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NÄSTA NUMMER AV BLADET MANUSSTOPP 15 juni kl 12.00
’

MAJ
Kan nästan tro att månaderna april och maj har bytt
plats om man kollar temperatur och nederbörd.
Sommarevenemangen börjar ta form, kolla
evenemangskalendern, markera datumen i din
agenda så kan du bestämma sen om du vill gå eller
inte. Det finns något för alla smaker.

VÄLKOMMEN TILL

NÄSTA MANUSSTOPP
DUBBELNUMMER
15 juni kl 12
som räcker till 15 aug
Inget blad i juli.
Lämna manus på allt som
du vill att alla ska veta
hela sommaren!

FRIGGESUNDS BIBLIOTEK
Tisdag 28 maj kl 18.00

Du som bor utsocknes…

BERÄTTARKVÄLL med släktforskaren
Ing-Marie Andersson f. Netzell
berättar om släkten i Friggesund och i Hassela,
visar lerfigurer som föreställer människor som levt
för länge sen. Lerfigurerna blir kvar på biblioteket
till 14 juni
Musik; Norrhavra köksspelmän
Biblioteket bjuder på kaffe!

Välkommen!

Lerfiguren föreställer fam. Erik Mattsson gift m Karin
Eriksdotter som bodde på
Ersk-Matsgården i Hassela med sina barn

Svågadalsbladet
¤ når 340 hushåll
¤ finns på nätet
¤ läses av många
¤ har billiga annonser
Ska du prova att annonsera
vad som händer i sommar?
Maila före 15 juni kl 12
mia.rosvall@svenskafrim.se
birgitta@rossasen.se

TACK
Elvira och Hanna
för lån av Bjuråkerskoftor
att användas på konferens
i Skåne.
Härligt få representera Svågadalen
i dessa vackra koftor

FIKAKORGAR
i sommar under tiden
1 juni – 31 augusti
erbjuder vi turister och ortsbor att
låna fikakorg, köpa kaffe o hembakat,
njuta av vår vackra natur.
Ring före innan du kommer.
Du lånar korg, termos, koppar som du
lämnar tillbaka.
Du köper fikabröd, minst 50 kr/pers

Birgitta Nilsson 0730 423077
Lisa Weihnacht 070 9531052

Mia och Birgitta

LOGI i SVÅGADALEN
Sommaren 2019
Har Du något att erbjuda
när någon behöver logi
i sommar?
Skicka manus eller ring före 13 juni
Birgitta 0730 423077
Mia
070 2360410

AKTUELLT I SVÅGADALEN
Brännås/Brändbo byalag o Bygdegårdsförening
AFFÄR
Handlar´n Svågadalen

Ordf. Peter Sundberg 070-3338151

har öppet vardagar 9.30-17.30 Lördag 9.30-13.00
Ombud för apotek, systembolag och Svenska spel.
Säljer fiskekort-frimärken-refill till mobil
0653-30100 handlarnsvagadalen@gmail.com

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Peter Sundberg 070-3338151

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

BAD
Havrabadet naturbad

Stråsjö jaktklubb
Ordf. Benny Leek 070-6053488

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland
070-2129414

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

0730-415403

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Stråsjösjöns vänner

Laddstolpe för snabbladdning av elbilar Svågagården

Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö
Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Svågadalens skoterklubb
Ordf. Tomas Sandin

Utbildning förarbevis för skoter:
Sture Joelsson tel 0703729224

JMV El & Byggtjänst
Rotbäck 210 Bjuråker
070-3459928

Svågadalens jaktskytteklubb

ENTREPRENAD
Grävmaskin, kranbil
Claes Wallberg 070-8241378

Ordf.Ulrika Brink
Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

Ordf. Joakim Brink 070-2972872

Sörsia byalag

Minigrävare samt kranbil
Leverans av grusmaterial
Björn Eriksson 070-2449413

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

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

HANTVERKSMONTER
FISKE
Dellenbygdens fiskevårdsförening

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

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

HJÄRTSTARTARE

FOLKETS HUS

HONUNG & BIPRODUKTER

Ordf. Bernt Jons

0653-30250

FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

Finns vid Svågagården till vänster om ingången

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

070-267 52 61

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

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

KOMMUNIKATION
Närtrafik enl. turlista
Förbeställ 07710497939

Wedins skogstjänst
Stefan Wedin
070 5452839

KROPPSVÅRD
KB Kroppsvård

Eneberga Bygg AB
076-0730485

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
www.svagansberoring.se

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

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

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

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
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

NY BIBLIOTEKSBUSS
Den 29 april fick Svågadalsborna vara först ut med att få en förhandsvisning och smyginvigning av den nya
biblioteksbussen.
Eleverna i skolan och även förskolebarnen närvarade vid ”invigningen”. Ordförande i Svågadalsnämnden,
Ann-Marie Rosvall, fick hjälp av två av barnen att klippa invigningsbandet.
Många kom för att titta på den nya ”bussen” som egentligen är byggt på ett lastbilschassi. På busstaket
finns solceller så den här soliga dagen laddades en del av energin till bussen upp av solen.
Utöver möjlighet att bekanta sig med bussen så fanns bibliotekspersonal med som kunde svara på frågor;
bibliotekschef Johan Anderung, chafför och biblioteksassistent Pelle Andersson och bibliotekarierna
Jessica Diep och Therese Olsson. Det bjöds på tårta och GycklarJörgeN roade barn och vuxna.
Bussen är utsmyckad med citat av olika författare och målningarna är gjorda av Samira Englund från Växbo
och ska illustrera de olika verksamheterna biblioteket har.
Den nya bussen kommer att vara mer än en bokbuss; där kommer att finnas möjlighet att ta del av olika
program tex teater, poesiläsning, filmvisning och framför allt om vi ute i bygderna har något speciellt
önskemål om aktiviteter...så hör av er till biblioteket. Tanken är även att olika kommunala
personer/funktioner ska kunna följa med bussen och ha info om olika verksamheter
Det kom en jämn ström av människor under dagen, inte bara Svågadalsbor, och de verkade trivas i solen.
Den officiella invigningen var i Hudiksvall den 6 maj.
Vi har ju i Svågadalen ochså förmånen att ha ett litet bibliotek i Svågagården och en egen utbildad
bibliotekarie.
Text och foto: Mia Rosvall

OBS! MÖJLIGHET ATT
FÖRTIDSRÖSTA TILL EU-VALET
I NYA BIBLIOTEKSBUSSEN

STUGAN PÅ HORNBERGET
ONSDAG 22 maj kl.12.30-14.00
Stugan på Hornberget behöver rödfärgas. Det planeras
göras i sommar, helst juni. Om vi är ett gäng som gör det så
går det snabbt. Är du intresserad av att vara med och måla
ta kontakt med
Sture Joelsson tel 0703 729224

SVÅGAGÅRDEN
KYCKLINGAR TILL SALU
Australiensisk orpinton och
Hedemora.
Ring Nille 0702 198340

VANDRING I STRÅSJÖ
Vi var 8 personer som trotsade vädret söndagen den 5 maj då det
ordnades en vandring i Stråsjö med början vid Stråsjö kapell. Vädret blev
bättre frampå dagen och en fin vandring blev det med trevliga
medvandrare och Marianne Hansen som gjorde vår dag så fin!
Foto och text: Ilona Eriksson

Bäckehuvé - Glabäcken

Stråsjö medeltida kapell
Tjusarbacken

Den påbörjade Örtagården vid
kapellet. Fastbandshagen är byggd
av Yngve Strandberg, Stråsjö

NYTT TAK PÅ GRILLSTUGAN SÖRDALACAMPINGEN

Nu har grillstugan på Dalacampingen fått nytt plåttak och
upprustad skorsten. Stort tack till Sture och Sölve
Joelsson för arbetet. Det är Svågadalens intresseförening
som äger campingen och som arrenderas av Olle Svensson
och Anette Åhs på Tallbacken.
Foto o text Mia Rosvall

Ida och Nemi plockar skräp i Stråsjö.
Text Nemi Lanchor
Foto: Birgitta Helmersdotter

TILLSALU

Linhai 300 -04 Bakhjulsdriven med snökedjor
plog,vinch,dragkrok,hög och låg
Pris 18000 kr
Tony
Norrberg 103

Tel: 0760730485

På gång på Förskolan & Förskoleklassen
Förskolan har ett tema just nu om bondgården där vi håller på att bygga upp en bondgård med allt
som där hör till såsom djur, höbalar, bonde mm. Vi hoppas på att få komma på något kosläpp i vår
och få se kornas glädje att få komma ut efter en vinter i ladugården. Vi ska också få komma på
studiebesök till Dellenmejeriet för att få se vad det blir av all mjölk som korna ger. I skrivande stund
så har tyvärr varken studiebesök eller kosläpp ägt rum så vi har inga bilder att visa.

Förskoleklassen har varit på teater i Hudiksvall, Klas Klättermus. Vi tog buss dit tillsammans med
Friggesunds förskoleklass. Vi åt lunch på restaurang och hade en mysig heldag tillsammans.

Vi har haft påsk också och påskpysslat och letat påskägg som påskharen gömde på gården.

SAMLINGSAUKTION
4 juli
Moodtorpet Norrberg
Vill du vara med och lämna in några fina
möbler, prylar så hör av er till
Yvonne Tel. 073 – 82 97 365
Senaste anmälan till auktionen är
den 3 juni. Begränsat antal leverantörer
(obs! Vi bestämmer om varorna är ok)
Fler evenemang i sommar på Moodtorpet:
Midsommarfirande 21 juni
Ev. loppis 6-7 juli.
VÄLKOMNA
SÖRSIA BYALAG

Mer på ”G” på Moodtorpet:
Uppställningsplatser för husvagn/husbil
är på gång på Moodtorpet
Vi jobbar och fixar
Måndag 20/5 kl. 17.30
Måndag 27/5 kl.17.30
Välkomna att vara med . Vi bjuder alltid
på fika. Info Ulrika tel.070-5691929
VÄLKOMNA
SÖRSIA BYALAG

Inbjudan till den vackraste av vandringar

Gröntjärnsleden 2019.
För 29 året arrangerar vi denna populära kvällsvandring på 12 km. Man kan även välja 6 eller 3 km. Lätt
terräng och en underbart vacker natur.
Fredag 28 juni. Bussar avgår från Bratthé 18.00 och 19.00. OBS! Kom i tid det tar tio minuter att gå från
parkeringen på Bratthé till bussarna.
Anmälan senast måndag 24 juni till angebo.ik@outlook.com, då får man en kvittens om det finns plats
på vald buss eller om man kan ta ett annat alternativ.
Information:070-5253096

Maj-Lis

Vid anmälan uppger man namn och tel.nr. på en ansvarig person om man är en grupp, hur många man är
och vilken buss man vill åka.
Anmälan är bindande och blir giltig när betalningen inkommit på pg. 112597-0. och senast 25 juni.
Man kan även Swischa på nr. 0705253096., ange samma namn som i anmälan. Avgiften är 200 kr. Barn
12 år och yngre 75 kr. Är man medlem i Ängebo IK eller anställd i Hudiksvalls eller i Ljusdals kommuner
betalar man halva avgiften. Viktigt att ange arbetsplats och kommun i anmälan.
Förutom buss till Sandvik, ingår även detta i avgiften. En stärkande och härlig vandring. Vätska och
banan efter leden. Vid Gröntjärn får man goda bullar å kaffe som kokats över öppen eld. Vid återkomsten
till Bratthé blir man serverad en god soppa och hembakat bröd. Å så en kaffetår till förstås.
OBS! Glöm inte att ta med en egen kåsa att dricka i efter leden. Miljötänk.
Vi erbjuder även en soppa utan kött. Däremot är det svårt med olika brödsorter så vi hoppas att
man kan ta med eget bröd eller annat själv om man är känslig på något sätt.
På grund av att bussarna även är skolbussar och det finns risk för allergi, kan vi tyvärr inte ta
hundar med på dessa. Hoppas detta inte möter något hinder för att delta.
Deltagande sker på egen risk.
Välkommen till en trevlig vandring där inlandsisen lämnat sina spår.
Mer info karta, mm. på angeboik.se
Företagare! Varför inte bjuda era anställda på en naturskön upplevelse. Ett härligt friskvårds
alternativ. Välkommen till oss så tar vi hand om er.

Ängebo IK majmaj-19

Torsdag 30 maj. Gökottevandring. Samling Bratthé 07.00. Vandring Gröntjärn tur och retur. Ca 3km enkel. Några
kommer att åka bil fram och ta emot vandrarna. Vi kokar kaffe på plats övrig matsäck tar var och en med sig. Vill
man inte bära går det att skicka med bil. det går även att få lift tillbaka till Bratthé om man vill gå enkel sträcka.
Torsdag 13 juni. Vandring Svågaleden. Samling
Svågavallen 18.00. Vi går till fd, Campen i Björsarv.
Ca. 6 km. varierad terräng längs Svågan. Kan vara
lite blött på några ställen. Ta med eget fika som vi
kan njuta av på något fint ställe längs leden. Vi
kommer att ha någon bil i Björsarv som tar oss
tillbaka till startplats.

Aktiviteter. Innebandyn fortsätter maj månad ut, måndagar från 19.00. Ansv. H Persson.
Träning på vallen. Träna och prova på friidrott, lekar mm. alla åldrar i en salig blandning. Vi hjälps åt så ska det gå
bra. Vi flyttar ut och byter dag. Tisdag 21 maj är första gången ute. Starttid är 18.00, kom i tid.
För oss lite äldre. Nu ska vi köra igång även en gemensam träning vid utegymmet och omgivningarna på
vallen. Gymträning, löpning mm. Alla kan vara med och är med på träning efter egen förmåga. Inga krav vi tränar
det vi själva vill. Det blir bara lite roligare om vi kan träna vissa övningar tillsammans. Vi har ingen speciell ledare
men vi kan alla komma med lite förslag vad vi kan göra. Hoppas att många kommer med så vi kan träna upp oss
lite, bra för hälsa, välmående och gemenskap. Vi kommer att köra på tisdagar 19,00 med start 21 maj efter
barnträningen. Välkommen.

Kom ihåg att gilla Ängebo IK på Facebook, eller titta in på vår hemsida angeboik.se där finns all information om
medlemskap händelser etc.

LOPPIS
Söndag 9 juni kl 11-15
Hagströmsvägen 10 Bjuråker
(bakom Bror-Eric:s)
Kolla in allt som du inte visste att du behövde,
här gör du fynd…
Servering med läckert fikabröd
Musikunderhållning
Trevlig samvaro
Välkommen hälsar

PRO-Bjuråker
Medlemsmöte torsdag 23 maj 2019
Vesslamon kl 13.00
Ärenden: Rapporter och genomgång av
sommarens aktiviteter.
Välkomna

BrittBritt-Marie Carlberg o Birgitta Nilsson

CW Schakt & Transport
Vi utför grävjobb
dränering, grunder, dikning osv
Vi har försäljning av grusmaterial,
utför lyftjobb med kranbil,
lantbrukstraktor finns.
Vid bokning och frågor
Ring Classe 070 8241378

EVENEMANGSKALENDER
MAJ
19 årsmöte Stråsjö kapell
20 arbetskväll Moods
23 årsmöte Folkets hus Svågagården
23 PRO medlemsmöte Vesslamon
25-26 Hälsingegårdsdagar forngården
25 städdag Brännås/Brändbo
26 morsdagsbuffé Svågagården
26 EU-val Svågagården
26 gudstjänst Svågagården
27 arbetskväll Moods
30 gökotta Bratthé till Gröntjärn
JUNI
4 kulturskolans sommarkonsert Svågagården
6 nationaldag o sockendagsfirande forngården
13 skolavslutning Svågagården
13 vandring Svågaleden ÄIK
21 midsommarfirande Moods
28 Gröntjärnsvandring
ÖVRIGT
1 juni – 31 aug fikakorgar Svågadalen
ÄIK:s aktiviteter se deras sida eller hemsidan

Ännu en sommar med KONST I HAMN!
22 juni – 1 september
Movikens hamn. Vernissage kl 13, midsommardagen.
HAMNENS DAG Lördag 13 juli.
Från kl 16. Alla är välkomna!
ÅRSMÖTE Föreningen Konst i Hamn 14 juli kl. 13
Se vår hemsida: www.konstihamn.se
Ett varmt tack till Hudiksvalls kommun K&F, Avholms Lantbruk och alla som gör evenemangen
möjliga!

Söndag 26 maj kl 11.00

Gudstjänst på Svågagården
Medverkan från Betel Norrberg och Bjuråker-Norrbo församling
Välkomna!
Välkomna till

Dellenbadens Kanalcafé
Öppet 15 juni till 11 augusti --- alla dagar kl 12-21.
Här finns café, glassbar, minigolf, vandrarhem och musikprogram som t.ex:
Midsommarafton kl 19 ”En lite skön musik-kväll” med Helen Tanzborn
Tisd 23/7 kl 19 Musikcafé med Martha Svedman, Samuel Wennstig, Stig Bergerståhl
Lörd 27/7 kl 19 Melodikryss från pop till psalm med Martin Bergerståhl, Andreas
Edström, Samuel Andersson och Gunnar Eriksson.
Se vidare hemsidan dellenbaden.se eller anslagstavla i Ängebo och Betel Norrberg.

MATSEDEL
Vecka/sallad
s-bord

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag Söndag
Hemtjänsten

Vecka
21

Stekt Korv
stuvade
Sallads buffé
makaroner

Stekt fisk filsås
potatis

Lasagnett-låda
med kassler

Kycklingklubba
ris currysås

Hemtjänsten

Fläsk potatis
löksås

Omelett

Mors-dags buffé
12.00-18.00

Skolan lovdag

Strömming
m pot. mos

Fläsk kotlett m
sås o pot.

20/5-26/5

Vecka
22

Blandade rätter

Fiskgratäng med
Chickenbits m
citron och purjolök sötsur sås.

Spagetti m
köttfärssås

Sallads buffé

Stekt korv m
morotsstuvning o
pot.

27/5-2/6

Vecka
23

Korv m
aivartäcke

Lappskojs m
rödbetor

Grekiska
färsrutor
potatis

Sveriges
National
Dag

Skolan
Studiedag

Stekt saltsill Fläskkarré sås o
m lök o pot. pot.

Sallads buffé

Stängt

3/6-9/6

Vecka
24

Ugnstekt korv m Fiskgratäng m pot
brunsås & pot.

Sallads buffé

Kyckling sallad Skolavslutning
m tillbehör
Grillad
fläskkarré m
pommes frites

Kycklingfilé &
mangorayasås

Isterband m Fläsk kotlett m
vitkålsstuvn sås & pot.
ing & pot.

Sill, ägg & pot

Rostbiff &
potatis
sallad

10/6-16/6

Vecka
25

Makaronigryta

Köttfärs i ugn
Stekt fisk m potatis med ris
och lemonssås

Sallads buffé

Kyckling
gratäng
Ris/potatis

Fläskfilé m sås &
potgratäng

17/6-23/6

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 25 kr m.m.

Adress
Svågagården
824 79 Bjuråker
Tel.0653-30157
Fax 0653-30286
svagagarden@svagadalen.com

Torsdag 23 maj kl 19.00
Årsmöte Folkets Hus
Ärenden enl stadgarna Fika

Söndag 26 maj kl 12.00-18.00
Morsdagsbuffé (boka gärna bord)
Klint-Olle m.fl underhåller
EU val kl 08.00-21.00

Tisdag 4 juni kl 10.00
Kulturskolans sommarkonsert

Torsdag 13 juni kl 19.00
Skolavslutning
Restaurangen semesterstängd v 28-31

Fredag 30 augusti
Lunch från 12.00 Pärgröt & fläsk
Kl 13 visas filmen ”Gök Olle”
Berättelsen om skrothandlaren, visdiktaren
levnadskonstnären och underhållaren Gök-Olle
En film av Bo Silver
Film och mat 65 kr

Fredag 27 september kl 18.00 – 24.00
Pubkväll/trivselkväll
Ofärne Hicks från Forsa.

Fredag 1 november kl 18.00 – 24.00
Pubkväll/trivselkväll
Välkommen!
Fullst. rättigheter
Ängebo
www.svagadalen.com
0653-30157

Söndag 1 december
Julmarknad och Julbord
Se kommande annonsering!

Svågadalens intresseföreningsmöte protokoll
Lilla köket Svågagården 2019-05-08
Närvarande: Birgitta Nilsson, Sture Joelsson, Annika Dahlin, Marie-Louise Sved-Bolinder,
Ninni Brink och Karin Wåhlen Andersson
Ordförande Birgitta Nilsson hälsar alla välkomna.
Sekreterare för mötet Karin Wåhlen Andersson, till justerare väljs Marie-Louise SvedBolinder

Ledgruppens arbete: Tillverkning av skyltar är på gång. Planerad invigning av
Hävelungsleden augusti/september 2019, mer information om detta i augustibladet.
Idag finns 25 kartor till försäljning vet inte när det finns möjlighet till nytryck då tryckeriet i
Tyskland har brunnit ned.
Planerade vandringar med Ängebo IK.
Dalacampingen: Sture och Sölve har lagt nytt plåttak på grillkåtan. Walters plåt skickar
räkning på materialet.
Diskussion angående försäkring av grillkåtan, ev. samlad försäkring för grillkåta, bakstuga
och vindskydd, ”Dina försäkringar” kommer ge ett pris för detta.
Taket till utegrillen är i dåligt skick, Birgitta pratar med Olle och Anette om detta.
Renovering av bord: Olle och Anette fixar med virke och intresseföreningen betalar färg/olja
Fikakorgar: Birgitta Nilsson och Lisa Weinacht kommer att sälja fikakorgar sommaren
2019, prislista finns för den som är intresserad.
Sagostund för vuxna: Torsdag 9/5 13:00
Miljöarbete: Problem med nedskräpning runt om i dalen. Diskussion angående samarbete
med föreningar, skola kring detta. Ev. ”städdag” 4 maj 2020.
Övrigt: Ev. Spökhistorier/sägner vi den s.k. spöksågen i Björsarv hösten 2019, mer
information om detta kommer efter sommaren.
Adventsmys/äventyr i Svågadalen i adventstid.

Karin Wåhlen Andersson
Sekreterare

Birgitta Nilsson
Ordförande

Marie-Louise Sved-Bolinder
Justerare

Utmärkt pris hos
Handlar´n

SVÅGADALEN

Kolla in våra varor, bra
priser
Gäller tom vecka 34
Planteringsjord
Nu har vi fått hem mer av vår
populära ekologiska planteringsjord

Kom ihåg
Morsdag 26 maj

40 liter 40 kr/ säck

Chokladpraliner 37.90 st

Fiskelåda
med tillbehör 159 kr

Grillset
Paket till bra priser med olika
redskap till sommaren
grillning Grillset 3 delar 99 kr

Vi önskar alla våra
kunder
välkomna
Magnus med Personal
Öppettider
Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30
Ingen lunchstängning

Nu säljer vi som ATG ombud
presentkort från flera butikskedjor,
restauranger mm. Intersport,
interflora, O`learys,
Teknikmagasinet, Ticnet,
Flygstolen.se Spotify med flera.
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

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.

Kom ihåg att lägga order i god tid för
säker leverans

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

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagården den 29 april 2019, kl. 08.00-10.50

Förtroendevalda:

Beslutande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Eva Edström (Opol)
Amanda Brink (Opol)
Peter Jons (Opol)
Robin von Wachenfeldt
Hans Schröder (Opol)
Marianne Joelson (Opol)

Ej beslutande:
Malena Söderström (Opol)
Torbjörn Bengtsson (Opol)
Birgitta Holmberg (Opol)
Bengt-Olov “Benke” Karlsson (Opol)
Mona Svedlund (Opol)
Per “Pelle” Persson (Opol)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Malena Söderström (Opol)

Justeringens plats
och tid:

2019-05-06, kl. 10:00

Underskrifter:

Sekreterare:

Paragrafer:

Fredrik Röjd

Ordförande:

Ann-Marie Rosvall (Opol)
Justerande:

Malena Söderström (Opol)
Upprop:

Enligt ovan.

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

2019-05-08
2018-05-29
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare

32 - 40

§ 32 Rapport från verksamheterna, personalläge samt arbetsmiljö
Arbetet inom förvaltningens olika verksamheter fortgår enligt plan.
Inom skolan är man nu uppe på läsårets slutsträcka med färdigställande och rättande av de sista
nationella proven och testerna.
Inom förskolan pågår planering inför sommaren. Förskolan kommer att hålla stängt i tre veckor
under juli månad. I övrigt har det varit få barn på plats den senaste tiden på grund av ledigheter och
sjukdomar, vilket hör våren och försommaren till.
Hemtjänsten arbetar på en varierad arbetsbelastning, även här pågår en aktiv planering inför
sommaren.
Förvaltningsledningen och landsbygdsutvecklingssidan har en diger aktivitetslista att beta av innan
sommarledigheten.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 33 Ekonomisk rapport efter kvartal 1 år 2019
Platschefen föredrar.
Det ekonomiska läget efter kvartal 1 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.

§ 34 Fråga om hjärtstartare till Brännås samt utbildning
Arbetsutskottet har tagit del av den enkätundersökning som platschefen gick ut med i
Svågadalsbladet. Svarsfrekvensen tillika det visade intresset för att genomgå en
hjärtlungräddningsutbildning i Brännås-Brändbo med omnejd visade sig vara högt.
Arbetsutskottet föreslår därför nämnden att besluta om att inköpa en hjärtstartare med skåp till
Brännås, samt att arrangera totalt tre stycken utbildningstillfällen i Svågadalen: Ett för BrännåsBrändbo, ett för Björsarv-Ängebo samt ett för Svågagårdens personal.
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att köpa in en hjärtstartare
med skåp till Brännås, samt att arrangera totalt tre stycken utbildningstillfällen.

§ 35 Fråga om inköp av en ny gräsklippare samt röjsåg
Svågadalsförvaltningen är i behov av en ny gräsklippare då den befintliga är utsliten.
Förvaltningen behöver även en röjsåg.
Arbetsutskottet har tidigare givit förvaltningen i uppdrag att ta in offerter. Förvaltningen har
begärt in offerter från totalt 6 olika leverantörer (3 stycken är kravet enligt lagen om
direktupphandling). 5 leverantörer har besvarat vår förfrågan. De som svarat har i 2 av fallen
kommit från Hudiksvalls kommun och 3 har inkommit från handlare i Ljusdals kommun.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godta en offert från det företag som kunde
erbjuda den mest effektiva maskinen till lägst pris, då var det ett företag i Hudiksvalls kommun
som kunde erbjuda en affär utifrån dessa premisser.
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) frågar nämnden om nämnden kan anta den utpekade
offerten.
En enig nämnd svarar ja.
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag att anta den utvalda
offerten.

§ 36 Information om trygghetsboende
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om det blivande trygghetsboendet. Efter att ha
varit i kontakt med Hudiksvallsbostäder AB så har vi fått information om att det inte längre är
aktuellt med ett prefabricerat hus vilket som först var grundtanken. Istället avser man att bygga
ett hus på plats enligt den så kallade lösvirkesmetoden. Detta medför dessvärre att byggstarten
kommer att bli försenad.
Det är däremot oklart hur lång försening det blir.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 37 Rapport om verkställda beslut
Vice ordförande Eva Edström (Opol) informerar om en ny diakog hon har haft med
länstrafikbolaget X-trafik rörande närtrafiken, som ibland benämns ”flex-trafik”.
Allmänheten har signalerat till vice ordförande Eva Edström (Opol) att en till morgontur mellan
Svågadalen och Ljusdal vore önskvärt.
X-trafik låter meddela att de på grund av den nu pågående utbyggnaden av närtrafiken i hela länet
gör att några utökade turer inte går att genomföra i Svågadalen för tillfället. Däremot öppnar
bolaget ifråga för att vid behov byta ut en befintlig tur mot en ny.
Vice ordförande har tagit ut statistik för närtrafiken, och hon kan då se att vissa turer är mer
frekventerade än andra. Vice ordförande Eva Edström (Opol), Amanda Brink (Opol) och Robin
von Wachenfeldt (Opol) föreslås sitta i en arbetsgrupp som på nämndens uppdrag skall se över
den befintliga turlistan.
Arbetet med att skapa en film samt en powerpointpresentation om Svågadalen är nu klart.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar om att tillsätta den föreslagna
arbetsgruppen.

§ 38 Redovisning av pågående arbete
-

Information om arbetet med Svartsjövägsfrågan

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 39 Kommande möten
-

Den 7 maj föreläser platschefen i Göteborg.
Den 7 maj är det dialogkväll på Svågagården. Personal ur förvaltningems hemtjänstgrupp
kommer att informera om hälsorummet.
Den 17 maj kommer ordförande att delta i ett slutseminarium för ett landsbygdsprojekt i
Skåne.
Den 2 maj har platschefen möte med Region Gävleborg om hälsorummet.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 40 Fråga om hastighetsbegränsning i Brännås
Klagomål har inkommit till nämnden om att den lagstadgade hastigheten inom Brännås by för
närvarande är satt till 70 kilometer i timmen.
Nämnden anser att detta är en för hög hastighet ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Platschefen föreslås få i uppdrag att utreda om det är möjligt att sänka denna hastighet till 40 eller
50 kilometer i timmen istället.
Beslut: Nämnden beslutar att ge platschefen i uppdrag att utreda denna fråga.
Mötet avslutas.

Information om trygghetsnav
När en kris drabbar Hudiksvalls kommun kan vissa av våra äldreboenden samt Svågagården
fungera som ett trygghetsnav dit människor kan gå för att få information, värme och stöd.
Det finns totalt nio (9) stycken trygghetsnav fördelade över kommunen.
Äldreboenden finns runt om i kommunen, är bemannade dygnet runt och utrustade med
reservkraft för att trygga försörjningen av värme och dricksvatten. Trygghetsnaven är
utrustade med hjärtstartare. På Svågagården finns dessutom en så kallad RAKEL-telefon,
som möjliggör kommunikation med samtliga ”blåljusmyndigheter” samt Försvarsmakten.
Trygghetsnaven kan aktiveras vid till exempel:






långvarigt elavbrott
värmeavbrott
avbrott eller störningar i elektronisk kommunikation
vattenavbrott
större olyckor eller katastrofer

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
Svågadalsförvalningen
Agneta Löf
Fredrik Röjd
Box 417
Svågagården
801 05 GÄVLE
824 79 BJURÅKER
För Svågadalsnämnden Ann-Marie” Mia” Rosvall

SVÅGADALSBLADET
Antingen vill han tro att
han inte syns, vill inte se
världen eller så är det
bara såååå gott med
torrt hö.
Text o foto: Mia Rosvall

15 juni kl 12.00!

OBS..INGET BLAD I JULI MÅNAD

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
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

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 Catarina ”Ninni” Brink, ansvar för
annonsbetalning telefon 0736 916854
Vi som gör Bladet är
Birgitta Nilsson birgitta@rossasen.se
0730 423077
Mia Rosvall
mia.rosvall@svenskafrim.se
0702 360410

