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NÄSTA NUMMER AV BLADET MANUSSTOPP 15 april kl 12.00

MUSIKCAFÉ
på Svågagården
Söndag 24 mars kl 18.00
Cafégänget underhåller
Ingvar, Karl-Gunnar, Bengt,
Stefan, Urban, Karl-Erik
Gäster….
Fika med hembakat
100 kr
Söndag 28 april kl 18.00

Birgitta Nilsson
Varmt välkommen!

Fre 29 mars kl 12.00
Pärgröt m fläsk
Efterrätt Jordgubbskräm m mjölk

Film ”Lillhärjådalen
Del 2 Sommar
Filmen handlar om Lillhärjåbygget. En
av landets mest ensligt belägna gårdar i
det stora myrlandet i södra Härjedalen.
Spångad stig 1,1 mil till grannen i
Djurvallen. Filmen inspelad 1970-72
och då bodde tre generationer på
gården. Inga bekvämligheter som ström
eller rinnande varmt & kallt vatten. De
lever på boskapsskötsel, jakt & fiske
samt vad naturen kan ge dom. Filmen
skildrar livet på gården under olika
tider på året.
Av Erik Eriksson

Ons 17 april kl 11-14
Påskbord
Pris 150:-

MARS
I södra Sverige är gräsmattorna gröna,
blommorna har kommit fram, här ligger snön
fortfarande kvar för att inte prata om den
förhatliga isen… tur att vi kan hämta grushinkar,
i norra Sverige är det långt till vår. En del dagar
snöar och driver det från precis alla håll. Men jag
gillar olikheterna i landet, egentligen är det ju
bara att ta sig dit där våren finns för då blir
våren extra lång, jag är ju ledig för jämnan… du
också kanske…ska vi åka då…??

Nu vet Du
att Du ska ha…
REFLEXER
BILLYSEN
FICKLAMPA
eller hur??

PRO-Bjuråker
inbjuder medlemmar med respektive till
PÅSKBUFFÉ
Onsdagen den 17/4 kl 16.00
Svågagården Ängebo

Årsmöten i Brännås/Brändbo
Bygdegård 31 mars
11.00 Brännås/Brändbo Vägsamfällighet
ca 11.30 Brännås/Brändbo Byalag
ca 12.00 Brännås EK Vatten och Avlopp
Hjärtligt välkomna

Kostar 150:Kören medverkar, lotterier
Anmälan senast 9/4 till
Ingemar 0706012691,
inge.svensk@telia.com
May 0653-20130 el. 0705244453

Välkomna!
SOMMARTID 31 MARS
Sätt undan sparken
ta fram trädgårdsmöblerna

EARTH HOUR

frågan är bara om sommaren är här....

Lördag 30 mars
20.30 – 21.30

AKTUELLT I SVÅGADALEN
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

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

070-3203133

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Peter Sundblad

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

Laddstolpe för snabbladdning av elbilar Svågagården

Stråsjösjöns vänner

0730-415403

Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Svågadalens skoterklubb

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Ordf. Tomas Sandin

Utbildning förarbevis för skoter:
Sture Joelsson tel 0703729224

JMV El & Byggtjänst
Rotbäck 210 Bjuråker
070-3459928

Svågadalens jaktskytteklubb
Ordf. Joakim Brink 070-2972872

ENTREPRENAD
Snöröjning, plogning
Claes Wallberg 070-8241378

Sörsia byalag
Ordf.Ulrika Brink
Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

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

Vatten-och avloppsanläggning samt
grundarbeten

Ängebo IK

Leverans av grusmaterial
Björn Eriksson 070-2449413

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

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

HANTVERKSMONTER
finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

HJÄRTSTARTARE
Finns vid Svågagården till vänster om ingången

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

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
Närtrafik finns
KROPPSVÅRD
KB Kroppsvård

Wedins skogstjänst
Stefan Wedin
070 5452839

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

Eneberga Bygg AB
076-0730485

Svågans beröring och massage

Trähantverk
Nille Lönn 070-2198340

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

Vardagar, säljer frimärken

Himmel & Jord Keramik
Stina Neander 076-8378203
himmel.o.jord@telia.com

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås

STÄDNING
Dellenstäd, städfirma med hushållsnära tjänster

Samlingslokal m kök
Astrid Johansson 0730-363148

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

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

SVÅGADALENS HEMSIDA

LANTBREVBÄRARE

Yvonne Bergström 0653-30228
Stråsjö kapell, uthyres för dop, bröllop
Marianne Hansen 073-0415403
www.strasjokapell.se

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

Ängebo Folkets Hus (Svågagården)

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL

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

www.hudiksvall.se

Målare
Christer Fondelius
076 8290218
ch_fon@hotmail.com

SERVICE
Patricks maskinservice
Service och mobil slangpressning
070 6756343
pkbrugge@gmail.com
SNICKERI och HANTVERK
Åsbergsstolens Snickeri
Eva Löfgren 070-3407616
eva@asbergsstolen.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

VANDRINGSLEDER
Kontaktperson/info.
Sture Joelsson

0703729224

VÄGPROBLEM
PEAB

073-3373990

OBS! VIKTIG INFORMATION
Nödtelefonen på utsidan
Svågagården fungerar inte pga
ändrat telefonsystem.
Oklart när det är åtgärdat.

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

Hus i Ängebo till salu
4 rum,89m2.
Pris 525000

Hudiksvalls kommuns klimatrådgivare,
Johan Ringmar, passar på att ladda
elbilen under sitt besök i Svågadalen.

Mail: peterjons@hotmail.com
Tel.0703299135.

Stort TACK
för alla ideella krafter som hjälpte till på
skotercafét och skoterfestivalen på
Moodtorpet
Sörsia byalag

Org.nummer 559085-7982
Norrberg 103
824 79 BJURÅKER

Information om en eventuell hjärtstartare till Brännås
Hej!
Ett medborgar-initiativ har väckts kring den eventuella möjligheten till att få en hjärtstarare
placerad i Brännås. Tanken är då att denna skall finansieras av Svågadalsnämnden och
exempelvis placeras utanför bygdegården (d.v.s. den så kallade GT-lokalen).
Sedan några år tillbaka finns en motsvarande hjärtstartare i ett särskilt skåp placerad utanför
entrén på Svågagården. Denna hjärtstartare finns med i ett särskilt register som SOS-alarm har
tillgång till, så att de kan vägleda larmande till hjärtstartaren ifråga.
När vi satte upp denna hjärtstartare på Svågagården höll vi en utbildning i hjärt- och
lungräddning för allmänheten. Det är nämligen mycket viktigt att ha grundläggande
kunskaper om s.k HLR när man skall använda en hjärtstartare.
Därför behöver jag nu veta om det hos er som bor i området Brännås/Brändbo finns intresse
för att delta i en sådan här utbildning? I klartext så är det inte mycket värt att sätta upp en
hjärtstartare om det inte finns medborgare i byn som kan använda den.

Är du intresserad av att delta i en sådan här hjärt- och lungräddningsutbildning?
Isåfall, insänd på enklaste sätt nedanstående talong till Svågadalsförvaltningen, Svågagården!

-----------------------------------------Ja, jag vill delta i en hjärt- och lungräddningsutbildning inom de närmaste
månaderna
Mitt namn:__________________________________________________
Min adress:__________________________________________________
Mitt telefonnummer: _________________________________________

Insändes/inlämnas till Svågagården

På gång på Förskolan & Förskoleklassen
En blåsig dag i februari hade vi Lilla Svågaloppet för förskolan, förskoleklassen och 1-3an. Glada,
skidande barn trotsade vinden och åkte flera varv på det uppkörda spåret nere vid ÄIKs klubbstuga. Vi
hade nummerlappar, flera föräldrar kom och hejade på och alla fick diplom för väl utfört lopp. Vi
grillade hamburgare till lunch vid det nya vindskyddet, det smakade bra efter skidåkningen. En del av
barnen åkte även några varv efter maten. En mysig dag med barn i rörelse!
Vilken tur vi har som har dessa omgivningar runt vår förskola/skola, med ett gott samarbete med ÄIK
och Bengt Skarp som gör det möjligt för oss att få fina skidspår uppkörda och tillgång till vindskydd
med grill och sittplatser. Tack, tack, tack säger vi till alla som hjälpte oss att få till denna mysiga dag!

Till Svågadalens Intresseförening vill vi på förskolan och skolan skicka ett riktigt varmt
TACK för fikapengarna från julgransplundringen som ni så generöst skänkt till oss. Vi
har ännu inte bestämt vad vi ska använda dem till men vi lovar att det kommer att bli
till något roligt!

Tackkortet ritat av Cazper, Nikki, Melvin och Tilda i förskoleklassen.

Svågadalens skoterklubbs historia
De första snöskotrarna kom till Svågadalen i slutet av 60-talet .
Den som var först var Alvar Strand (JanAlvar)som köpte sin första skoter i slutet av 60-talet.
Jag var en av de som köpte snöskoter 1970 , då var Bil & Buss från Hudiksvall i Ängebo och
arrangerade prov körning i Bagarbacken av märket Ski-Doo .
Min första snöskoter var en Ski-Doo Olympic 12/3 på 12 hk 300 cc kostade då 4600kr.
På mitten av 70-talet var vi ett gäng på ca 8-10 skotrar som var ute och åkte efter gamla
kärrvägar, rågångar samt efter skogsbilvägar, dåtidens skotrar var inte lätta att åka med i djup
lössnö så fastkörningarna blev många. Då fanns inga skoterleder eller några skoterklubbar .
På vintern 1978 samlades vi några stycken hemma hos Martins Gösta i Stråsjö och började
planerade om att bilda en skoterklubb och bygga skoterleder.
I Januari 1979 bestämdes att bilda Svågadalens Snöskoterklubb. Vi hade möte i Gt-lokalen i
Brännås , utsåg följande styrelse : Ordförande Bror Dahlberg Vise ordförande Sture Joelsson Kassör
Gösta Eriksson Sekreterare Maud Albinsson ledamöter Leif Albinsson , Carl-Erik Brink , Gunnar
Thyr .
Sedan började ett enormt jobb att planera och bygga skoterleder, vi hade massor med möten om
vart vi skulle dra lederna, minns speciellt ett möte där Bror Dahlberg reste sej upp och sa ”gör vi
inte skoterleder till Trossnarven och Geasjöarna så är då inte jag med”.
Till slut enades vi om vilka leder vi ville bygga, vi fick senare lite hjälp av ett arbetslag som Rolf
Kron basade över.
Den första led vi byggde var från Holmberg -Norrberg- Tallbacken-Björsarv-Brännås-BrändboTrossnarven – Gean -Valsjön. Och en från Ängebo –Stråsjö -Gröntjärn.
Karl-Erik Brink och jag åkte runt till berörda markägare och skrev nyttjanderättsavtal vilket blev en
hel del fyllda pärmar.
Under 40 år har det hänt en hel del i klubben, många styrelser har bytts men vi har samma mål
idag som vi hade när vi startade klubben.
Vi kan som skoterklubb idag stolt visa upp ett av de bästa skoterledsystem som finns i länet. Vi har
leder som sammanbinder oss med Sundsvall , Ljusdal, Härjedalen, Hudiksvall, Delsbo.
Den ledstandard vi har idag är mycket hög, vi får mycket beröm av dom som nyttjar våra leder.
Som skoterklubb har vi utbildningar i förarbevis ca 4-5 st/år.
Äger en kåta på Hundsnäs.
Vi äger 4 snöskotrar. 5 motorsågar, 2 röjsågar.
Tror vi har 5 sladdar, 1 ledpackare plus några hemmabyggda packare. Nytt för i år är att vi nyss
inköpt en pistmaskin.
Kommer ihåg när Tomas Sandin , Marcus Joelsson , Roger Berglund och jag förra vintern stod vid
Nyvallen efter leden mot Hassela och spånade om att göra ett lotteri och köpa en pistmaskin .
Och idag är detta verklighet.
Vill tacka alla som jobbar och står i vad ni än gör ni är guld värda !!!!
Kan säkert glömt något som hänt under dessa 40 år
Vid pennan Sture Joelsson

Svågadalens Snöskoterklubb
Klubben firar i år 40-års jubileum.
Många undrar säkert vad en snöskoterklubb gör mer än åker skoter.
Anordnar årligen en snöskoterträff i samarbete med Sörsias byalag på Moddtorpet i Norrberg.
Förarbevis för snöskoter kan ni ta hos oss, vi har 4 egna skotrar och egen godkänd utbildningsplats
samt två utbildare och en examinator inom klubben.
Våra utbildningar startar fredagkväll, kör hela lördagen och avslutar på söndag med det praktiska
samt examen, i dessa utbildningar ingår allt =skoterhyra, kursbok, testprov, examination, fika.
( Pris? ring 070-3729224 )
Klubben har drygt 20 mil skoterleder som vi underhåller, röjer, bygger broar och skyltar på
barmark, vintertid sladdar vi minst en gång i veckan. Klubben är indelade i fyra
ledansvarsområden: Friggesund , Hedvigsfors , Ängebo och Brännås, där finns snöskoter, sladd,
motorsåg .
Nytt för i år är att vi köpt en pistmaskin som är stationerad på Tallbacken , den ska köras enbart på
vissa hårt trafikerade leder och inför skoterträffen.
Skoterleder vi har är följande: Hedvigsfors-Furuberg
Hedvigsfors-Friggesund
Hedvigsfors-Strömbacka
Dala-Ängebo
Friggesund-Ramsjö
Ramsjö-Holmberg
Holmberg-Norrberg
Norrberg-Stråsjö-Lungtjärn
Norrberg-Ängebo
Ängebo-Tallbacken-Björsarv
Björsarv-Brännås-BrändboSiksjödammen. Samt en till Hornberget och en till Hundsnäs där vi har en kåta.
Medlemsantalet i klubben är ca 130 st. Medlemsavgift är 250 kr.
Gå gärna med i klubben betala in 250 kr på postgiro: 452229-8 eller swisha till 1234944575
Skriv namn , adress , mobil nr.
Vid pennan Sture Joelsson

Hornberget
Foto; Mia Rosvall

Betel Norrberg


Gudstjänst söndag 24 mars kl 11.00 med Inger och Stig-Lennart Mattsson
som medverkar med sång och predikan.




Elvakaffe fredag 5 april 11.00-12.30 sång och musik med Terese Persson.
Elvakaffe fredag 12 april sång av Marta Svedman, dragspel med Stig
Bergerståhl och kanske nån berättelse av Olle Svensson….. Elvakaffe med
enkel kaffeservering och samvaro, är öppet varje fredag kl. 11.00 – 12.30,
för alla som är lediga och för alla åldrar.

Välkomna!

Psalm och Sång
Svågagårdens kyrksal
onsdagar kl 14 -15
Start 27 febr. 2019
Välkommen du som tycker om att sjunga
visor, psalmer och andliga sånger.
Vi träffas: 27/3, 10/4
24/4, 8/5
Kom och sjung med oss!
Madde Norin och Owe Timan
Svenska Kyrkan
Bjuråker-Norrbo församling

Prova Taktil Stimulering!



smärtlindrande
stabiliserar blodtrycket



förbättrar sårläkning och matsmältning

Svågans beröring och massage

Om du bokar i mars kostar det 200 kronor.
Marianne Joelsson

mobil: 0730612188

mail: mjoelsson55@gmail.com

Du kan nu också gå in och boka på bokadirekt.se

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Sörsia Byalag
ÅRSMÖTE
Måndag 25 mars kl 18.00
Vi önskar att fler Sörsiare är med å fixar
och donar, välkomna!
Även styrelsen behöver lite nytt blod.
Sörsia Byalag

SNÖRÖJNING PLOGNING
TAKSKOTTNING
Svågadalen och Bjuråker
med omnejd
Claes Wallberg
cw.schakt & transport
070 8241378

Plats Moodtorpet Norrberg
Byalaget bjuder på VÅFFLOR

SNÖSKOTTNING AV TAK
Stefan Wedin
070 5452839
rotavdrag

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

Ängebo IK Mars-19

Nu är det dags för barnen att få fira lite med Ängebo IK.
Vi hade ju kalas för de större i höstas på Svågagården och någon
rättvisa ska det väl vara. Det är svårt att hitta på något som passar alla men vi bestämde oss till
slut att ordna en bussresa till Himlabadet i Sundsvall, Lördag 13 april. Tid för avresan är 09.30
från Svågagården. Ängebo IK står för bussresan för alla. Vi står även för badavgiften för våra barn
å ungdomar som är medlemmar. Vuxna och andra som vill följa med betalar badet själv. Vi har dock
en grupprabatt så det blir billigare än om man är själv. 105 kr vuxen och 75 kr barn 3-17 år. Mat
under dagen fixar man också själv. Barn under 13 år skall ha en vuxen ansvarig med sig.
Anmälan är bindande och görs till Martin Bergerståhl, 073 061 95 57 senast 31 mars, ju fortare
desto bättre så vi vet intresset. Vi betalar allt gemensamt vid framkomst för att få grupprabatten
därför är det bra om man betalar in avgiften i samband med anmälan till
pg. 11 25 97-0 eller Swisch på 070 52 53 096. Ange Himlabadet vid inbetalningen. Man kan gå in på
himlabadet.se för att få mer information vad det finns för bad alternativ där. Hoppas riktigt många
vill följa med för att ha en rolig dag tillsammans.

Vi kommer att delta på föreningsmässan Lördag 23 mars kl 11.00 -15.00. Folkets Hus i Delsbo.
Vintern börjar nu att närma sig sitt slut men än återstår många fina
skiddagar när solen förhoppningsvis kommer att skina från klarblå
himmel. Vi kommer att hålla uppe spåren så länge det är någotsånär bra
före. Vi hade tänkt att planera in en skiddag men det stämmer inte så
bra så vi håller spåren, sen är det bara att passa på att åka när det är fint
och varför inte ta med ryggan och grilla lite borta vid skidvilan. Vill passa
på att tacka Bengt för vinterns arbete med att hålla spåren uppkörda. Vi
får så mycket beröm för dessa från alla som kommer hit och skidar, både
våra egna och många, många utifrån. Sen ett stort tack till Sture, Marcus
och skoter klubben som hjälpte oss med sin nya fina pistmaskin att få till
riktiga proffs spår både på elljusspår och milbana det var tacksamt när
det blev mycket snö.

Här är årets klubbmästare i Ängebo IK. Vi fick en fin kväll trots att det
höll på bli alldeles för kallt igen. Det var full fart på barnen runt spåret
och alla var vinnare. Lina Bergerståhl blev extra prisad eftersom hon
vann gissa tiden. Före start fick alla gissa på en tid de trodde de skulle
åka på och närmast kom Lina som gissade 7,31 och åkte på 7,30 nära,
nära. Medaljer, priser och så hör det ju till med lite blåbärssoppa och
bulle också förstås. Vi kommer att starta inneträningen igen torsdag
21 mars 17.45. Vi kör som före jul för det fungerade bra. Då hoppas
jag på många barn och även föräldrar i aktiviteten, så att vi kan
hjälpas åt.
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Sallads
buffé

Gräddstuvad pytt
med rödbetor och
ägg

Vecka
17

Annan dag påsk

Spagetti köttfärssås

Sallads
buffé

Fiskgratäng
med tomat och
oregano

Inlagd sill ägg
potatis

Köttbullar
sås potatis

Makaronipudding

Stängt

P.R.O

15-21/4

Janssons
frestelse

Köttsoppa mjukt
bröd pålägg

22-28/4

Dagens lunch serveras mellan 11.00- 13.00
Dagens rätt 79- Pensionärspris 65:- Klippkort 10 dagens den 11:e gratis. Matlådor 60:Restaurangen är öppen mellan 9.00-14.00
Kaffe 15 kr
Gobit 20 kr
Ost och skinksmörgås 25kr m.m.
Adress
Svågagården
824 79 Bjuråker

Telefon

Fax

0653-30157

0653-30286

E-Mail
svagagarden@svagadalen.com

Välkommen att besöka
Svågadalens intresseförening
på

FÖRENINGSMÄSSAN
LÖRDAG 23 MARS kl 11 – 15
Delsbo Folkets hus
Försäljning av friluftskartan
Visning av fikakorgar
Information om föreningens verksamhet

AGENDA
Fre 29 mars
12.00 Pärgröt m fläsk
Efterrätt Jordgubbskräm m mjölk
Film ”Lillhärjådalen 1:2 Del 2 Sommar
Filmen handlar om Lillhärjåbygget. En av landets mest ensligt
belägna gårdar i det stora myrlandet i södra Härjedalen.
Spångad stig 1,1 mil till grannen i Djurvallen. Filmen inspelad
1970-72 och då bodde tre generationer på gården. Inga
bekvämligheter som ström eller rinnande varmt & kallt vatten.
De lever på boskapsskötsel, jakt & fiske samt vad naturen kan ge
dom. Filmen skildrar livet på gården under olika tider på året.
Av Erik Eriksson

Sö 24 mars 18.00
Spelkväll
Se separat annons

Ons 17 april kl 11 - 14
Påskbord
Pris 150:-

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

SVÅGADALEN
Utförsäljning
Solrosfrö 20 kg
Nu 199 kr st

HasselaHasses Matlådor
med husmanskost.
Olika rätter

Fröer
Nu har vi fått hem årets
fröer från Nelson garden
Linds Bageri
Nu får vi färskt bröd från Linds bageri
i Bergsjö varje torsdag.
Det går även att göra förbeställning
från konditori mm.

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 Dellenbygden/Ljusdal
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

Anhörigstöd i Hudiksvalls
kommun se mer info i Svågadalsbladets
februarinummer

Information
Från och med 4 februari inför Region
Gävleborg det nya telefonnumret ”En väg in för barn- och familjehälsa,
ungdomsmottagning och barn- och
ungdomspsykiatri.” Det innebär att barn och
unga, vårdnadshavare, gravida och blivande
föräldrar som upplever psykisk ohälsa i barn-,
ungdoms- och familjerelaterade frågor kan
ringa 0771-44 55 00 när de söker vård för
första gången. Patienten eller vårdnadshavaren
guidas direkt i telefon till rätt vårdnivå och får
vid behov tid för besök.
Om du uppmärksammar psykisk ohälsa i
de målgrupper som anges här under så
kan du hänvisa till det nya telefonnumret,
0771-44 55 00.

Klipp ur tidtabellen

SPARA

1(2)

Protokoll fört vid Svågadalens intresseförenings årsmöte 2019 03 11
Plats: Svågagården kl 19.00
Närvarande 15 personer
1 Mötet öppnas av ordförande Birgitta Nilsson
2 Mötet ansågs utlyst i stadgeenlig tid
3 Bernt Jons väljs som ordförande för mötet
Birgitta Nilsson väljs som sekreterare för mötet
Till justerare väljs Knut Bergqvist och Malena Söderström
4 Verksamhetsberättelsen för 2018 läses upp av Sture Joelsson och godkänns
5 Bokslut och kassarapport för 2018 läses upp av kassör Lisa Weinacht och godkänns
6 Revisionsberättelse för 2018 läses upp av revisor Helmut Klingenberg, godkännes
7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
8 Val av
Styrelseordförande Birgitta Nilsson 1 år
Ordinarie ledamöter
Hans Schröder 1 år kvar
Annika Dahlin
nyval 2 år
Marie-Louise Sved-Bolinder 1 år kvar
Karin Wåhlen-Andersson
1 år kvar
Sture Joelsson nyval 2 år
Suppleanter
Birgitta Holmberg 1 år kvar
Anette Åhs
omval 2 år
Vakant…
nyval 2 år

9
10
11
-

-

Kassör

Catarina (Ninni) Brink

Revisor

Helmut Klingenberg
Monica Norberg

Valberedning

styrelsen

nyval 2 år
omval 1 år
omval 1 år

Arvoden och avgifter finns inga
Konstituerande protokoll med firmatecknare
Övriga frågor
Plåttak, grillstugan på campingen, Kenneth Karlén
Begärt in offerter från Sven-Åke Persson snickeri 31000 kr, Walthers plåt 16-18000 kr
Mötet anser detta är för mycket pengar
Sture Joelsson tar kontakt med Walthers plåt, anlitar de som reparerade bron.
Klubbas.
Arrende på campingen, Kenneth
Arrendet gick ut 181231, förlängs 1 år i taget
Hitta ut-tävlingen, Helmut
Viveca Klingenberg villig att anordna tävling till sommaren
Sagostund, Lisa

2(2)
-

-

-

-

-

Efterfrågan finns på nya sagostunder, intresseföreningen ordnar detta
Prenumeration på Svågadalsbladet, Lisa
4 personer prenumererar på Bladet, en person som tidigare arbetat på Svågagården
får Bladet gratis. Vi diskuterar detta och bestämmer att avsluta detta.
Sörsia camping, Kennet
Det finns ingen försäkring på campingen. Sture Joelsson tar kontakt med
försäkringsbolag.
Friluftskartor, Sture
Vi har ca 30 små kartor kvar, måste beställa nya kartor, 100 st. Sture ordnar detta.
Leder, Sture
Träskyltar har tillverkats på prov där namnet ristas in och sen målas. Efter hand byts
alla plastskyltar ut till förmån för miljön.
Invigning av Hävelungsleden i sommar, planerar ha träskyltar uppsatta där då.
Föreningsmässa, Birgitta
Lördag 23 mars föreningsmässa på Delsbo Folkets hus
Intresseföreningen säljer friluftskartan och visar upp fikakorgarna.
Fikakorgar, Lisa
Vi fortsätter i sommar att tillhandahålla fikakorgar för turister och boende i Dalen.
Förslag 50 kr/person, kaffe, bulle, kaka
Annons i Svågadalsbladet

12 Avtackning
Lisa Weinacht avtackas med en bukett vårliga tulpaner för sitt engagemang i
styrelsen som kassör.
13 Mötets ordförande Bernt Jons tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Som tack får han en toscakaka.
Birgitta Nilsson
Sekr

Knut Bergqvist
justerare

Malena Söderström
justerare

ANGÅENDE SVARTSJÖVÄGEN
För att Trafikverket ska få veta status på Svartsjövägen, speciellt under
tjällossning, så är det viktigt att vi dokumenterar med foto och eventuella
kommentarer och skickar in det till :
Agneta Löf mail: agneta.lof@trafikverket.se
samtidigt en kopia till fredrik.rojd@hudiksvall.se
Har man inte dator så är adressen:
Trafikverket Region Mitt
och till
Agneta Löf
Box 417
801 05 GÄVLE

Svågadalsförvalningen
Fredrik Röjd
Svågagården
824 79 BJURÅKER

För Svågadalsnämnden Ann-Marie” Mia” Rosvall

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagården den 18 februari 2019, kl. 08.00-11.40

Förtroendevalda:

Beslutande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Eva Edström (Opol)
Amanda Brink (Opol)
Peter Jons (Opol)
Robin von Wachenfeldt
(Opol)
Hans Schröder (Opol) (t.o.m
§ 21)
Marianne Joelson (Opol)
Marlena Söderström (Opol)
(fr.o.m § 21)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Robin von Wachenfeldt (Opol)

Justeringens plats
och tid:

2019-03-11, kl. 07:55

Underskrifter:

Sekreterare:

Ej beslutande:
Marlena Söderström (Opol) (t.o.m
§ 20)
Sindre Ranheim Sveen (Opol)
Birgitta Holmberg (Opol)
Benke Carlsson (Opol)
Mona Svedlund (Opol)

Paragrafer:

Fredrik Röjd

Ordförande:

Ann-Marie Rosvall (Opol)
Justerande:

Robin von Wachenfeldt (Opol)
Upprop: Enligt ovan.

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

Anslagstid till

2019-03-13
2018-04-03
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare

8 - 23

§ 8 Rapport från verksamheterna, personalläge samt arbetsmiljö
Platschefen informerar om vad som för tillfället pågår inom verksamheterna
Han delar även ut ett veckobrev från förskolan för att ge nämnden en bild av hur den skriftliga
kommunikationen mellan förskola och hem ser ut just nu. Detta ger även de förtroendevalda en
bild av den verksamhet som vi just nu bedriver inom förskoleverksamheten.
Arbetet inom verksamheterna fortsätter som planerat. Inom skolan går personal och elever nu in
i en intensiv period med nationella prov i årskurs 3 samt i årskurs 6.
Platschefen konstaterar även att hemtjänsten är i behov av en ny bil då en av de vita bilarna av
modellen Skôda Yeti börjar att bli sliten.
Nämnden diskuterar frågan.
Platschefen informerar också om att han ser ett behov av att modernisera den digitala
utrustningen i konferensrummet på skolan. Han anser då att en ny Smartboard med ljud bör
införskaffas.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt ger platschefen i uppdrag att utreda
möjligheten till att ersätta en av de befintliga hemtjänstbilarna med en elbil. Nämnden
ger också platschefen i uppdrag att ta fram ett underlag gällande en modernisering av
den digitala utrustningen i skolans konferenssal.

§ 9 Ekonomisk redovisning för år 2018
Platschefen informerar om hur nämndens ekonomiska resultat blev för verksamhets- och
budgetåret 2018.
Resultatet för nämnden blev ett underskott på 140 000 kr eller, om man ska uttrycka det i
procentform: 1,2 %.
Underskottet beror framförallt på att förvaltningen har varit i behov av extra personal under det
gångna året.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 10 Ekonomisk rapport efter januari 2019
Platschefen föredrar.
Det ekonomiska läget efter januari månad år 2019 visar på ett litet plusresultat för nämnden.
Generellt sett håller förvaltningen ganska hårt i pengarna just nu, vilket vi även fortsättningsvis
hoppas kunna göra.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 11 Ansökan om driftsbidrag från Ängebo IK
Ängebo IK har sökt ett driftsbidrag hos nämnden om 58 400 kr.
Enligt Hudiksvalls kommun får maximalt 80 % av sökt bidrag beviljas.
Arbetsutskottet föreslår nämnden att i enlighet med denna bestämmelse bevilja Ängebo IK
beviljas ett driftbidrag om 46 720 kronor.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att bevilja Ängebo IK
46 720 kronor i driftsbidrag.

§ 12 Ansökan om lokalt aktivitetsstöd från Ängebo IK
Ängebo IK har till nämnden inkommit med en ansökan om ett lokalt aktivitetsstöd om totalt 736
kronor. (23 tillfällen á 32 kr).
Dokument bifogas kallelsen.
Beslut: Nämnden beslutar att bevilja Ängebo IK det sökta lokala aktivitetsstödet om 736
kronor.

§ 13 Rapport om verkställda beslut
Inga beslut att rapportera denna gång.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 14 Information om pågående projekt
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol), Peter Jons (Opol) samt platschefen redogör för följande:
-

Möte med företrädare från organisationen ”Ljusdal i Centrum” hölls den 16 februari
angående Svartsjövägsfrågan. Nämnden diskuterar detta.
Ett möte med Hudiksvallsbostäder angående det nya trygghetsboendet i Ängebo har hållits i
syfte att följa upp vad som sker i denna fråga.
När det gäller den önskade hjärtstartaren till Brännås har platschefen inlett ett
utredningsarbete i syfte att undersöka förutsättningarna för att bland annat genomföra en
utbildningsinsats inom hjärt- och lungräddning för allmänheten i Brännås men även för de i
övriga byar. En sådan utbildning ses som en grundförutsättning för att möjliggöra
uppsättandet av en hjärtstartare.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 15 Nämndsarbetsplan med indikatorer för 2019
Förvaltningen har föreslagit att nämnden skall anta en nämndarbetsplan bestående av de
allmänna samt särskilda mål som kommunfullmäktige har fastställt för nämnden.
Dessutom föreslås samma indikatorer som föregående år användas.
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att anta förvaltningens förslag.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: En enig nämnd beslutar att ange den föreslagna nämndsarbetsplanen med
indikatorer.

§ 16 Skrivelse om miljöfrågor
En kommunmedlem inom Svågadalens valdistrikt har till nämnden insänt en skrivelse om
miljöåtgärder som vederbörande önskar att Svågadalsnämnden skall genomdriva.
Arbetsutskottet har tidigare diskuterat denna skrivelse och de beslutade att föra över diskussionen
ifråga till storforum inom nämnden.
De frågor och synpunkter som framförs av medborgaren ifråga är som följer:
-

Byt snarast ut den första av förvaltningens bilar till en elbil.
Se över förbrukningen av engångsmaterial, särskilt plast.
Vegetarisk mat ibland förskola, skola och äldreomsorgen, inte bara som alternativ för
vegetarianer. Helst närproducerat och ekologiskt.
Stöd lärarna att engagera barnen i denna fråga, klimatångest hos barn (och vuxna) kan
motverkas genom kunskap och känslan att man bidrar till lösningen.

-

Väg in transportfrågorna i alla upphandlingar.
Tryck på Hudiksvalls kommun att visa i handling att vi är en eko-kommun.

Nämnden diskuterar frågan, och konstaterar att en det mesta i den inkomna skrivelsen redan har
diskuterats i nämnden, och fortfarande diskuteras.
Platschefen påminner om att nämnden även tagit med punkten hållbarhet i sin internkontrollplan för år 2019.
Nämnden har tidigare diskuterat möjligheten till att öka antalet måltidstillfällen med vegetarisk
mat, samt möjligheten till att minska mängden engångsförpackningar.
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att nämnden beslutar att ge platschefen i uppdrag
att diskutera frågan om vegetarisk kost vid nästkommande matråd.
Beslut: Nämnden tackar kommunmedlemmen för den kloka skrivelsen, samt beslutar att
ge platschefen i uppdrag att diskutera möjligheten till vegetarisk kost vid nästkommande
matråd.

§ 17 Fråga om nya ledamöter i den gemensamma
landsbygdsutvecklingsfonden
Då nämnden nu har inträtt i en ny mandatperiod behöver nämnden välja två nya representanter
till styrelsen för nämnda fond.
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår Hans Schröder (Opol) samt Birgitta Holmberg
(Opol).
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.

§ 18 Fråga om utställning på Svågagården
Marianne Joelsson (Opol) väcker frågan om en specifik kommande utställning på Svågagården.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: Nämnden beslutar att ge platschefen samt Sindre Ranheim Sveen (Opol) I
uppdrag att utreda denna fråga vidare.

§ 20 Fråga om återvinningsstation
Marlena Söderström (Opol) väcker en fråga om skötseln av den befintliga återvinningsstationen.
Snöröjning och halkbekämpning är bristfällig
Platschefen informerar om att denna anläggning inte är kommunal, utan ägs av
förpackningstillverkarnas organisation.
Robin von Wachenfeldt (Opol) informerar att organisationen ifråga har sagt upp
snöröjningsavtalet med Ängebo Folkets Hus-förening.
Platschefen åtar sig att utreda om det skulle vara möjligt att få till ett staket runt anläggningen.
Han skall också undersöka hur skötseln är tänkt att fungera nu.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 21 Återkoppling och statistik rörande närtrafiken
Vice ordförande Eva Edström (Opol) informerar om aktuell statistik för åkandet med
närtrafiken, populärt kallad ”Flex-trafik”, och nämnden kan konstatera att denna tjänst är mycket
uppskattade och används mycket flitigt.
Diskussion om turtider inleds i nämnden
Eva Edström (Opol) åtar sig att återigen samverka med X-trafik rörande justering av
turtidtabellen.
Beslut: Nämnden beslutar enligt ovan.
Hans Schröder (Opol) lämnar mötet.
Marlena Söderström (Opol)

§ 22 Information om studieförbund
Robin von Wachenfeldt (Opol) informerar om möjligheten till att bedriva studiecirklar i
Svågagården. En ny kontakt med studieförbund har etablerats. Han föreslår att detta blir ett tema
under den planerade dialogkvällen i maj.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 23 Marknadsföring, främst då informationstavlan i Norrberg
Nämnden diskuterar den informationstavla som finns i Norrberg.
Nämnden finner att denna tavla inte alls är aktuell längre, och behovet är starkt efter en ny slags
lösning.
Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att Per Einar Persson (Opol) samt Bengt-Olof Carlsson
(Opol) får i uppdrag av nämnden att ta fram förslag till en helt ny informationstavla på nämnda
plats.
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.
Mötet avslutas.

EVENEMANGSKALENDER

MARS
22 inneträning Svågagården
23 föreningsmässa Delsbo
24 årsmöte Stråsjösjöns vänner
24 gudstjänst Betel
24 musikcafé Svågagården
25 våffeldagen
25 årsmöte hembygdsföreningen
25 årsmöte Sörsia byalag
27 psalm o sång Svågagården
29 lunch o film Svågagården

APRIL
5 elvakaffe m sång av Terese Persson
10 psalm o sång
12 elvakaffe m sång Marta Svedman
17 påskbuffé Svågagården
24 psalm o sång
28 musikcafé Svågagården
VARJE VECKA

Tisdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

yoga Svågagården
inneträning för barn
styrketräning
elvakaffe Betel

SVÅGADALSBLADET
GLAD PÅSK
till
ALLA LÄSARE
önskar

15april kl 12.00

Mia och Birgitta
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
Annons 11 ggr/år 750 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 Catarina ”Ninni” Brink, ansvar för
annonsbetalning telefon 0736 916854
Vi som gör Bladet är
Birgitta Nilsson nbirgitta9@gmail.com
0730 423077
Mia Rosvall
mia.rosvall@svenskafrim.se
0702 360410

