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JULGRANSPLUNDRING
Söndagen den 13 januari
kl 14.00
Svågagården
Ninni leder lekarna runt granen
Urban spelar dragspel
Tomten kommer med påse till barnen
Kaffe/te/saft med hembakade läckerheter
Välkommen alla, från minsta till äldsta!
önskar intresseföreningen och Folkets Hus
Vill DU baka till festen?
Ring 0730 423077 Birgitta

December
Årets sista månad, ännu ingen snö, bara
mörker och slask. Fotgängare och hundar
utan reflexer syns inte, enögda bilar tas
för cyklister…
Påminner om

REFLEXER
BILLYSEN
FICKLAMPA
Första advent visade marschaller hela
vägen in till Folkets hus som sedvanligt
serverade hemlagat julbord som var
vackert upplagt .
12 av Norrhavra köksspelmän underhöll
och blev bjudna på gröt och smörgås.
I gymnastiksalen visade många
hantverkare upp sina alster, där fanns
kaffeservering med hembakat.
Ingen snö ute så den där riktiga
julkänslan infann sig inte… Chansen finns
att vi upprepar detta samarrangemang
nästa år.

Varmt TACK till
Urban med personal
Martin, Ilona och Kerstin
hantverkare
spelmän
och naturligtvis stort
TACK till alla besökare!

God Jul till er alla!
Birgitta Nilsson

Välkommen till
Svågadalen
Du som nyss flyttat hit

Kontakta Mia Rosvall, ordf i
Svågadalsnämnden, 070 2360410
eller Birgitta Nilsson, ordf
intr.föreningen, 0730 423077 så får
du information om dalen.

Intresseföreningen

EFTERLYSER
frivilliga som vill sponsra
hembakade kakor
till julgransplundringen
söndag 13 januari….!
Intäkterna från serveringen
går till skolans elever som
får göra något roligt för
pengarna…
Ring Birgitta Nilsson
0730 423077

God Jul
Gott Nytt År
till alla läsare av
Svågadalsbladet
önskar
Birgitta och Mia

AGENDA
Torsdag 13 dec
Lucia på Svågagården
Börjar 08.30
Fika

Torsdag 20 dec
Skolavslutning
Sista kväll för bastu fre 21 dec
Restaurangen stänger. Öppnar åter 8 jan

Onsdag 26 dec
Högmässa annan dag jul kl 11.00
Folkets Hus bjuder på kyrkkaffe

Fredag 25 jan
Film ”Orrspel i storskogen”
Köttsopa m klimp & efterrätt

Fre 11 jan
Bastun åter öppen
Välkommen!
Fullst. rättigheter
Ängebo www.svagadalen.com
0653-30157

AKTUELLT
I SVÅGADALEN
AFFÄR
Handlar´n Svågadalen
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

Brännås/Brändbo byalag o
Bygdegårdsförening
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

070-267 52 61

Svågadalens honung
www.svagadalenshonung.se
mail@svagadalenshonung.se
070-5617181

FÖRENINGAR I SVÅGADALEN
Svågadalens Intresseförening

HÄLSOCENTRAL

alla boende i dalen är medlemmar
Ordf. Birgitta Nilsson 0730 423077
www.svagadalensbyar.se

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

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

Trähantverk
Nille Lönn 070-2198340

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
PEAB

073-3373990

Ängebo Folkets Hus (Svågagården)

ch_fon@hotmail.com

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

OBS! VIKTIG INFORMATION
Viktigt att man ringer journumret till
PEAB och talar om hur vägen är och om
åtgärder behövs för att de ska veta om
det/ Anders Backström

LIGT TACK

TILL ALLA OMTÄNKSAMMA OCH
HJÄLPSAMMA MÄNNISKOR.
VI ÖNSKAR ER EN RIKTIGT GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR
VARMASTE HÄLSNINGAR FRÅN MONA,
MAGDALENA OCH MISSE

Ängebo IK DecDec-18
Ängebo IK önskar er alla, en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År.
Vi vill även passa på att tacka, de som
med sina ideella krafter hjälper till att
hålla vår bygd levande. Tack även till
Monitor ERP system, Forsviks Gräv &
Hemtrevnad, Petra Gahm/PG
Ekonomi, Walthers Plåt AB, S Å
Persson Bygg AB och Åkes Motor som
var med och sponsrade på jubileet.

Vi fortsätter med inomhusaktiviteterna t o m V. 50. Nu har även innebandyn startat, måndagar
kl. 19.00. Från 12 år och uppåt kom gärna med äldre också. Info. Martin Bergerståhl
073-0619557. Efter Jul får vi se hur vintern blir och hur vi lägger upp skidåkningskvällarna. Vi
väntar fortfarande på Mattsson som skall reparera skidbron. Håll er gärna uppdaterad via vår
facebook sida eller hemsidan angeboik.se

Årets sista påminnelse…
Medlemsavgift Ängebo IK
100 kr per år eller 300 för familj. Info och
ansökan på hemsidan. När man deltar i
hallaktiviteterna krävs endast ett
medlemskap i klubben. 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

Det Var Då. Hornberget 1942. Ja egentligen hör det inte till vår sida men i min historiska
vandring med ÄIK stötte jag på detta foto och tyckte det var lite kul att lägga in. Kanske att
någon känner igen någon person på fotot.

Nu tar vi jullov i yogan, fast

du kan såklart yoga hemma 

Yoga startar igen 15 januari, varje tisdag klockan 11.00 - 12.00
I gympasalen Svågagården.
Ingen erfarenhet eller förkunskaper behövs, mjuk enkel yoga som kan passa alla.
Kostnad 300:- för hela vårterminen (cirka 15 gånger)
Vill du bara komma ibland är du lika välkommen, kostnaden blir då 30:- per gång.
Önskar er alla riktigt sköna helgdagar!
Viveka Klingenberg
070 695 82 88

Välkomna
Vill du rida eller åka släde?
ring Göran på 0706387475 för
tidsbokning
www.skumpa.se

Till hemtjänsten för god omsorg och
omvårdnad av Lisa Westman och även till
Eva och Magnus med personal, Urban m.fl.
Tack! ❤
Till alla vänner och övriga som hedrat
minnet av Erik med värme, omtanke,
blommor, kort m.m.
Göran och Ingrid med familj

KULTURSKOLANS ELEVER
HAR TERMINSUPPSPELNING
på Svågagården
Tisdag 11 dec kl 9.50
Alla välkomna!

SVÅGADALSBLADET
fortsätter att ges ut även nästa år, manusstopp 15:e
kl 12 varje månad. Fint om Du respekterar tiden…
Mia och jag sammanställer det, tryckning på
Hudiksvalls kommun, Hans Schröder sätter in det
på hemsidan, jag hämtar bladet när det är klart,
sorterar till de olika byarna.
Frivilliga hämtar på Svågagården och delar ut
Bladet så snart som möjligt helt på ideell basis, ett
stort tack till er för det.
TACK FÖR ATT DU DELAR UT BLADET VARJE MÅNAD
Sörsia
Yvonne Bergström
Rolf Olsson
Stråsjö
Maria Westerfors
Brännås
Maj Paulsson
Björsarv
Kerstin Samuelsson
Ängebo
Elvira Persson
Handlar´n Magnus Brink
TACK FÖR ATT DU FIXAR HEMSIDAN
Hans Schröder
Lagom till jul får ni varsin liten burk med biskvier…

God Jul och Gott Nytt År
till er

Birgitta Nilsson

Julerbjudande
Jag erbjuder Taktil stimulering och klassisk massage.
Dessutom är jag återförsäljare av Föllinge produkter- ekologisk hudvård certifierad av NATRUE.
Taktil stimulering är en metod som består av mjuka strykningar med vegetabiliska oljor som ges över hela kroppen.
Detta görs för att få tillgång till oxytocin som är både ett hormon i blodbanan och en signalsubstans i nervsystemet.
Både utländsk och svensk forskning samt egna erfarenheter har visat att effekterna av oxytocinet är många:










Lugn och ro på djupet
Ökad livsglädje
Smärtlindring
Förbättrad matsmältning
Sårläkningen förbättras
Stärkt immunförsvar
Bättre social förmåga
Förbättrar minnet och effektiviserar inlärningen
Sänker blodtrycket

Gravid?
Taktil Stimulering hjälper dig att må bättre under graviditeten, att bli bättre förberedd inför förlossningen
och det ökar också bindningen till ditt barn. Hör av dig om du är intresserad så jag kan ordna en bänk som
är anpassad för gravida.
Jag kan nu också ha utbildningar i spädbarnsmassage för föräldrar.
Ordinarie pris: Taktil behandling 390 kronor
Klassisk massage 30 min 390 kronor
Tips: Nu i december erbjuder jag detta för 250 kronor om du bokar i december eller köper ett presentkort att ge
bort till någon som du vill ska må bra. Det är också 20% på alla produkter
från Fölllinge hälsoprodukter under december månad.

önskar
Svågans beröring och massage
Välkommen att höra av dig
Marianne Joelsson
Dipl. Taktilterapeut
Lärare i Taktil stimulering
Dipl. massör
Certifierad instruktör i spädbarnsmassage
Tel: 073-061 21 88
mail :mjoelsson55@gmail.com

Laddstolpe utanför Svågagården invigd
Den 18 november invigdes Snabbladdstolpen i Svågadalen. Mia Rosvall och Johan Ringmar
talade och Urban Larsson tryckte på laddarens startknapp. Och därmed är vi med på elbilskartan. Laddstationen har en central placering i dalen med möjlighet för tankande
resenärer att fika eller luncha på Svågagården eller handla i den närbelägna affären under
laddtiden.
Tanken med stolpen är i första hand att glesbygden ska kunna garantera miljömedvetna
bilister att ha stor rörelsefrihet och kunna ta sig fram i vårt land som pendlare, turist och med
servicebilar. Även lokalbefolkningen som troligen i första land laddar sina bilar ”långsamt”
hemma eller på jobbet ska kunna snabbladda när man samtidigt har ärende till affären eller
deltar i en aktivitet på Svågagården.
Hudiksvalls kommun har börjat ställa om sin fordonsflotta till elbilar, idag 20-30 elbilar. Inom
Svågadalsnämndens verksamhetsområde finns det stora möjligheter att ställa om till elbilar
och då kan vi i dalen vara med i denna nu fort framskridande utvecklingen.
Stolpen ”ägs” av Hudiksvalls kommun.
Fortum Charge & Drive sköter driften, service, övervakning, betalning, marknadsföring osv.
Priset för laddning är för närvarande 5 kr / kwh för snabbladdning (CCS och Chademo) och
3 kr / kwh för långsam laddning (type 2)
Att producera egen solel i Ängebo med sitt gyllene soltimmarsläge är naturligtvis ett annat
mycket intressant alternativ.
Funderar man på att skaffa ren elbil eller hybrid så svarar Johan Ringmar, energirådgivare för
Hudiksvalls kommun på frågor. Förutom att man bidrar till att hålla klimatuppvärmningen
tillbaka kan man få 40000 kr i omställningsbidrag vid köp av ny elbil. Telefon till J Ringmar
är 0650- 19292
Svågadalen kan nu alltså visa upp ytterligare service för befolkningen. Svågadalsmacken,
affären med servicepunkt, hjärtstartare, Folkets Hus som aktivitets och evenemangs-center,
skola och förskola som tillsammans med äldrevården förvaltas lokalt via Svågadalsnämnden
har nu fått en servicemarkör till, med el laddstolpen på plats.
Helmuth Klingenberg

Invigning av laddstolpe för elbilar i
Ängebo 18 november. På bild Johan
Ringmar och Ann-Marie ”Mia” Rosvall
Foto: Viveka Klingenberg

Ett år till då
Det är nu hög tid att börja summera år 2018, och intrycken är många. För mig
personligen var sommarens bränder en händelse som jag inte kommer att glömma i
första taget, detta då jag personligen i allra högsta rad deltog i bekämpningsarbetet.
Nu är det, trots den milda och trevliga hösten, betydligt kallare än vad det var under
de där heta dagarna i slutet av juli.
Här inom Svågadalsförvaltningen har arbetet rullat på, och mina fantastiska medarbetare som
jobbar dygnet runt året runt gör ett fantastiskt arbete och de förtjänar nu lite julledighet.
Vi har nu också avslutat den Svågadalsnämnd som suttit under perioden 2014-2018, och en ny
nämnd med ett antal helt nya förtroendevalda kommer att börja tjänstgöra den 1 januari 2019.
Jag vill tacka de förtroendevalda som nu lämnar arbetet för ett gott samarbete under de
senaste fyra åren. Tiden går fort!
Svågadalsvalet gick bra, även om jag gärna hade sett ett något högre valdeltagande – att lägga
i en röstsedel en gång vart fjärde år är en mycket liten uppoffring för att kunna behålla den
offentliga service som nu faktiskt finns här i dalen. Fast samtidigt vill jag berömma alla som
engagerade sig genom att rösta, delta i upptaktskvällen eller var med på valvakan. Tack!
Nu kommer jag att jobba på ända ”in i kaklet” detta år, sedan ska jag ägna mig åt att dricka
glögg med Tomten och Rudolf, för att sedan komma tillbaka som en ny man efter nyåret.

God jul!
/Fredrik

På gång på förskolan och i förskoleklassen.
Vi haft ett hästtema under hösten som avslutades med ett mycket uppskattat besök hos
Camilla och Veronica och deras hästar. Barnen fick åka häst och vagn och blev mycket
lyckliga för det. Tusen tack Camilla & Veronica❤ Den 4/12 bjöd vi in till mysigt Glöggfika på
morgonen för barn och föräldrar.
Nu längtar vi efter snön och alla skojiga vinteraktiviteter☃❄

❤ Bästa hälsningar från barn och personal❤

Svågadalens skola klass 5-6 är med i en tävling!
Åk 5-6 i Svågadalens skola är med i en tävling. Vi ska samla nagellack och mobiler som ska
kasseras.
Varje burk nagellack och varje telefon är värd 1 poäng! Skolan med flest poäng vinner.
Vi behöver er hjälp!
Lämna nagellack och mobiler i receptionen på Svågagården. Den skola som vinner får
1800kr!
Varje nagellack eller telefon gör skillnad!

Klipp ur tidtabellen

SPARA

Betel
Betel Norrberg i jul

Vi sjunger in Julen
23 december kl 20.00
Lina Bergerståhl, Edvin Brink, Ivar Bergerståhl, Marianne Joelsson,
Marta Svedman, Martin & Helena Bergerståhl, Jan-Peter Eriksson,
Andreas Edström och Stig Bergerståhl

Julotta
25 december kl 07.00
Eva Edström, sång av Marianne Joelsson, musik Andreas Edström och
Stig Bergerståhl.

Julottekaffe
Välkommen!

PLOGNING

Snart kommer snön och den måste
bort...

Org.nummer 559085-7982
Norrberg 103
824 79 BJURÅKER

Vill Du ha hjälp med det så ringer Du
Claes Wallberg i Holmberg
cw.schakt & transport
070 8241378

GRUS
Brännås vid informations tavlan vid
gamla affären
Ängebo vid Svågagården
Brändbo vid sågen

INKÖPSLISTA
Julost
Julskinka
Julkorv
Lutfisk
Svartpeppar
Kryddpeppar
Sill
Ättika
Röd & gul lök
Morötter
Ansjovis
Rökt korv
Ägg
Svart & röd kaviar
Grädde
Mjölk
Keso
Creme fraiche
Smör & margarin
Julknäcke
Vörtbröd
Frukt
Potatis
Senap
Leverpastej
Rödbetor
Gurka och tomater
Vetemjöl
Saffran
Nötter
Glögg
Russin
Mandel
Julmust & läsk
Grötris
Strösocker
Kanel
Rödbetssallad
Revbensspjäll
Majonnäs
Ströbröd
Köttbullar
Pepparkakor
Lotter
Julblommor
Julpapper & julsnören
Sirap
Prinskorv
Blockchoklad
Cocosfett
Ischokladformar
Knäckformar
Chokladask
Pressylta
Kalvsylta
Grisfötter

SVÅGADALEN
Vi önskar er alla en
God Jul & Ett Gott Nytt År
Magnus med Personal
Gott till jul
Glöggfika
Luciadagen 13 dec bjuder vi på
glögg och pepparkakor.
Trubaduren Tommy Olsson
underhåller mellan kl. 11.00-13.00

Öppettider
Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30
Ingen lunchstängning
Lördagar kl. 09.30-13.00
handlarnsvagadalen@gmail.com
0653-30100
Öppettider Jul och Nyår
Lördag 22/12 9.30-13.00
Söndag 23/12 9.30-13.00
Julafton 24/12 10.00-12.00
Juldagen Stängt
Annandag jul Stängt
Nyårsafton 9.30-13.00
Nyårsdagen Stängt

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
Kom ihåg att lägga order i god tid för
säker leverans

Kokt Julskinka Gudruns 59.90 /kg
Ansjovis 24.90 st
Lussekatter 5 kr st
Äpplen Ingrid Marie 21.90 kg
Vi har julmust, läsk och lättöl på
glasflaska i back.

Ombud för :
Fiskekort
Apotek
Svenska spel Tips & Lotter
ATG
Frimärken,frankerade kuvert
Beställningar till systembolaget
Sista beställningsdag för leverans
innan jul 19/12 kl 12.30
Sista beställningsdag för leverans
till Nyår 21/12 kl 12.30 (innan jul)
Beställ i god tid för säker leverans.
Du kan även göra din egen
beställning
på 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.

EVENEMANGSKALENDER
DECEMBER
11 Kulturskolan kl. 9.50 Svågagården
13 Glögg o pepparkaka Handlar´n
13 Lucia kl. 8.30 Svågagården
20 Skolavslutning
23 Vi sjunger in julen Betel
25 Julotta Betel
26 Högmässa o kyrkkaffe Svågagården
JANUARI
13 Julgransplundring Svågagården
15 Yoga Svågagården
25 Lunch o film Svågagården

Tack
till alla som medverkade i
Svågadalsvalet.
Valarbetare vid förtidsröstningen,
ombudsröstningen och hela valdagen.
Personer som var villiga att bli
nominerade.
Alla som röstade.
En önskan om
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
till alla

AnnAnn-Marie ”Mia” Rosvall
Ordförande Svågadalsnämnden

God Jul
Bladet är sammanställt nu
men
jag saknar julhälsningar
från Dig till Någon…
Jag hoppas Du ger en
personlig kram istället…

Birgitta

Vi fortsätter att hoppas på att få en bra Svartsjöväg men det gör sig
inte självt. Varje gång du åker och inte är nöjd med väghållningen så ring
PEAB som har hand om underhållet
tel. 073 – 337 39 90

SVÅGADALENS NYA
FRILUFTSKARTA 120 kr
finns att köpa hos Handlar´n
Svågagården, Västansjömacken
och några flera ställen.

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagården den 29 oktober 2018, kl. 08.00 – 12.00

Förtroendevalda:

Beslutande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Eva Edström (Opol)
Helmuth Klingenberg (Opol)
Birgitta Hedberg (Opol)
Peter Jons (Opol)
Hans Schröder (Opol)
(t.o.m § 73)
Marianne Joelsson (Opol)
Tomas Kjell (Opol)
(fr.o.m § 74)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Birgitta Söderström (Opol)

Justeringens plats
och tid:

2018-11-19, kl. 11:00

Underskrifter:
Sekreterare:

Ej beslutande:
Tomas Kjell (Opol)
(t.o.m § 73)
Kerstin Holm (Opol)
Birgitta Söderström (Opol)
Mona Svedlund (Opol)

Paragrafer:

70 - 77

Fredrik Röjd

Ordförande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Justerande:
Birgitta Söderström (Opol)

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

Anslagstid till

2018-11-21
2018-12-12
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare
_________________________________________________________

§ 70 Rapport från verksamheterna, personalläge samt arbetsmiljö
Platschefen informerar om vad förvaltningen har arbetat med sedan det senaste nämndsmötet inom
förvaltningens samtliga ansvarsområden, det vill säga hemtjänst, förskola, grundskola samt
landsbygdsutveckling.
Platschefen informerar särskilt om att förvaltningen sedan föregående nämndsmötet haft problem
med sin bilpark. Bland annat ett misstänkt växellådshaveri har noterats, därtill har en av bilarna
krockskadats lindrigt.
Platschefen informerar också om att det har inkommit en extern lex Sarah-utredning som kommer
att redovisas under det kommande arbetsutskottet.
Platschefen informerar även om en eventuell framtida förändring av öppettiderna i Svågagårdens
reception. I denna fråga är dock inget slutgiltigt beslut ännu taget.
Platschefen informerar också om att han tänker kontakta Trafikverket i syfte att få en vägskylt som
informerar om den nya laddningsmöjligheten i Svågadalen. Dessutom vill han att Trafikverket skall
sätta upp en namnskylt vid älvbron på gränsen mellan Ängebo och Ståläng är det bör stå Svåga älv.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt uttalar sitt stöd för Platschefens tankar om
vägskyltar.

§ 71 Rapport om verkställda beslut
-

-

Snabbladdningsstolpen för elbilar som under sommaren har installerats vid Svågagården.
Den kommer att aktiveras under tisdag den 30 oktober.
.
En kandidatfolder innehållande information om vilka som ställer upp i 2018 års
Svågadalsval har producerats och distribuerats till samtliga hushåll i Svågadalen. I denna
process har Svågadalsförvaltningen samt kommunledningskontorets
kommunikationsavdelning samverkat. Under vecka 45 kommer röstkort och valsedlar att
skickas ut.
Platschefen informerar om att han har beslutat om att låta hemtjänstpersonalen delta i en
inspirations- och kompetensutvecklingsinsats i Sundsvall.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 72 Rapport om valförberedelser
Platschefen informerar om de åtgärder han har vidtagit inför den offentliga valupptaktskvällen
tisdagen den 6 november på Svågagården. Han har beställt namnskyltar till samtliga kandidater samt
förplägnad i form av matiga snittar och dryck.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 73 Ekonomisk genomgång
Platschefen informerar om nämndens ekonomiska läge.
Det är för närvarande något oklart om hur det ekonomiska utfallet kommer att vara för nämnden
vid verksamhetsårets slut på grund av att nivåerna för vissa kostnader är svårberäknade. Detta
beror bland annat på nya centrala avtal som även påverkar vår verksamhet.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 74 Pågående arbete
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om resultatet från en enkät som lämnats ut till
allmänheten avseende ett eventuellt trygghetsboende i Ängebo, Svågadalen.
De flesta som har svarat på enkäten är positiva till ett trygghetsboende i Svågadalen, vilket
nämnden finner vara ett gott stöd för det fortsatta arbetet i frågan.
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar också om det fortsatta arbetet med att få fiber
till hela Svågadalen. En möjlighet kan vara ett tänkbart samarbete med Ljusdals kommuns
fiberbolag Ljusnet.
Nämnden fortsätter även att diskutera arbetet med att få tillbaka asfalten till Svartsjövägen, Den
pågående dialogen med Trafikverket kommer att fortsätta.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar att utreda möjligheten att
samarbeta med Ljusnet när det gäller utvecklingen av fibernätet i dalen.
Klockan 11.15: Hans Schröder (Opol) lämnar mötet.
Tomas Kjell (Opol) inträder som beslutande.

§ 75 Ansökan aktivitetsstöd från Ängebo IK
Ängebo IK har till Svågadalsnämnden inkommit med en ansökan om kommunalt aktivitetsstöd
för ungdomsverksamhet genomförd under år 2018.
Ansökan omfattar 38 tillfällen á 32 kronor, vilket ger totalsumman 1216 kr.
Arbetsutskottet har föreslagit att nämnden skall bevilja detta aktivitetsstöd.
Ordförande föreslår nämnden att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med Ordförande Ann-Marie Rosvalls (Opol) förslag
att bevilja Ängebo IK ett aktivitetsstöd om 1216 kronor.

§ 76 Kommande möte
- Den 6 november är det valupptakt i Svågagården med kandidatpresentation.
-

Den 7 november är det ett möte med Region Gävleborg kring en eventuell lösning med
en slags digital distriktssköterska på Svågagården.

-

Den 18 november är det val i Svågadalen.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 77 Fråga om vegetarisk mat
Helmuth Klingenberg (Opol) väcker frågan om vegetariska maträtter. Han anser att mer
vegetarisk mat skall erbjudas på Svågagården.
Platschefen menar att detta i första hand är en fråga för Svågagårdens gemensamma matråd
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att frågan tas upp vid nästa AU.
Beslut: Nämnden beslutar att frågan först skall behandlas av arbetsutskottet.
Mötet avslutas.

SVÅGADALSBLADET

Foto; Ilona Eriksson

15 januari kl 12.00
Manusstopp
Kostnad för annonsering och införande i
bladet

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

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 nbirgitta9@gmail.com
0730 423077
Mia Rosvall
mia.rosvall@svenskafrim.se
070 2360410

