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Dialogkväll
Onsdag 3 oktober kl 19.00-20.30
Svågagården
Information om nya friluftskartan, ledgruppen, laddstolpen för elbilar, vad
händer med fiberutbyggnaden, kommande Svågadalsval mm
Dragning av vinnarna i sommarens tävling Hitta ut i Svågadalen.
Möjlighet att även ta upp andra frågor med nämnden som berör
dalen.
Nämnden bjuder på fika
Välkomna!
Svågadalsnämnden.

September

Välkommen till världen
och till Svågadalen

Hösten
Det blev ju direkt ingen mjuk övergång från sommar
till höst, helt plötsligt blev det nästan nollgradigt ute
och det var bara att inse att strumporna skulle på…
Hjortron har det funnits rikligt av på vissa ställen,
blåbär och lingon finns också.

Intresseföreningen

Svågadalsbladet
har manusstopp varje månad den 15:e kl 12.00, då
sammanställer vi Bladet. Fortsättningsvis tar vi inte
in något manus efter kl 12. Vill du vara säker på att få
plats i Bladet så gäller det att vara förutseende, den
15:e kommer ju varje månad….

Evenemang
Sommarens evenemang är till ända… nu får vi kura
skymning, tända ljus, ta fram stickningen, läsa en
spännande bok, ta fram ficklampa och reflexer. Varje
årstid har ju sin tjusning, det gäller bara att se
fördelarna…

SVÅGADALENS NYA
FRILUFTSKARTA
finns att köpa hos Handlar´n
Svågagården, Västansjömacken
och hos intresseföreningen.

Rôssåsens fäbodvall
Somrarna på Rôssåsens fäbodvall 2005 – 2018 är nu
slut. Allt började med speldag sista söndagen i
augusti 2004.
Det är med mycket vemod och smärta inombords
som vi stänger efter 14 år men allt har ju ett slut, så
även dessa underbara kvällar.
Vilken lycka och vilken livsglädje dessa
torsdagskvällar har gett oss, vilka minnen. Alla
somrar har börjat första veckan i juni och avslutats
första veckan i september med lyskväll..

Ett varmt tack till er alla för alla våra somrar tillsammans

Birgitta Nilsson o Knut Bergqvist
Martin Nilsson

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

Fikakorgar
I två somrar har intresseföreningen nu erbjudit
fikakorgar till Svågadalens besökare. Vi trodde
att vi kom på en strålande idé men det visade sig
inte vara så. Trots vackert väder i sommar så har
efterfrågan varit liten. Så fick intresseföreningen
inget bidrag till annonser och det var ju oväntat.
Vi ska fundera hur fortsättningen blir.

www.svagadalensbyar.se
VINTERTID

SÖNDAG
28 okt

PLOGNING
MUSIKCAFÉ
på Svågagården
Söndag 30 sept kl 18.00
Cafégänget underhåller
Ingvar, Urban, Bengt, Stefan
Karl-Gunnar, Karl-Erik
Servering
Allt detta för 100 kr…

Birgitta o Knut

Snart kommer snön och den måste
bort...
Vill Du ha hjälp med det så ringer Du
Claes Wallberg i Holmberg

cw.schakt & transport
070 8241378

Musikcafé 28 okt o 25 nov

LEDGRUPPSMÖTE

Välkommen till
Svågadalen
Du som nyss flyttat hit

Kontakta Mia Rosvall, ordf i
Svågadalsnämnden, 0702360410
eller Birgitta Nilsson, ordf
intr.föreningen, 0730423077 så
får du information om dalen.

Svågagården
Onsdag 3 okt kl 18.00
Vi behöver flera som engagerar sig i
lederna och stigarna i vår vackra dal.
Alla välkomna!
Efter mötet fortsätter dialogkvällen
där du bjuds på fika.

AKTUELLT I SVÅGADALEN
AFFÄR
Handlar´n Svågadalen

Brännås/Brändbo byalag o
Bygdegårdsförening

har öppet vardagar 9.30-17.30 Lördag 9.3013.00
Ombud för apotek, systembolag och Svenska
spel. Säljer fiskekort-frimärken-refill till mobil
0653-30100 handlarnsvagadalen@gmail.com

Ordf. Thomas Kjell
Ord.led. Robin v Wachenfeldt

070-3203133

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Nina Labbart

073-6402789

BAD
Havrabadet naturbad

Björsarvs lyse- och intresseförening

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland

Stråsjö jaktklubb

Ordf. Ola Lindqvist 070-6707716

Ordf. Benny Leek 070-6053488

070-2129414

Stråsjö medeltida kapell
DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Stråsjösjöns vänner

0730-415403

Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Svågadalens skoterklubb
JMV El & Byggtjänst
Rotbäck 210 Bjuråker
070-3459928

Ordf. Tomas Sandin

ENTREPRENAD
Snöröjning, plogning
Claes Wallberg 070-8241378

Svågadalens jaktskytteklubb

Utbildning förarbevis för skoter:
Sture Joelsson tel 0703729224

Ordf. Joakim Brink 070-2972872

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

Ordf.Ulrika Ädel
Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

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

Ängebo IK
FISKE
Dellenbygdens fiskevårdsförening

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

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

HANTVERKSMONTER

FOLKETS HUS

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

Ordf. Bernt Jons

0653-30250

HONUNG & BIPRODUKTER
FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

0653-30245

FÖRENINGAR I SVÅGADALEN
Svågadalens Intresseförening
alla boende i dalen är medlemmar
Ordf. Birgitta Nilsson 0730 423077
www.svagadalensbyar.se

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
Närtrafik finns

Eneberga Bygg AB
076-0730485

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

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

Trähantverk
Nille Lönn 070-2198340
Himmel & Jord Keramik
Stina Neander 076-8378203
himmel.o.jord@telia.com
STÄDNING
Dellenstäd, städfirma med hushållsnära

LANTBREVBÄRARE
Vardagar, säljer frimärken

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås
Samlingslokal m kök
Astrid Johansson 0730-363148

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

SNICKERI och HANTVERK
Åsbergsstolens Snickeri
Eva Löfgren 070-3407616
eva@asbergsstolen.se

0653-30228

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

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

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

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL
www.hudiksvall.se

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN

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

Reception
Förskola
Förskoleklass, Fritids
Skolan
Äldreomsorgen
Platschefen
Folkets Hus

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

Målare
Christer Fondelius
076 8290218

VANDRINGSLEDER
Kontaktperson/info.
Lisa Weinacht

070-9531052

VÄGPROBLEM
NCC

076-5215311

Ängebo Folkets Hus (Svågagården)

ch_fon@hotmail.com

Tankar om en mandatperiod
Så har snart ytterligare en mandatperiod gått i konungariket Sverige, i region Gävleborg,
Hudiksvalls kommun och i vår egen, alldeles unika kommundelsnämnd: Svågadalsnämnden.
Om ni bara visste hur avundsjuka andra kommuner och bygder är på Svågadalsnämnden och
dess existens! Jag ska snart ge er några exempel.
Under den senaste mandatperioden, det vill säga de senaste snart fyra åren, har jag blivit
kontaktad flera gånger av olika organisationer och lokalpolitiker som vill veta mer om hur vår
verksamhet är uppbyggd och om hur den fungerar. Folk har ringt mig från västkustöar som
Tjörn och Orust men man har också ringt från Stockholms skärgård och från norra Lappland.
Ifjol fick vi studiebesök från grannarna i Loos och Ramsjö, och i början av oktober kommer
besökare från Skåne.
Vad är då alla dessa människor så intresserade av? Ja, inte är det att träffa mig som person,
och inte är det för att se Svågagården, utan det är just det här med det lokala inflytandet och
det partiopolitiska styrelseskicket – ett styrelseskick som betyder att det är sakfrågor man
fokuserar istället för att markera skillnader och konfliktlinjer som det ju så lätt blir när
politiska partier blir involverade. Det lokala och självständiga styret ger också medborgarna
möjlighet att, genom nämnden, påverka kommunledningen på ett mycket mer direkt sätt än
vad är fallet i övriga socknar i kommunen (som ju saknar egna kommundelsnämnder).
Den nu sittande Svågadalsnämnden, som ju nu står inför att ersättas av en ny nämnd har
åstadkommit mycket som lätt går att se såsom en ny lekpark i Ängebo, nya badbryggor och
badflotte i Havrasjön, en snabbladdningsstolpe för elbilar och elhybridbilar vid Svågagården.
Därtill har upprustning av vandrings- och skoterleder ägt rum, och nya fikabord har satts upp
runt om i vårt område och mycket annat smått och gått. För att inte tala om den genomförda,
den pågående och den kommande utbyggnaden av bredband via fiber som ägt rum i dalen. I
detta fall har Svågadalsnämnden under lång tid bearbetat Fiberstaden AB, vårt kommunala
fiberbolag som bara för några år sedan bedömde det som helt omöjligt att dra fiber till
Brännås och Brändbo – men nu är det gjort! Detta hade inte hänt utan nämndens insatser. Tro
mig!
Svågadalsnämnden var också den mest drivande organisationen i länet när det gällde att få
ordning och reda i den s.k Flex-trafiken som ju tidigare var betydligt sämre än idag, och
dessutom skiljde reglerna mellan olika kommuner. Svågadalsnämnden stod på sig, och trots
att region Gävleborg under den pågående processen bytte personal och ansvariga flera gånger
så stod vår nämnd på sig, och resultatet ser ni idag: en välfungerande närtrafik med taxi till
busskostnad att nyttjas av oss alla.
Nämnden har också ”jagat på” länsstyrelse och region Gävleborg i syfte att möjliggöra det
lyckade generationsskiftet i affären, och nu jobbar vi intensivt med att få till en fungerande
paketutlämning också. Likaså har vi jagat Trafikverket, och ja, vi har ännu inte fått tillbaka
asfalten på Svartsjövägen, men en liten framgång har vi i alla fall i och med att vi nu har fått
en reparationsåtgärd vid den dåliga vägsträckan vid Åbackarna i Västerstråsjö.

Pricken över i:et är nu att vi ska få nybyggnation i Svågadalen i form av sex stycken
tryggetsboendelägenheter.
Det här är alltså sådant som man kan se och konstatera med blotta ögat. Det är svårare att se
nämndens arbete som pågår under ytan: där kan jag ta två lyckade skolinspektioner som
exempel. Alltså: nämndens aktiva arbete har medfört att Svågadalens skola på ett strålande
sätt har klarat av två besök av Skolinspektionen – å detta samtidigt som självutnämnda
experter påstår att det är omöjligt att driva små skolor med kvalitet. Svågadalsnämnden har
bevisat motsatsen!
I övrigt driver vi ju hemtjänst och förskola här på plats i Svågadalen, vilket gynnar många
boende här, både våra äldsta och våra yngsta svågadalingar.
Det som inte heller syns med blotta ögat är alla de ekonomiska bidrag som
Svågadalsnämnden ger till en rad olika föreningar i dalen, allt från byalaget i BrännåsBrändbo till Stråsjösjöns vänner, Ängebo IK och Sörsias byalag och allt där emellan.
Inte heller syns det att hela Svågagården med Folkets Hus är helt och fullt beroende av
Svågadalsnämnden med dess förvaltning.
Det är allt just detta som alla besökare från annorstädes vill uppleva, för i Svågadalen har vi
resurser som i princip inga andra liknande områden i Sverige har.
Det är på grund av det här och mycket, mycket mer som det är så viktigt att just DU väljer att
kandidera till Svågadalsvalet, och att just DU kommer och röstar söndagen den 18:e
november.
Vi ses då kamrater!

Mvh
Fredrik Röjd
Platschef Svågadalen

OBS! Boka redan nu in 6 november
Då blir dialogkväll inför valet där du har möjlighet att träffa de som ställer upp i
Svågadalsvalet

På gång på förskolan
I sommar har våra käpphästar fått flytta ut på gården. Där har de
det bra med ett eget stall och en hage att vara i.
Ibland tas de med ut på långa ridturer med barnen eller så är det
hopptävlingar med egengjorda hinder. Fina rosetter till pris för
alla deltagande hästar.

BYAKAMP I FRÅGESPORT
Finns intresse i bygden för en
byakamp i frågesport?
Tanken är att vi ska träffas och
ha trevligt.
Upplägget kan tex vara 1 lag
bestående av 4 personer från en
by eller så kan man gå ilag 2
byar.
Lokal Svågagården
Finns någon som tycker det är en
bra idé?
Hör av er till Svågadalens
intresseförening
Birgitta

Har någon sett till katten
Gregor?
Han försvann från Norrberg vid
midsommar. En okastrerad hane ca 2
år.
Ring eller kontakta Jessica 070-563 09 38

Elvakaffe på Betel i Norrberg
Vi startar igen fredagen den 21 september, sen varje fredag till slutet av
november. Välkomna att titta in nån gång mellan 11-12.30 då vi serverar
kaffe/the och lite tilltugg.
Varje fredag har vi öppet, några fredagar med sång-/musikprogram:



5 oktober Mats Skoog, Bengt Nordh och Stig Bergerståhl
Välkomna!
16 november Maja-Lena Swing

Några foton från Elvakaffe den 18 maj som var det sista Elvakaffet före sommaren. Vi hade då besök av
Inger Mattsson och Rikard Fröjd från Bergsjö. De blev ackompanjerade av Stig Bergerståhl på dragspel
och Knut Bergkvist på munspel. Knut och Birgitta ordnade med kolbullar och behållningen från den
dagen, 1350 kr, skänkte vi till projektet ”Ge barn rätt till skolgång” se vidare
http://efk.se/varlden/hitta-projekt/asien/thailand/ge-barn-ratt-till-skolgang.html

Psalm och Sång
Svågagårdens kyrksal
Välkommen du som tycker om
att
sjunga visor, psalmer och andliga sånger.

Onsdagar kl. 14.00
19/9, 3/10, 17/10,
31/10, 14/11

Kom och sjung med oss.
Owe Timan och Madde Norin
Bjuråker-Norrbo församling

MATSEDEL
Vecka/salla
ds-bord

Vecka
38
Sallads
buffé

Vecka
39
Sallads
buffé
Vecka
40
Sallads
buffé
Vecka
41
Sallads
buffé
Vecka
42
Sallads
buffé

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag Söndag
Hemtjänsten

Hemtjänsten

Fläskkorv
potatismos

Fiskgratäng

Kycklingklubba
ris/potatis

Morotssoppa
mjukt bröd

Dillkött
potatis

Köttbullar
sås potatis

Kalvsylta
rödbetor
potatis

Currykorv
ris/potatis

Fiskburgare
med tillbehör

Köttfärslimpa sås
potatis

Enchiladas

Isterband m
stuvad
potatis.
Filmfredag.
Efterrätt

Persiljejärpar sås
potatis

Pölsa potatis
rödbetor

Lunchkorv
potatis
senapsås

Makrill
spenatsås
potatis

Kebabgryta
potatis

Pannkaka
ärtsoppa

Chicken
nuggets
sötsur sås
ris / potatis

Makaroni
pudding

Färsbiff sås
potatis

Korvgryta
potatis

Jaktlåda
potatis

Kokt fisk
äggsås
potatis

Gulaschgryta
potatis

Fläsk
potatis
löksås

Ugnspannkaka

Karre sås
potatis

Korvlåda

Pasta med
tonfisksås

Kyckling
sallad

Fisksoppa

Skolrestaur
angens
kinagryta
ris / potatis

Ost och
skinkpaj

Stekt fisk
filsås

(köttfärs i
tortillabröd)

Hyr lokal för dop, bröllop, begravning, sportaktiviteter, mässor,
arrangemang och möten mm
Ring för prisuppgift eller se www.svagadalen.com
Använd gärna:
 Bastu
 Solarie
 Trådlöst internet. Gratis

Adress
Svågagården
824 79 Bjuråker

Telefon

Fax

0653-30157

0653-30286

E-Mail
svagagarden@svagadalen.com

o Fre 28/9 Filmen om flottning i Svågan av Iggesunds bruk.
Dagens lunch
 Pris pensionär 60: Övriga 74:o Sön 30/9 Musikcafé, Birgitta Nilsson
o Fre 26/10 Filmen ”Där man gör papper av massa” från
Hörnefors sulfitfabrik. Av Erik Eriksson Dagens lunch
o Sö 18/11 Val till Svågadalsnämnden


Restaurangen öppen. Underhållning

o Fre 23/11 Ingemar Jansson visar bildspel och berättar
från Lofoten. Gratis entré
Dagens lunch
 Pris pensionär 60: Övriga 74:Välkommen!
Ängebo 824 79 Bjuråker
www.svagadalen.com
0653-30157 Fax: 0653-30286

Närtrafik i Dellenbygden, Svågadalen och Ljusdal
För att kunna använda den nya Närtrafiken ska du ha minst 2 km till närmaste busshållplats, men du behöver inte
vara folkbokförd på adressen.

Hitta din resa och boka
Du söker en resa från din adress i X-trafiks Reseplanerare på hemsidan och i X-trafiks app. Får du träff på en resa
bokar du den via Beställningscentralen på tel. 0771-49 79 39, senast två timmar innan avgång.

Priser och betalning
Betalar du din resa direkt till föraren med kontanter eller kontokort betalar du ett högre pris än om du väljer att köpa
biljetten i förväg i X-trafiks app som mobilbiljett. Du kan inte använda X-trafiks periodbiljetter eller reskassa.
TIDTABELLERNA GÄLLER 20 augusti 2018 tom 7 december 2018

Enberga Bygg AB
Org.nummer 559085-7982
Norrberg 103
82479 Bjuråker

Ängebo IK SeptemberSeptember-18

Vi har fortsatt med några
vandringar i aug- sept.
Friskvård när den är som
bäst.

75 –år

Kronkojan norr om Gean. Här står vi på stranden
vid sjön.
Vi startar
inomhus med
barn- och
styrketräning
torsdag 4 okt.
17.45 för barn
och 19.00
styrketräning.

Här är vi på leden till Örvallssjön.

Kolla med
Martin
angående
innebandyn.
Vi har också hunnit med en etapp till
Brättingberget.

Abborrtjärnen bara måste vi stanna till vid i den
underbara solnedgången.

Lördag 10 november blir det
jubileumsfest på Svågagården.
Boka redan nu detta datum. All
information och program kommer
i nästa blad. ÄIK 75 år.

Onsdag 19 sept. 17.30. Arbete på utegymmet. Krattor å spadar behövs. Vi
skall lägga markduk och köra ut den resterande flisen. Hoppas många kan
hjälpa till så går det undan.

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

Kanelbullens Dag
4 oktober

Älgjaktstider!
I samband med älgjakten har vi sänkt priset
på en del passande varor. Priserna gäller till o
med 13 oktober 2018. Håll även utkik efter
fler erbjudanden i butiken

I år säljer vi rosa bullar till stöd
för rosa bandet kampanjen.

Findus Krögarpytt 36,90
Grillbriketter (till värme/grillhink mm) 33,90
Grillpinne teleskop 79 kr
Hundfoder Axess 10 kg 119 kr

Vi önskar alla våra
kunder
välkomna
Magnus med Personal

Öppettider
Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30
Ingen lunchstängning

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

Lördagar kl. 09.30-13.00
handlarnsvagadalen@gmail.com
0653-30100

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

KALLELSE
Föreningsträff
Du som är ordförande eller för övrigt aktiv i din förening i Svågadalen, är
välkommen till den årliga föreningsträffen onsdag 19 september kl. 19.00 på
Svågagården.
På träffen diskuterar vi bl.a. föreningarnas möjligheter att verka, ekonomi,
utvecklingsmöjligheter, samverkan med kommunen (Svågadalsnämnden) eller med
andra föreningar, bidrag till verksamheter, m.m.
Vi bjuder på fika!
Hjärtligt välkomna
Svågadalsnämnden

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagården den 27 augusti 2018, kl. 08.00 – 11.45

Förtroendevalda:

Beslutande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Eva Edström (Opol)
Helmuth Klingenberg (Opol)
Birgitta Hedberg (Opol)
Peter Jons (Opol)
Hans Schröder (Opol)
(ej § 61)
Marianne Joelsson (Opol)
Kerstin Holm (Opol) (§ 61)

Ej beslutande:
Kerstin Holm (Opol) (ej § 61)
Kent Söderlund (Opol)
Birgitta Söderström (Opol)
Mona Svedlund (Opol

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Marianne Joelsson (Opol)

Justeringens plats
och tid:

2018-09-10, kl. 07:45

Underskrifter:

Paragrafer:

Sekreterare:

54 - 61

Fredrik Röjd

Ordförande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Justerande:
Marianne Joelsson (Opol)
Upprop: Enligt ovan.

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

2018-09-12
2018-10-03
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare
_________________________________________________________

§ 54 Rapport från verksamheterna, personalläge samt arbetsmiljö
Platschefen informerar om vad förvaltningen har arbetat med under svågadalsnämndens gångna
sommaruppehåll.
Skolan har under huvuddelen av tiden haft sommarlov, och personalen har ägnat sig åt utvärdering
av det gångna läsåret samt förberedelser inför eleverna skolstart som var föregående måndag den 20
augusti.
Förskolan har enligt plan varit stängd i två veckor, och i övrigt har förskola och fritidshemsverksamheten bedrivits i begränsad omfattning på grund av att många barn har varit lediga.
Arbetet inom hemtjänsten har fortsatt som vanligt, dock med en något minskad omfattning
beroende på ett minskat behov av hemtjänsttimmar.
Vissa anpassningar inom hemtjänsten har också utförts beroende på den höga värmen under
sommaren, allt i syfte att säkerställa att våra äldre inte blir allt för drabbade av den höga värmen.
De omfattande bränderna i Hälsingland under sommaren och de evakueringar av boende som dessa
medförde har ånyo aktualiserat behovet av att utveckla Svågagården som ett fullödigt trygghetsnav.
Beslut:Nämnden tackar för informationen.

§ 55 Rapport om verkställda beslut
-

-

Inom de kommande två veckorna kommer snabbladdningsstoplen för elbilar att
monteras på avsedd plats vid Svågagården. Förarbetena såsom grävning och
kabeldragning med mera genomfördes på ett mycket effektivt sätt i slutet av juni månad.
En flytbrygga/badflotte till Havrabadet har inköpts, levererats och lagts ut i enlighet med
nämndens beslut och önskemål.
Platschefen anmäler att han redan i juni månad beslutade om installera ett fast
luftkylningsaggregat på förskolan. Detta visade sig vara oerhört betydelsefullt för barnens
och personalens arbetsmiljö inne i förskolans lokaler.
Platschefen rapporterar att han i enlighet med sin delegation från nämnden har beslutat
om ett ekonomiskt bidrag om 4 000 kronor till Brännås-Brändbo byalag. Bidraget skall
täcka drivmedelskostnader i samband med ned-monteringen av det sedan länge nedlagda
elljusspåret i Brännås.
Inköp och montering av höj- och sänkbart skötbord till förskolan.
Marknadsföring av Svågadalen i Hälsinglands sommartidningar har genomförts.
Vi har i samverkan med Ängebo Folkets-husförening genomfört en välbesökt
energimässa.
Stöd till renovering av Sördalabron.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 56 Pågående arbete
-

-

Fortsatt arbete med våra leder.
Arbete med fiber. Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om det senaste som
har hänt inom fiberområdet. Bland annat har hon deltagit i ett offentligt politiskt möte
som den 23 augusti hölls i Kulturhuset i Hudiksvall.
Arbete med att märka upp sevärdheter.
Vi har begärt in offerter kring elverk i syfte att utveckla Svågagården som ett trygghetsnav.
Förberedelser inför valet.
Trygghetsboende, enkät ligger fortfarande ute, och många har svarat, detta är viktigt för att
visa att det finns en stark efterfrågan efter nya boenden i Svågadalen.

-

När det gäller Svartsjövägen så beslutar nämnden att invänta fortsatt arbete till efter det
kommande riksdagsvalet.
Örtagården vid Stråsjö Medeltida kapell är nu på gång.
Diskussion kring den informationspärm för nyinflyttade som nämnden beslutade om i § 7
2018. Frågan kommer att tas upp vid kommande nämndsmöte i september.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 57 Kommande möten
Nämnden diskuterar kommande möten för arbetsutskottets medlemmar, nämnden samt
förvaltningen.
19 september klockan 19.00 är det möte mellan nämndens presidium och ordförandena för de
många olika föreningarna i Svågadalen.
Den 3: oktober är det dialogkväll för allmänheten på Svågagården. Under dessa dialogkvällar har
allmänheten möjlighet till att ställa frågor till Svågadalsnämndens ledamöter.
Ordförande och platschef får i uppdrag av nämnden att fastställa datum för valupptakten i början av
november där valets kandidater skall presentera sig.
Den 3:e oktober får Svågadalen ett besök från organisationen Aktiva byar. Kerstin Holm (Opol),
Helmuth Klingenberg (Opol) samt Ann-Marie Rosvall (Opol) kommer att delta i detta möte.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 58 Uppföljning av revisionsrapport
Nämnden har emottaget en revisionsrapport angående nämndens protokoll.
Revisionen har omfattat kommunens samtliga nämnder.
Arbetsutskottet har diskuterat rapporten, och har funnit en del faktafel.
Innan kommunfullmäktigemötet i september skall nämnden ha inkommit med kommentarer till
nämnda rapport.
Nämnden diskuterar frågan och nämnden beaktar revisionens synpunkter kring motivering och
redovisning av nämndens beslutsunderlag.
I övrigt hänvisar nämnden till upprättad skrivelse till kommunfullmäktige.

Beslut: En enig nämnd beslutar att skicka in den upprättade skrivelsen med synpunkter
kring revisionsrapporten..

§ 59 ekonomisk genomgång
Platschefen redovisar nämndens ekonomiska situation.

Nämnden beräknas nå en budget i balans i samband med årets slut.
Svågadalsnämnden finner att man inför kommande budgetår behöver fler underkonton för att
det skall bli enklare att redovisa för allmänheten hur mycket pengar vi har lagt inom respektive
område såsom kultur, fritid etcetera.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar att ge platschefen i uppdrag att
tillsammans med ekonomiavdelningen se över nämndens kontosystem.

§ 60 Fråga om sjuksyster
Peter Jons (Opol) frågar om hur det ser ut med att försöka få en distriktssköterska eller
motsvarande till Svågagården åtminstone på deltid.
Beslut: Nämnden tackar för informationen och beslutar att ge platschefen i uppdrag att
fortsätta att bevaka denna fråga.
Hans schröder lämnar mötet.
Kerstin Holm (Opol) inträder som ordinare.

§ 61 Fråga om snabbladdning
Helmuth Klingenberg (Opol) och Ann-Marie Rosvall (Opol) väcker frågan om hur vi skall
genomföra invigningen av snabbladdningsstolpen. De två nämnda förtroendevalda samt och
platschefen samt Folkets Hus-föreståndaren bör ingå i denna grupp.
Beslut: Nämnden beslutar att ge Helmut Klingenberg (Opol) samt Ann-Marie Rosvall
(Opol) i uppdrag att upprätta den föreslagna arbetsgruppen.
Mötet avslutas.

EVENEMANGSKALENDER
SEPTEMBER
19 psalm o sång Svågagården
19 föreningsträff Svågagården
19 arbetskväll ÄIK Svågavallen
21 elvakaffe Betel
28 film o lunch Svågagården
30 musikcafé Svågagården
VARJE VECKA
Tisdag yoga Svågagården
fredag elvakaffe Betel

OKTOBER
3 psalm o sång Svågagården
3 ledgruppsmöte Svågagården
3 dialogkväll Svågagården
4 kanelbullens dag Handlar´n
4 barnträning inomhus ÄIK
4 styrketräning inomhus ÄIK
5 elvakaffe med musik Betel
17 psalm o sång Svågagården
26 film o lunch Svågagården
28 musikcafé Svågagården
31 psalm o sång Svågagården

SVÅGADALSBLADET

Nyrenoverade bron vid Sördala
naturcamping.(foto Mia Rosvall)

15 oktober kl 12.00

Kostnad för annonsering och införande i
bladet
Tack och grattis, kåserier och dikter i dalen
gratis i mån av plats

Föreningar i dalen

¼ sida
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

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

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)

200 kr/år

Annons, prenumeration och sponsring betalas via

bankgiro 810-0422
www.svagadalensbyar.se

Vi som gör Bladet är
Birgitta Nilsson nbirgitta9@gmail.com
0730 423077
Mia Rosvall
mia.rosvall@svenskafrim.se
070 2360410

