
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoterfestival  
lördag 23/2 kl 10-15 

Moodtorpet Norrberg 
 

* Lokala företag visar snöskotrar o terrängfordon 
* Kaffe, korv, hamburgare finns att köpa 

* Lotterier m m 
 

Välkomna med eller utan skoter till en fartfylld dag ute!  
Se vidare annons i HT 

Arr: Svågadalens skoterklubb (firar 40 år) tillsammans med 
Sörsia byalag 
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       NÄSTA NUMMER AV BLADET MANUSSTOPP  15 februari  kl 12.00 

Ser 

SKOTERCAFÉ MOODTORPET 

LÖRDAG 2 FEBRUARI kl. 11-15 

Servering 

Alla välkomna med och utan skoter 
Sörsia byalag Från skoterfestivalen 2015 



Januari 
 
Ny almanacka är införskaffad, ett helt oanvänt 
år väntar. Så mycket vi kan skriva upp som vi ska 
minnas. Många har ingen almanacka utan har 
hela sitt liv i en liten telefon. Tänk hur det blivit, 
minns när telefonen satt fast i väggen hos farfar 
och farmor och man vevade, kom till växeln där 
Hulda satt och kopplade en vidare, hon kunde 
även avlyssna alla samtal men det gjorde hon 
nog inte. Så kom telefon med nummerskiva och 
man hade inte en aning om vem som ringde. 
Telefonnumret var tvåsiffrigt så det var enkelt 
att minnas, farfar hade 14, vi hade 45 och sen 
kan jag många fler i byn, onödigt vetande kan 
man tycka… Senare fick vi 620 före och genast 
visste folk var vi bodde.  
Knapptelefonen kom och det blev lite nytt… 
Det kom en telefonkatalog varje år och då gick 
man till utedasset med den gamla. 
Mobiltelefonerna gjorde sitt intåg och genast 
blev det många fler siffror. Bra träning för 
hjärnan är att försöka minnas telefonnumren, 
det går ju att lära sig dem om man ställer 
siffrorna i ordning, om man kopplar ihop dem 
med månad eller årtal… 
Utvecklingen går framåt, jag skulle kunna skriva 
ett helt häfte om detta. Det blir mycket nostalgi 
när man funderar på gångna tider och 
utvecklingen och så är det viktigt att vi berättar 
om detta för barn och barnbarn.                          

 Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson 

 
 
 
 

Påminner om 
REFLEXER 
BILLYSEN 

FICKLAMPA  
 

Visst har väl du fungerande lysen på bilen efter 
vägen, jaa jag tänkte väl. Då var det inte dig jag 

mötte förra veckan heller… 
Och du som går och tror att du syns när bilen 

kommer, hur tänker du då, köp reflex! 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

Välkommen till Välkommen till Välkommen till Välkommen till     

SvågadalenSvågadalenSvågadalenSvågadalen    

Du som nyss flyttat hitDu som nyss flyttat hitDu som nyss flyttat hitDu 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. 
 

MUSIKCAFÉ  

på Svågagården 
 

UPPEHÅLL I JANUARI… 
 

Söndag 24 febr kl 18.00 
Cafégänget underhåller 

Servering 
 

Välkommen! 
 

Söndag 24 mars  kl 18.00 
 

Välkommen till världen   
Du lilla nya Svågadaling! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

JULGRANSPLUNDRING 
 
Intresseföreningen och Folkets hus inbjöd alla åldrar 
till den traditionella julgransplundringen på 
tjugondagknut. Golven var nyrenoverade, julgranen 
stod mitt på golvet och på borden lyste värmeljusen.  
Över 100 personer kom och trivdes, barnen klädda i 
sina festkläder. En god stund innan dansen började 
hade en stor ring kring granen bildats, Urban 
spelade dragspel och Ninni ledde lekarna.  
I pausen lockade det dignande fikabordet med bara 
hembakat, vilken glädje att bara få ta för sig och 
njuta av go´bitarna.  
Sex kvinnor sponsrade fikabrödet, några sponsrade 
med pengar. 
Valfri fikapeng gav 1600 kr som oavkortat går till alla 
barnen på skolan och förskolan att göra något 
alldeles extra för. 
Långdansen gick runt och när sen alla satt lugnt så 
kom Han, tomten från Hornberget, klädd i en varm 
skinnpäls som ju behövs när han ska åka långt, 
säcken var tung och släpade i golvet, godispåsar 
delades ut till alla förväntansfulla små. Så blev det 
dags för alla att få en kram av tomten innan han 
åkte vidare hemåt. 
Traditionen med julgransplundring är väl värd att 
bevaras, att alla åldrar får en chans att dansa, leka, 
fika och umgås. 
Boka redan nu in söndag 12 jan 2020… 

 Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 
 

TACK 
till er alla  

som gjorde julgransplundringen till 
en fantastisk dag 

besökare, små och stora 
alla som bakade 

alla som sponsrade 
tomten 

Folkets hus  
 

Barnen på förskolan och skolan får 
1600 kr 

att göra något extra för… 
 

Intresseföreningen/BBBBirgitta Nilssonirgitta Nilssonirgitta Nilssonirgitta Nilsson    

    



 

AFFÄR 

Handlar´n Svågadalen  
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 
 

BAD 
Havrabadet  naturbad 
 

DJUR 
Djurskyddet norra Hälsingland 
070-2129414 
 

DRIVMEDEL 
Svågamacken, vid affären, endast kort 
 
EL 
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö 
Håkan Hjärtmyr    070-2664116 
 
JMV El & Byggtjänst 
Rotbäck 210  Bjuråker 
070-3459928 
 

ENTREPRENAD 
Snöröjning, plogning 
Claes Wallberg    070-8241378 
 
Vatten-och avloppsanläggning samt 
grundarbeten 
Leverans av grusmaterial 
Björn Eriksson     070-2449413 
 

FISKE 
Dellenbygdens fiskevårdsförening 
Jessica Dolk .....072-7326464 
www.dellenbygdens-fvo.se 
 

FOLKETS HUS 
Ordf. Bernt Jons     0653-30250 
 

FRIKYRKOR 
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg  
Ordf. Stig Bergerståhl     070-267 52 61 

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

Brännås/Brändbo byalag o 
Bygdegårdsförening 
Ordf. Thomas Kjell    
Ord.led.  Robin v Wachenfeldt     070-3203133 
 

Brännås/Brändbo Vägförening 
Ordf. Nina Labbart     073-6402789 

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

 
Stråsjö jaktklubb 
Ordf. Benny Leek    070-6053488 

 
Stråsjö medeltida kapell 
Ordf. Marianne Hansen     0730-415403 
www.strasjokapell.se 

 
Stråsjösjöns vänner 
Ordf. Sven-Erik Sydh   070-2742318 
 

Svågadalens skoterklubb 
Ordf. Tomas Sandin 

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

Sörsia byalag 
Ordf.Ulrika Ädel 0705-691929 
Sekr. Mona Svedlund 0730-822525 
Kassör  Yvonne Bergström 0653-30228                                                  

073-8297365 

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

 
HANTVERKSMONTER 
finns på Svågagården 
kontakta reception    0650-556660 
 

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 

 

AKTUELLT  I SVÅGADALEN 
 



KOMMUNIKATION 

Närtrafik  finns 
 

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 
 

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     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  
0653-30157 
www.svagadalen.com  

 
Målare  
Christer Fondelius 
076 8290218 
ch_fon@hotmail.com 

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

 
Eneberga Bygg AB 
076-0730485 
 
Trähantverk 
Nille Lönn 070-2198340 
 
Himmel & Jord Keramik 
Stina Neander 076-8378203 

himmel.o.jord@telia.com  

 

STÄDNING 
Dellenstäd,  städfirma med hushållsnära 
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 
Reception                           0650-556660 
Förskola  0650-556661 
Förskoleklass, Fritids 0650-556662 
Skolan  0650-556663 
Äldreomsorgen 0650-556665 
Platschefen  0650-556666 
Folkets Hus  0653-30157 

 
VANDRINGSLEDER 
Kontaktperson/info.  
Lisa Weinacht 070-9531052 
 
VÄGPROBLEM 
PEAB  073-3373990 

 

 

 

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 

Nödtelefonen på utsidan 
Svågagåren fungerar inte pga 
ändrat telefonsystem. 
Oklart när det är åtgärdat. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill Du åka skoter i Svågadalen i 

vinter  så finns det 

uppställningsplats för bil och 

släp på Moodtorpet.   

För info ring Leif 070 63 22 234 

 

Dags att betala 

Medlemsavgift för 2019 

Sörsia byalag 

50 kr per hushåll . 
Boende från andra byar är även 

välkomna i byalaget  

Betalning sker till  

Bangiro: 152-3935 

eller swish: 073- 82 97 365 

 

 

YOGA 

Mjuk, enkel yoga som kan passa alla. Ingen 

erfarenhet eller förkunskap behövs. 

Varje tisdag klockan 11.00 - 12.00 i 

Svågagårdens gympasal. 

Kostnad 300:- för hela vårterminen (cirka 

15 gånger) 

Vill du bara komma ibland så går det lika 

bra, kostnaden är då 30:- per gång. 

VÄLKOMMEN  

Viveka Klingenberg  

070 695 82 88 

 

AGENDA 

Svågagården  

Fredag 25 jan kl 12.00 

Film  

”Naturfilm om: 

 Tjäderspel i våra skogar” 

Köttsoppa m klimp & efterrätt. 

 

Pris: 65:- inkl måltidsdryck, 

film, kaffe & tilltugg till kaffet 

 
Välkommen! 

Ängebo  

www.svagadalen.com 

0653-30157  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinteraktiviteter. 

Måndagar 19.00 Innebandy för alla. 

Tisdagar 18.00 Skidåkning. För närvarande, samling på Svågavallen. 

Motionsåkning för alla. Tekniktips, skidskola/träning för de som vill vara med 

gammal som ung. När vi får till skidlekplatsen får vi dela på oss och även köra 

där någon gång. Vi bestämmer gång för gång på tisdagarna. Ta gärna med eget 

fika eller dricka eftersom vi inte har tillgång till vatten på vallen under vintertid.  

Torsdagar 19.00 Stationsträning för alla. Svågagården. Styrka för hela kroppen 

alla tränar efter egen förmåga. 

Milbanan finns så gott som alltid uppkörd. Fint spår mellan Ängebo-Björsarv.  

Gym i klubbstugan finns för bokning. Se hemsidan för uppgifter. Välkommen 

till ett nytt aktivt år med oss i Ängebo IK. 

Januari 2019 

Välkommen till ett nytt år med Ängebo IK.  

 Medlemsavgifter.Det har redan börjat trilla in avgifter från medlemmarna, utan att jag behövt göra utskick 

och det är jag väldigt tacksam för. Det spar en massa jobb för mig och klubben tjänar in lite portopengar. 

Därför ber jag nu alla medlemmar som ser detta att göra detsamma. I januaris utgång gör jag utskick till de 

som inte betalat in avgiften. Om du inte är medlem och vill vara med och stödja föreningen, gå då in på vår 

hemsida angeboik.se under fliken föreningen hittar du en länk medlemskap där du kan registrera dig.  Där 

finns uppgifter om betalning mm. Avgiften är 100 kr person och år. 300 kr för familj. Från och med det år 

man fyller 18 ingår man inte i familjeavgiften, utan betalar själv sin avgift. PG nr. 11 25 97-0.  Det är viktigt 

att man registrerar sig så vi får in dina uppgifter i föreningsregistret. Under föreningsfliken finns även vår 

integritetspolicy, läs gärna igenom den. Vad får man då för sin medlemsavgift. Vi har olika barn och 

ungdomsaktiviteter som man kan vara med i, ex. friidrott, innebandy, skidåkning mm. Friskvårdsinriktad 

motionsidrott med cirkelträning och många vandringar efter dalens leder. Vi sköter om Gröntjärnsleden och 

arrangerar den populära Gröntjärnsvandringen där man som medlem betalar halva priset. Vi har ett nybyggt 

utegym där man tränar gratis samt ett gym i klubbstugan för reducerat pris som medlem. Vi har härliga 

skidspår, elljus samt ett välbesökt motionsspår på 10 km. Vi har mycket att sköta om och hålla efter i 

anläggningar men det är ett sätt att hålla vår fina dal levande. Så finns det saker att hitta på även för 

besökare i dalen, vilket vi sett i jul och nyårshelgen i skidspåren.  

Ängebo IK håller sitt årsmöte sön 24 feb 2019. Klubbstugan kl. 18.00. Ärenden enligt stadgarna. 

Handlingar kommer att finnas på vår hemsida under fliken föreningen. 

Vi bjuder på fika. Välkommen! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Välkommen till föredrag med Lars Krantz 
 
 
 
 
 
 
 

 
”TRÄDGÅRD TILL NYTTA OCH NÖJE - 

En örtträdgård med rötter i medeltiden”                                   
 

Söndag den 24 februari -19 kl. 15.00 på Svågagården. 
 

Inbjudan riktar sig till de som samverkar med örtagårdsprojektet,                 
kapellets medlemmar och andra intresserade av Svågadelens projekt                                 

att anlägga en medeltida örtagård i Stråsjö. 
    Föredraget är kostnadsfritt. 

 
Föreningen Stråsjö kapell,   hemsida: strasjokapell.se 



 

 

 

 

 

Vecka/sallads

-bord 
Måndag 

 

 

 

Tisdag Onsdag 

 

Torsdag Fredag Lördag 
Hemtjänsten 

Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 3 
 

14/1-20/1 

 

Sallads 

buffé 

Stuvade 

makaroner korv 

Fisk med potatis 

och äggsås 

Månadens 

vegetariska rätt 

Nikkaloukta-

soppa mjukt 

bröd pålägg 

Fläskgryta 

 

Kyckling 

filé, sås 

Potatis 

Karre sås potatis 

 

Vecka 4 

21/1-27/1 

 

Sallads 

buffé 

Pytt i panna ägg 

rödbetor 

Köttbullar sås 

potatis 

Fisk under 

majonnästäcke 

potatis 

Blodpudding/ 

Potatisbullar 

lingonsylt 

 

Köttsoppa m 

klimp. 

Efterrätt. Film: 

se annons. 

Korvgryta Div rätter 

Vecka 5 

28/1-3/2 

Sallads 

buffé 

Grillkorv med 

bröd potatismos 

Panerad fisk kall 

sås potatis 

 

kebab sås 

pommefrites 

Potatis och 

purjolöksoppa 

Kalops potatis 

lingonsylt 

Bostonfalu 

potatis 

Bräckt skinka 

ägg potatis 

Vecka 6 

4/2-10/2 

Sallads 

buffé 

 

Currykorv med 

ris/potatis 

 

Fisk med sambal 

oelek potatis 

Tex mexgryta 

ris/potatis 

Pannkaka sylt Hamburgare 

med tillbehör 

Stekt fisk 

med filsås 

potatis 

Fläsk potatis 

löksås 

Vecka 7 

11/2-17/2 

Sallads 

buffé 

 

 

Lunchkorv 

senapssås potatis 

Stekt fisk 

citronsås potatis 

Köttfärslimpa 

sås potatis 

Kycklingklubba 

currysås 

Kotlett sås 

potatis 

Makaroni 

låda med 

skinka 

purjo 

Kalvsylta 

rödbetor potatis 

MATSEDEL 

Alla dagar bregott/smör, bröd, mjölk och vatten 
Dagens rätt 79:- inkl. måltidsdryck och kaffe  Pensionärspris 65:- inkl. måltidsdryck och kaffe Matlåda 60:- 
 
Adress        Telefon           Fax    E-Mail 
Svågagården  
820 62 Bjuråker 0653-30157 0653-30286  svagagarden@svagadalen.com 



 

        

    

    

    

    

    

    

    

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SVÅGADALEN 

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. 

 

 
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 
 

Öppettider 

Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30 

Ingen lunchstängning  

Lördagar kl. 09.30-13.00 

 
handlarnsvagadalen@gmail.com     
0653-30100 
 

Nu säljer vi som ATG ombud 

presentkort från flera butikskedjor, 

restauranger mm. Intersport, 

interflora, O`learys, 

Teknikmagasinet, Ticnet, 

Flygstolen.se Spotify med flera. 

Vi önskar alla våra 

kunder  

välkomna 

Magnus med Personal 

    
SERVICEPUNKT 

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

Garnrean fortsätter 

 20% rabatt på alla garner 

Semlorna har kommit ! 

 

Findus oxpytt 46.90 st 

Vispgrädde  

Valio laktosfri 15.90 st 

Solrosfrö 20 kg 259 kr 

Till vinterns aktiviteter 

Broddar sverigebrodden 99 kr 

Grillpinne teleskop 59 kr 

Stjärtlapp 24.90 

Gångstavar 199 kr 

Alla hjärtans dag 
torsdag 14 febr 



 

På gång på Förskolan & Förskoleklassen 

 

En ny termin har börjat men innan jullovet hann vi med att 

fira både Nobel och Lucia.  

Nobel firade vi genom att vi klädde oss i fina kläder, vi 

dukade långbord och åt en trerätters lunch. Vi gjorde 

experiment och alla fick Nobelpris. 

En morgon i början på december hade vi glöggfika, då bjöd vi 

alla föräldrar på glögg, pepparkakor och saffransbullar. Det 

var startskottet för vårt julfirande och under hela december 

så julpysslade vi, bakade pepparkakor, läste julböcker och 

hade mysigt. Nu ser vi fram emot en vårtermin med många 

spännande och roliga upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förrätt till Nobellunchen.   Glöggfika. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENEMANGSKALENDER 

JANUARI 
22 Gudstjänst Betel 
25 Lunch o film Svågagården 
 

FEBRUARI 
2  Skotercafé Moods 
8  Elvakaffe startar Betel 
14 Alla hjärtans dag 
16 Klimatprat Svågagården 
23 Skoterfestival Moods 
24 Föredrag Trädgård till nytta o nöje Svågagården  
24 Musikcafé Svågagården 
24 ÄIK årsmöte klubbstugan 
 

VARJE VECKA 
MÅNDAG   innebandy Svågagården 
TISDAG       skidåkning utomhus 
TISDAG       yoga Svågagården 
TORSDAG   stationsträning Svågagården 
FREDAG      elvakaffe Betel 



 

 

 

 

  

PLOGNING 

 
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 

GRUS 

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

Org.nummer 559085-7982 
Norrberg 103 
824 79 BJURÅKER 



 

Kommunfullmäktige beslutar  

vid sammanträde 2018-12-17  

att utse nedanstående sju personer till ledamöter i Svågadalsnämnden för perioden 2019-2022 
att till ordförande utse Ann-Marie Rosvall 
att till vice ordförande utse Eva Edström samt  

att utse nedanstående sju nämnda personer till ersättare i Svågadalsnämnden för perioden 2019-2022 

Svågadalsnämnden får följande utseende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ledamöter 

Ann-Marie Rosvall 
Norrhavra 
 
Eva Edström 
Norrberg 

 
Amanda Brink 
Brättingberg 
 
Peter Jons 

Ängebo 
 
Robin Wachenfeldt 
Brännås 
 

Hans Schröder  
Brändbo 
 
Marianne Joelsson 
Tallbacken 

 

Ersättare 
Malena Söderström 
Ängebo 
 
Torbjörn Bengtsson 
Brännås 

 
Sindre Ranheim Sveen 
Holmberg 
 
Birgitta Holmberg  

Björsarv 
 
Bengt-Olov Carlsson 
Ängebo 
 

Mona Svedlund 
Norrhavra 
 
Per Persson 
Brännås 

 

Då var det klart med nämndens sammansättning för de kommande fyra åren. Det har blivit en bra 

sammansättning av kvinnor och män i olika åldrar från olika byar. Nu ser jag  fram emot  första 

nämndsmötet i januari med nya nämnden. 

Välkomna alla, både nya och ”gamla”ledamöter 

Ann-Marie ”Mia” Rosvall 

Ordförande Svågadalsnämnden 



Plats och tid: Svågagården den 26 november 2018, kl. 08.00 – 12.00 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Eva Edström (Opol)  
Helmuth Klingenberg (Opol) 
Birgitta Hedberg (Opol) 
Peter Jons (Opol) 
Hans Schröder (Opol)  
Marianne Joelsson (Opol) 
 
 

Thomas Kjell (Opol) 
Kerstin Holm (Opol)  
Kent Söderlund (Opol) 
Birgitta Söderström (Opol) 
Mona Svedlund (Opol)  
 

 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare  

 
 

 
Utses att justera:  Peter Jons (Opol) 
 
 
Justeringens plats 
och tid: 2018-12-13, kl. 08:00 

Underskrifter:  Paragrafer: 78 - 92 

Sekreterare: 
 
Fredrik Röjd                

Ordförande:               
 
 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 
 

  
  

                                 Peter Jons (Opol) 
                                   
 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 
 
Anslagstid från                                                            Anslagstid till 
 
2018-12-14                                                       2019-01-04 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
 
Underskrift 
 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 

 
 

Svågadalsnämnden 



§ 78 Uppföljning av valet 
Helmuth Klingenberg (Opol) frågar om valdeltagande. Platschefen, som även var valfunktionär, svarar 

att det var cirka 62 % deltagande, vilket bedöms vara ett normalt valdeltagande för ett Svågadalsval, 

det är dock en nedgång i förhållande till föregående val. 

Birgitta Söderström (Opol) frågar om vilka åldersgrupper som har röstat.  

Platschefen svarar att det i första hand var de äldre som hade ett högt valdeltagande. Bland de 

yngsta väljarna var valdeltagandet betydligt sämre. 

Frågan diskuteras. 

Ett förslag som framförs är att det i samband med nästa val bör vara två förhandsröstningstillfällen. 

Detta förs till protokollet i syfte att vidareförmedlas till kommunledningsförvaltningen. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 79 Budget för år 2019 
Platschefen redovisar ett tjänstemannaförslag till budget som han tillsammans med 

ekonomiavdelningen har utarbetat. Den innehåller inga större förändringar gentemot föregående år, 

och kontot för landsbygdsutveckling/kultur/fritid är oförändrat. 

Arbetsutskottet har beslutat att föreslå nämnden att besluta om att anta den föreslagna budgeten 

för år 2019. 

Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att anta den föreslagna budgeten 

för år 2019. 

§ 80 Rapport om lex Sarah 

Platschefen informerar om en lex Sarah-utredning gällande hemtjänsten som har genomförts på 

hans uppdrag. Det är tjänstemän från Social- och omsorgsförvaltningen som har genomfört denna 

utredning, syftandes till att säkerställa att inga fel ovh brister finns inom verksamheten 

Utredningen kom fram till att det saknas ett formellt beslut från nämnden rörande det systematiska 

lednings- samt kvalitetssystemet. 

Platschefen beskriver det som att ”vi har tagit en gul pensel ur ett blått skåp, och målat med den gula 

penseln, men vi har inte tagit ett formellt beslut om att ta en gul pensel ur ett blått skåp.” 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 81 Fastställande av lednings- och kvalitetsystem för hemtjänsten 
Platschefen redovisar det förslag till lednings- och kvalitetsystem som arbetsutskottet föreslår 
nämnden att anta som formellt ledningssystem även för Svågadalens hemtjänst. 

Lednings- och kvalitetssystemet ifråga överensstämmer till fullo med det system som redan 
används av social- och omsorgsnämnden. 

Systemet innehåller bland annat ett stort antal skriftliga och formella rutiner och instruktioner.  

Det aktuella systemet redovisas i en bilaga till detta protokoll. 

Beslut: Nämnden beslutar att i enlighet med arbetsutskottets förslag att anta det föreslagna 
lednings- och kvalitetsystemet. 
 



§ 82 Mötesdatum för Svågadalsnämnden med arbetsutskott år 2019 

Platschefen har fått i uppdrag av arbetsutskottet att ta fram ett förslag till mötesdatum för nämnd 
samt utskott. 

De datum han föreslår är: 

14/1   Arbetsutskott 

21/1   Nämnd 

4/2     Arbetsutskott 

18/2   Nämnd 

11/3   Arbetsutskott 

25/3   Nämnd 

14/4   Arbetsutskott 

29/4   Nämnd 

6/5     Arbetsutskott 

20/5   Nämnd 

3/6     Arbetsutskott 

17/6   Nämnd 

16/9   Arbetsutskott 

30/9   Nämnd 

14/10 Arbetsutskott 

28/10 Nämnd 

11/11 Arbetsutskott 

25/11 Nämnd 

Beslut: Nämnden beslutar att fastställa de datum som platschefen föreslår som mötesdatum 
för nämnd och arbetsutskott år 2019. 

§ 83 Information om den gemensamma landsbygds-utvecklingsfonden 
Platschefen, som även är ordförande i den landsbygdsutvecklingsfond som nämnden har 
tillsammans med Ängebo Folkets Hus-förening informerar om en ny arbetsrutin för fonden som 
han kommer att implementera. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 84 Ekonomiskt läge för nämnden efter oktober månads utgång 

Platschefen redogör för det aktuella ekonomiska läget. 
Som det ser ut just nu pekar årets slutresultat mot ett mindre underskott. 
Det exakta slutresultatet är svårt att avgöra. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
 



§ 85 Rapport från verksamheten, personal samt arbetsmiljö 

Platschefen redogör för det aktuella läget inom verksamheterna. 
Arbetet fortgår enligt plan, och inga större förändringar går att se för tillfället. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 86 Fråga om laddstolpen 

Helmuth Klingenberg (Opol) väcker frågan om kostnaden för laddning av elbilar. Han menar 
att det måste vara avsevärt billigare att tanka el än att tanka exempelvis diesel, och han vill då 
veta vad den faktiska kostnaden blir. 

Nämnden diskuterar frågan. 

Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att nämnden bevakar denna fråga, samt att 
platschefen skall få i uppdrag att undersöka frågan närmare. 

Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 
 

§ 87 Slutord från Helmuth Klingenberg (Opol) 

Helmuth Klingenberg (Opol) ger sina slutord om Svågadalsnämndens arbete. 
Han betonar vikten av att arbeta för framtiden och han ser bland annat en kommande satsning 
på solenergi som en viktig satsning. Han tackar också för många intressanta år i 
Svågadalsnämnden. 

Beslut: Nämnden tackar för Helmuths ord. 

§ 88 Fråga om företräde till lägenheter 

Birgitta Söderström (Opol) väcker frågan om det skulle kunna vara möjligt att ge 
Svågadalingar företräde till de allmännyttiga lägenheterna inom området. 

Nämnden diskuterar frågan. 

Platschefen erbjuder sig att upprätta en skrivelse till Hudiksvallsbostäder i denna fråga. 

Beslut: Nämnden beslutar att låta platschefen upprätta en skrivelse till 
Hudiksvallsbostäder i denna fråga. 

§ 91 Fråga om luciafirande med mera 
 
Peter Jons (Opol) väcker frågan om huruvida det är tillåtet med levande ljus på förskolan 
exempelvis i samband med luciafirandet. 

Platschefen svarar att levande ljus i samband med förskolans luciafirande är helt uteslutet, 
samt att levande ljus inom förskoleverksamheten i övrigt bör undvikas. 

Beslut: Nämnden tackar för Helmuths ord. 

§ 92 Information om ett eventuellt virtuellt hälsorum  

Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om ett tänkt projekt tillsammans med 
Region Gävleborg där en slags digital distriktssköterskemottagning skall etableras på 
Svågagården, och som till del skall kunna ersätta fysiska besök på hälsocentralen i Delsbo. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
Mötet avslutas.  
 



SVÅGADALSBLADET 
 

 

 

                                                                            

 

 

 

              15 februari 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          50 kr  
  ½ sida          75 kr           

hel sida     100 kr    
mer än 5 sidor/år                    500 kr 

 
Annons (köp-byt-sälj)                          20 kr 
 
Företagare i dalen    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 

Manusstopp 
15:e kl 12.00 
varje månad 

Manus mailas 
eller handskrivs 

Även ett får kan uppskatta vintern 

Foto Mia Rosvall 


