.90 st
32.90 st
23.90 st
23.90 st
59.90 st

Sommarlek
Fjärilshåv 29 kr
Metspö
39 kr

Öppettider
Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30
Ingen lunchstängning

Vi önskar alla våra
kunder en glad
sommar
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!

Lördagar kl. 09.30-13.00

Tel. 0653-301 00 (ring helst dagen
innan leverans).
handlarnsvagadalen@gmail.com

Under sommaren gäller våra
ordinarie öppettider

Utkörning Midsommarveckan
Tisdag 19/6 och Torsdag 21/6

handlarnsvagadalen@gmail.com
0653-30100
Speciella dagar
Midsommarafton öppet 9.30-13.00
Midsommardagen stängt
6 juni Nationaldagen Stängt

Systembeställningar Helger
V. 23 orderstopp Tisdag 5/6 kl 13.00
(p.g.a Nationaldagen)
V. 25 orderstopp Tisdag 19/6 kl
13.00 för beställning till midsommar
Kom ihåg att lägga order i god tid för
säker leverans

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

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

NY TIDTABELL NÄRTRAFIKEN 18 juni -19 augusti

Tankar inlindade i midsommarblomster
Då var det snart dags för mig att gå på semester igen då. Det är naturligtvis
alltid trevligt att få ligga i hängmattan och vila upp sig efter ett års förvärvsarbete men just
detta år känns det extra bra. Varför säger jag så? Jo, svaret är enkelt: under det senaste
halvåret har det hänt väldigt mycket positivt här i Svågadalen, varav flera saker får anses vara
nästan mirakulösa!

Ett lysande exempel på det här är att ett helt enigt kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun
i maj månad fattade beslut om att bygga ut anläggningen Svågagården med 6 nya lägenheter
som är tänkta att utgöra ett nytt trygghetsboende. Att en by i Ängebos storlek, i dagens
Sverige, får nya kommunägda lägenheter är mer än ovanligt. Å i ärlighetens namn helt
omöjligt om det nu inte varit för Svågadalsnämndens ihärdiga arbete!

Ett annat exempel är att vi just nu arbetar med att installera en snabbladdningsstolpe för
elbilar här vid Svågagården. I detta fall är det svenska staten som på inrådan av nämnden samt
Hudiksvalls kommunledning som till huvuddel står för finansieringen av denna investering.
Ytterligare en sak som sätter Svågadalen på kartan med andra ord.

En kommande nyhet har att göra med ett möte jag hade med länsstyrelsen och region
Gävleborg häromveckan i Gävle. Där beslutades att regionen skall gå in med en större summa
pengar i ett landsomfattande projekt för att få till en samverkan kring paketutlämning (idag
delas ju paket ut på flera olika ställen beroende på vilken distributör det är som kör). Tanken
är att detta kan förenklas genom att låta ett och samma ombud dela ut åt flera olika företag.
Här är tanken från regionens sida att Svågadalen på sikt skall utgöra ett pilotområde när det
gäller dessa försök.

Det finns mycket vi ska vara glada för alltså.
Nu vill jag önska er alla en trevlig sommar så ses vi till hösten igen.
Mvh
Fredrik Röjd

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagården den 28 maj 2018, kl. 08.00 – 11.45

Förtroendevalda:

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

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

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Kerstin Holm (Opol)

Justeringens plats
och tid:

2018-06-13, kl. 18:00

Underskrifter:

Paragrafer:

Sekreterare:

Fredrik Röjd

Ordförande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Justerande:
Kerstin Holm (Opol)
Upprop: Enligt ovan.

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

2018-06-15
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare

2018-07-04

49 - 53

§ 49 Rapport från verksamheterna, personalläge samt arbetsmiljö
Platschefen informerar om det aktuella läget inom förvaltningen inklusive arbetsmiljö Läget inom
förvaltningen är i stort gott, och grundskolan, förskolan samt fritidshemmet förbereder sig inför
sommaravslutning och sommarens öppethållande.
Hemtjänsten arbetar vidare utifrån sitt uppdrag.
Inom landsbygdsutvecklingssidan bedrivs just nu ett relativt intensivt arbete, där anläggningen av en
snabbladdningsstolpe för elbilar kommer att inledas inom kort. Detta sker i enlighet med ett tidigare
nämndsbeslut.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 50 Pågående arbete
Nämnden diskuterar det pågående arbetet som utförs i nämnden samt i förvaltningen. Arbetet
fortsätter enträget med frågan om Svartsjövägen, möjlighet till paketutdelning i Svågadalen och den
blivande snabbladdningsstolpen.
Dessutom diskuterar nämnden den kommande energimässan, den pågående fiberutbyggnaden samt
det kommande valet i Svågadalen.
Beslut: En enig nämnd beslutar att arbeta vidare med dessa frågor.

§ 51 Fråga om badflotte vid Havrabadet
En fråga som har dragit ut på tiden är den extra badflotte som nämnden har beslutat att lägga ut vid
Havrabadet. En tidigare tänkt egentillverkning av en dylik har ej varit möjlig på grund av
materialbrist.
Thomas Kjell (Opol) föreslår att nämnden ger platschefen i uppdrag att köpa in en lämplig badflotte
för maximalt trettiotusen kronor.
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) stödjer förslaget.
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med Thomas Kjells förslag att direktupphandla en
badflotte till Havrabadet till ett pris av maximalt trettio tusen kronor.

§ 52 Redovisning av verkställda beslut
Platschefen rapporterar att han har utbetalat bidrag till Ängebo IK som nämnden tidigare har
beslutat om.
Platschefen rapporterar att han har beslutat att köpa in ett kylaggregat till förskolans matsal, på
grund av att personal och vårdnadshavare har anmält att det är för varmt i denna lokal under
sommarhalvåret.
Beslut: En enig nämnd tackar för informationen.

§ 53 Ekonomisk genomgång
Platschefen redovisar det ekonomiska läget för nämndens olika verksamhetsområden, och nämnden
bedöms följa budgeten för år 2018.
Svågadalsnämndens ledamöter ställer många fördjupande frågor till platschefen rörande det aktuella
ekonomiska läget.
Beslut: Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) konstaterar att nämnden sköter sin ekonomi, och en
enig nämnd tackar för den ekonomiska genomgången.

Mötet avslutas.

SVÅGADALSBLADET
GLADBÄCKENS NATURRESERVAT

Nu finns det en ny fin bänk vid bäckehuvet i
Gladbäcken uppsatt av länsstyrelsen. För att det ska
bli lättare att ta sig ner och njuta av den fina platsen
så kommer även en ledsstång att sättas upp.
(Foto Mia Rosvall)

15 augusti kl 12.00

Kostnad för annonsering och införande i
bladet

Manusstopp
15:e kl 12.00
varje månad
Manus mailas
eller handskrivs

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

50 kr
75 kr
100 kr
500 kr
20 kr

¼ sida
50 kr
Halv sida 100 kr
Hel sida 200 kr

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

Kassör Lisa Weihnacht, ansvar för
annonsbetalning 070-9531052

Företagare, föreningar och privata utsocknes
¼ sida
100 kr
Halv sida 200 kr
Hel sida 400 kr
Prenumeration (ej Svågadalsbor)

Vi som gör Bladet är
Birgitta Nilsson birgitta@rossasen.se
0653-30179 0730 423077
200 kr/år

Annons, prenumeration och sponsring betalas via

bankgiro 810-0422
www.svagadalensbyar.se

Mia Rosvall
0653-30247

mia.rosvall@svenskafrim.se
070 2360410

