
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ K  Tâzâáà|ECDL 

  NÄSTA NUMMER AV BLADET MANUSSTOPP  15 september kl 12.00 

SURSTRÖMMING 
på 

Bygdegården i Brännås 
 

Lördag 14 sept kl 17.00 
 

Underhållning 

Alternativ till suringen finns 

Pris 100 kr 

Anmälan senast 7 sept till 
Maj Paulsson  0730 661397 

Karin Magnusson  076 8137821 
 

Brännås/Brändbo byalag 
hälsar Dig välkommen!  

 



AUGUSTI 

Sommaren 
lider så sakteliga mot sitt slut, nu gäller det verkligen 
att ta vara på det sista som sommaren har att ge och 
vad det är kan bara Du svara på. 
 
Min sommar har mest bestått av musik, kolbullar, 
trevliga evenemang  och många möten med nya och 
gamla bekanta. 
I Dellenbygden anordnas så många evenemang så 
det räcker åt alla och blir över till en del. 
                                      Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 

Fikakorgar i Svågadalen 
Ännu har det inte varit särskilt många som hämtat 
fikakorgar. Vad det kan bero på kan jag inte tänka 
mig, det kan väl inte ha att göra med fikabrödet…! 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    Norrhavra 0730 423077 

Lisa WeinachtLisa WeinachtLisa WeinachtLisa Weinacht      Björsarv     070 9531052 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
    

    

    

    

    

 
    

 
    
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUGA ÖNSKAS HYRA 
Hej…jag heter Magni 
Jag önskar hyra stuga eller mindre hus för 
året runtboende helst omöblerat…för en 
längre tid, helst lite avsides runt 
Svågadalen ev. Bjuråker. 
Har också en hund 
Med vänlig hälsning 
Magni och Maggan 
Hör av Er till 
Magni Myhr   0738058576 
Maggan Bruun  0702826205 

NÄSTA MANUSSTOPP 
15 sept kl 12 

Nya tag efter sommaren, 
Ingen har något att 
berätta om sommaren, 
det har tydligen inte hänt 
något, allt har varit som 
vanligt och det tycker Du 
inte är något att läsa om.   
Vad händer framöver? 

Vi önskar er alla 
en trevlig höst 
För nu är vi igång 
igen… 
Mia o BirgittaMia o BirgittaMia o BirgittaMia o Birgitta    

 

Än är det sommar kvar på 
Bjuråkers forngård 

 

SPELKVÄLL  torsdag 29 aug kl 18.30 
 
LYSKVÄLL    torsdag 12 sept kl 18.30 

Då avslutas sommaren för i år, det återstår att 
se om det blir någon fortsättning… 

Liten föraning om vad som händer i höst på 

SVÅGAGÅRDEN 
SPELKVÄLL 29 sept    27 okt      24 nov 

alltid 18.00 och finns ingen sluttid 
 

HITTA UT 
Tävlingen förlängd till  

30 sept 
 

Se juninumret… 
Prisutdelning på 

Dialogkvällen 8 okt. 



 

 

 

  



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 

Laddstolpe för snabbladdning av elbilar Svågagården 

EL 
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö 
Håkan Hjärtmyr    070-2664116 
 
JMV El & Byggtjänst 
Rotbäck 210  Bjuråker 
070-3459928 
 

ENTREPRENAD 
Grävmaskin, kranbil 
Claes Wallberg    070-8241378 
 
Minigrävare samt kranbil 
Leverans av grusmaterial 
Björn Eriksson     070-2449413 
 

FISKE 
Dellenbygdens fiskevårdsförening 
Jessica Dolk .....072-7326464 

www.dellenbygdens-fvo.se 
 

FOLKETS HUS 
Ordf. Jessica Svensson         070 5630938 
 

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. Peter Sundberg 070-3338151 

 

Brännås/Brändbo Vägförening 
Ordf. Peter Sundberg 070-3338151 

 
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 Brink 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 

HJÄRTSTARTARE 
Finns vid Svågagården till vänster om ingången 

HONUNG & BIPRODUKTER 
Svågadalens honung 
www.svagadalenshonung.se 
mail@svagadalenshonung.se 
070-5617181 

 
HÄLSOCENTRAL 
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   0771 - 497939 
 

AKTUELLT  I SVÅGADALEN 
 



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 
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 

 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wedins skogstjänst 
Stefan Wedin  
070 5452839 
 
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.  
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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOGA startar igen tisdag 27 augusti 

Enkel och mjuk yoga som kan passa alla! 

Tisdagar klockan 11 - 12 i Svågagårdens gymnastiksal. 

Yogamattor finns. Ta med en liten filt eller handduk och kläder som du kan röra dig i. 

Tio tillfällen under höstterminen kostar 200:- 

Det går även bra att komma enstaka gånger, 30:-/gång 

Nya och gamla deltagare välkomna! 

Ingen anmälan behövs, men har du frågor så ring gärna 070 695 82 88 

Viveka Klingenberg  

OBS! Ingen lyskväll vid 

Havrabadet i år 

Kolarkoja under uppbyggnad på Bjuråkers forngård. 

På Bjuråkers forngård håller en kolarkoja på att byggas upp intill 

skogsmuseet. Kojan är skänkt av Håkan Frank i Järvsö bördig från Lia. 

Kojan fanns i Järvsö , monterades ner  på vårkanten och sattes upp 

igen på Forngården av Karl-Erik Eriksson, Hans Karlsson och Lennart 

Olsson.  Anders Bergström har gjort markarbetet; tagit bort sten, 

stubb och jämnat till backen innan kojan kunde sättas upp.  

Sedan det här kortet togs på försommaren har kojan tätats med torv 

och bäddar har iordningsställts inuti kojan. En eldstad kommer även 

att byggas upp. Målsättningen är att kojan ska vara klar till 

höstmarknaden första helgen i november.  

Redan nu är kojan väl värd ett besök för att påminna oss om att det 

inte är så väldigt länge sedan som arbetsvillkoren var bra mycket 

annorlunda än idag. 

Text och foto: Mia Rosvall 

Tänk på att respektera 

hastighetsbegrännsningarna  

Karl-Erik Eriksson 

Planera redan nu in 

höstens första dialogkväll 

Onsdag 8 oktober kl 19.00 

på Svågagården 

Svågadalsnämnden 



MATSEDEL 

 

 

 

 

 

 

 

Alla dar lätt-margarn/smör, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten  

Adress  Telefon Fax E-Mail 
Svågagården 820 62  Bjuråker0653-30157 0653-30286 svagagarden@svagadalen.com 
 

Hyr lokal för dop, bröllop, begravning, 

sportaktiviteter, mässor,  

arrangemang och möten mm 

Ring för prisuppgift eller se 

www.svagadalen.com 

Vecka/salla
ds-bord Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

Hemtjänsten 
Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 
34 

Sallads 
buffé 

Bostonfalu m 
potatis 

Stekt fisk sås 
potatis 

Köttfärs-
frestelse 

 

Fläskgryta 
potatis 

 

Kyckling 

gryta m 

fänkål 

ris/potatis 

Stekt korv, 
sås & Pot 

Ugns 
pannkaka 

Vecka 
35 

Sallads 
buffé 

Ugnskorv med 
ajvar potatis 

 
Fiskgratäng 

potatis 

Spagetti med 
vegetarisk 

färssås 

Ost och 
skinksallad 

Pärgröt och 
fläsk 

Film 13.00 

Gök-Olle 

Kyckling 
filé, sås 

Potatis 

Korv potatis 
sås 

Vecka 
36 

Sallads 

buffé 

Korvgryta 

 

 
Panerad fisk 
potatis filsås 

Kroppkaka 

skirat smör 
Pannkaka 

med grädde 
Helstekt 

fläskkarré m 
sås & rostade 

grönsaker 

Omelett 

. 

 
Karre med 

sås & 
potatis 

Vecka 
37 

Sallads 

buffé 

Stekt korv sås 

potatis 
Kyckling 

gryta med 

kokos 

ris/potatis 

Pasta 

skinksås 

 
Pyttipanna 
m stekt ägg 

Köttbullar 

potatis sås 
Fisk sås 

potatis 
Kalops 

potatis 

Vecka 
38 

Sallads 

buffé 

Lunchkorv / 
Isterband 

potatis 

rödbetor 

Fiskgratäng Kyckling 
klubba ris/ 

potatis 

Morots 
soppa 

mjukt bröd  

pålägg  

Dillkött 
potatis 

Köttbullar 
sås potatis 

Kalvsylta 
rödbetor 

potatis 

 



  

Fredag 30 augusti 

Mat från 12.00 Pärgröt & fläsk    

Vi visar filmen ”Gök Olle” , en film av Bo Silver 

Berättelsen om skrothandlaren, visdiktaren 

levnadskonstnären och underhållaren Gök-Olle.   

Film och mat: 65:- 

Fredag 27 september 

Pubkväll/trivselkväll 

 

20.00-00.00 

Trubaduren Åke ”Fä” Jonsson underhåller före 

och efter uppträdandet som är ca 22.00 

Entré: 150:- 

Matmeny från 18.00 

Söndag 29 sept  kl 18.00 

Musikcafé   

 

Tvättstuga och bastu öppnar åter den 23/8 

Hyr lokal för dop, bröllop, begravning , 

sportaktiviteter, mässor, arrangemang och 

möten m.m. 

Välkommen! Fullst. rättigheter 

Ängebo www.svagadalen.com   

0653-30157  



På gång på Förskolan & Fritids 

Sommaren börjar nå sitt slut och verksamheten drar nu igång för fullt igen. 
 
I början på sommarlovet gjorde förskolan och fritids en busstur till Trolska 
Skogen i Jättendal. Vad spännande det var att möta Trollen, Rutan 
Paragrafsson, Tandfen och alla de andra figurerna i den fantasifulla skogen. 
Några av oss vågade till och med att borsta tänderna på den stora, sovande 
draken. 

 

 

Vi blev så inspirerade av besöket så vi har börjat skapa en egen liten 
Trollstig i en skog nära förskolan.  
Under hösten kommer vi att upptäcka och utforska skogen, naturen och 
miljön. Med hjälp av sagans underbara värld och barnens fantasi vill vi locka 
till nyfikenhet och lusten att lära mer. 
 

 
 

 

Hälsningar från Svågadalens förskolaHälsningar från Svågadalens förskolaHälsningar från Svågadalens förskolaHälsningar från Svågadalens förskola    ochochochoch    FritidsFritidsFritidsFritids 
 



 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Ängebo IK  Aug-19 

Tisdagsträning på vallen. OBS! 17.45 – 19.00 kör vi träning och lek friidrottsinriktad. Vi 

hjälps åt som vanligt så vi kan köra alla åldrar tillsammans. Vid intresse kommer vi att 

köra ytterligare en Guldjakt i slutet på augusti. Medaljer beställer jag hem efteråt som 

vi delar ut på en avslutning i höst. Följ oss på Facebook där den snabbaste informationen 

kommer eller titta in på vår hemsida angeboik.se. 

Sommaren har som vanligt får man väl säga runnit undan väldigt fort och man bara 

undrar var den tog vägen. Vi har gjort en del arbete på Svågavallen med utegymmet med 

markduk, flis och grusutläggning. Lagning av tak på omklädningsrum röjning mm. Vi har 

fått elljusspåret väldigt väl slåttat av Christian och motionsspåret skall också få sig en 

duvning. Vi slåttar och klipper även vid klubbis och vi har god hjälp av våra robotar. 

Trots dessa finns en hel del att klippa och hålla efter och i sommar får vi tacka alla som 

ställt upp och tagit en eller flera klippveckor. För ett par veckor sedan tog vi bort allt på 

skidbron igen. Nu skall den dras upp på landbacken igen och göras om. Vi hoppas allt blir 

klart i höst så vi kan använda vårt fina skidområde igen. 

Till sist, välkommen att delta i kvällsvandringarna i höst. Se program i junibladet på 

Facebook eller hemsidan. Friskvård på hemmaplan i vår vackra natur. 

Det går åt en hel del kaffe vid gröntjärn och på Bratthé. Syskonen Bergerståhl  genomförde vandringen 

med bravur. 

Ett gäng glada vandrare intar fika vid gröntjärn 

Åter en lyckad vandring efter 

Gröntjärnsleden. Ett stort tack till år trogna 

stab som gör det möjligt att arrangera denna 

vandring. Alla som bakar bröd å bullar, fixar 

soppa, kokar kaffe skalar potatis och allt annat 

som skall fungera. 240 vandrare anmälda i år och 

det är fantastiskt roligt att det fortfarande är så 

populärt efter 29 år. I år hade vi 18.00 bussarna 

fullsatta innan första annons kom ut så då vet vi 

att många ligger tidigt i startgroparna. Vi hoppas 

att vi skall kunna genomföra en fin vandring även 

nästa sommar när vi skall fira 30 år. 



Kvällsvandringar i Svågadalen hösten 2019 

Välkommen att vandra med oss i vår vackra natur ! 

Vi träffs vid Handlarn i Ängebo kl 18.00 

En del vandringar med guide.  

Medtag egen matsäck! 

Information mm 070-3729224 

 

22 Augusti  Hornberget   ca: 4 km                Svår!   Stigar i terräng  kraftig motlut  

 

29 Augusti  Gravmyrberget   ca: 6 km              Svår!  Vägar /Stigar i terräng  kraftig motlut  

 

5 September               Del av Hävelungsleden ca: 7 km          Medel svår!   Stigar i varierande terräng    

    

12 September Klangberget        ca: 5 km                Medel svår!  Vägar/stigar i varierande terräng 

 

 19 September Stråsjörundan       ca: 4 km         Lätt!   Vägar/stigar i terräng 

 

 26 September          Ängebo "Kammyren mm" ca: 5 km           Lätt!   Vägar / stigar i terräng 

 

Kvällsvandringarna anordnas av Intresseföreningens ledgrupp och ÄIK 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

KALLELSE 
Föreningsträff 

 
Du som är ordförande eller för övrigt aktiv i din förening i Svågadalen, är 

välkommen till den årliga föreningsträffen  

onsdagen den 11 september kl.19.00 på Svågagården. 

 

På träffen kommer Fredrik Röjd delta och prata om den gemensamma 

landsbygdsutvecklingsfonden, GLUF, även kallad 75 000 kronors klubben. Vi 

diskuterar även det som ni i föreningarna vill ta upp med oss i 

Svågadalsnämnden men även hur vi kan samarbeta för att utveckla dalen 

tillsammans. 

 Vi bjuder på fika! 

 

Hjärtligt välkomna 

Svågadalsnämnden 

 



 

 

                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm och Sång  

Svågadalens kyrksal  

 onsdagar kl 14-15.   

Start 18 september 2019 

Välkommen du som tycker om att sjunga 

visor, psalmer och andliga sånger. 

 

 

 

 

Kom och sjung med oss! 

Madde Norin och Owe Timan 

 

 

 

Vi träffas: 18 sept. 

23 okt. och 13 nov. 



OBS NY Tidtabell  from måndag 19 augusti 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lite information om vad som hänt i sommar runt våra leder. 

Bron över Svartån i Västerstråsjö är fixad och en annan liten bro byggd 

efter Hävelugnsleden. Där har även skyltar satts upp. 

Nya informationstavlor 

har satts upp på 

Stavervallen , 

Trossnarven, 

Skäftesvallen och 

Gammelvallen . 

Inventering av Valleden 1,7 

mil, ett arbete som är 

återkommande då lederna 

slyar igen och märkningen 

bleknar. 

För att göra det mer välkomnande för vandrare att stanna till och ha tak 

över huvudet så har det röjts gräs vid bolagsstugan  på Trossnarven och 

utanför den öppna stugan på Stavervallen. Stugorna har ochså städats ur. 

Vid det här tillfället fick också några av oss se två björnar och det satte lite 

extra krydda på dagen. 

Under våren har ledgruppen satt upp skyltar efter Hävelugnsleden. Skyltarna 

beställdes i trä med urfrästa bokstäver och målades sedan av ledgruppen  

blå med vita bokstäver.  

 

 

Sture i röjartagen Bolagsstugan vid Trossnarven 

 

Vi är ett trevligt gäng i 

Intresseföreningens 

ledgrupp och vi 

välkomnar fler att vara 

med. Alla är med och 

gör det man vill och kan. 

Sture Joelsson håller 

ihop gänget så har du 

frågor så hör av dig till 

honom. 

Text : Mia Rosvall 

Foto: Ilona Eriksson, 

 Mia Rosvall 



 

 

 

        

    

    

    

    

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
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 

SVÅGADALEN 

Kräftor 1 kg 189kr 

Årets Surströmming har kommit 

Hamburgerpress 79 kr 

Ost  
Västerbottenost 450 g  89,90/st 

Edamer                        69,90/kg 

Kubbe lagrad               79,90/kg 

 



Plats och tid: Svågagården den 20 maj 2019, kl. 08.00-11.45 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Eva Edström (Opol) 
Peter Jons (Opol) 
Robin von Wachenfeldt  
Hans Schröder (Opol) 
Marianne Joelson (Opol) 
Malena Söderström (Opol) 
 

Birgitta Holmberg (Opol) 
Bengt-Olov “Benke” Karlsson (Opol) 

Mona Svedlund (Opol) 

Per “Pelle” Persson (Opol) 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare  

 
 

 
Utses att justera:  Birgitta Holmberg (Opol) 
 
Justeringens plats 
och tid: 2019-06-03, kl. 10:00 

Underskrifter:  Paragrafer: 41 -  46 

Sekreterare: Fredrik Röjd                    

Ordförande:                 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 

  
  

                                   Birgitta Holmberg (Opol) 
                                     
 
Upprop: Enligt ovan. 
 
Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 
 
Anslagstid från                                                            Anslagstid till 
 
2019-06-05                                                      2019-06-26 
 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 

 

Svågadalsnämnden 



§ 41 Rapport från verksamheterna, personalläge samt arbetsmiljö 
Arbetet inom förvaltningens olika verksamheter fortgår enligt plan. 

Skola och förskola förbereder sig för skolavslutning och följande sommaruppehåll. 

Hemtjänsten arbetar på en varierad arbetsbelastning, och personalen gör sig mentalt förberedda på 

att hantera en sommar lika varm som föregående. 

Förvaltningsledningen och landsbygdsutvecklingssidan har en diger aktivitetslista att beta av innan 

sommarledigheten. 

Förvaltningen kommer att ta in anbud på en ny bil till hemtjänsten. Sedan tidigare finns det en 

politisk vilja i nämnden att en elbil skall införskaffas, men som det ser ut just nu har Hudiksvalls 

kommun just nu inte tillgång till någon sådan modell. 

De elbilar som finns på marknaden idag och som uppfyller de krav som verksamheten ställer på 

framkomlighet med mera är oerhört dyra (uppåt en miljon kronor). Förvaltningen kommer därför 

även att titta på uppladdningsbara hybridbilar som alternativ. 

Målsättningen är att förvaltningen skall kunna redovisa några seriösa alternativ till det kommande 

arbetsutskottet i juni. 

Förvaltningen meddelar även att den kommer att ta ner inaktuella skyltar inom Svågadalen. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 42 Ekonomisk rapport efter april år 2019 
Platschefen föredrar. 

Det ekonomiska läget efter april 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. 

Därmed beräknas nämnden hålla sin budget för år 2019. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 43 Verkställda beslut 
- Gräsklippare är beställd och levererad. 
- Peter Jons (opol) informerar om att trädfällning runt Svågagården har genomförts. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 44 Pågående arbete 

- Hjärtstartare till Brännås. Här kommer kommande arbetsutskott att ta ställning till de 
inkomna offerterna. 

- Peter Jons (Opol) informerar om ett fokusgruppsmöte inom paketutlämning. 
- Platschefen informerar om ett möte i Gävle rörande paketutlämning som han har deltagit 

i. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 45 Fortsatt landsbygdsutvecklingsarbete 
Birgitta Holmberg (Opol) informerar om småskalig matproduktion. Hon har deltagit i en 
konferens inom detta ämne i Järvsö, där många lokala entreprenörer från landskapet deltog, 
informerade och inspirerade. 
Nämnden diskuterar denna fråga och finner den vara mycket intressant. I Svågadalen finns en 
stor potential för att kunna driva dylika frågor på ett framgångsrikt sätt. 
Nämnden kommer fram till att vi kanske ska ha en landsbygdsmässa i Svågadalen på sikt? 
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om det besök hon gjorde på en 
avslutskonferens i Skåne. Där fick Svågadalen stor uppmärksamhet på ett positivt sätt. 



Nämnden diskuterar också vilka områden som nämnden på sikt kan arbeta vidare med. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 46 Fråga om röjning kring bron vid ”Kalochas” 

Peter Jons väcker frågan om huruvida det vore möjligt att röja bort träd och sly i anslutning till 
den så kallade Karl-Orsas bron i Ängebo, en bro som för övrigt renoverades av nämnden för ett 
antal år sedan. Platschefen åtar sig att undersöka saken. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen.. 
 
Mötet avslutas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENEMANGSKALENDER 
 
AUGUSTI 
22    Kvällsvandring ÄIK/ledgruppen 
27    Yoga start Svågagården 
29    Kvällsvandring ÄIK/ledgruppen 
29    Spelkväll Forngården 
30    Lunch o film Svågagården 
 
SEPTEMBER 
5     Kvällsvandring ÄIK/ledgruppen 
12   Kvällsvandring ÄIK/ledgruppen 
12   Lyskväll Forngården 
14   Surströmming Brännås Brändbo bygdegård 
18   Psalm och sång Svågagården 
19   Kvällsvandring ÄIK/ledgruppen 
27   Pubkväll Svågagården 
29   Musikcafe´ Svågagården 
 
ÖVRIGT 
1 juni – 31 aug  fikakorgar Svågadalen 
ÄIK:s aktiviteter se deras sida eller hemsidan 
Hitta ut tom 31 aug 

Undrer om det blir mycket snö 

i vinter? 

ANGÅENDE SVARTSJÖVÄGEN 
För att Trafikverket ska få veta status på Svartsjövägen 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 



Plats och tid: Svågagården den 17 juni 2019, kl. 08.00-11.45 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Eva Edström (Opol) 
Amanda Brink (Opol) 
Hans Schröder (Opol)  
(ej § 50) 
Marianne Joelson (Opol) 
Malena Söderström (Opol) 
Torbjörn Bengtsson (Opol) 
Birgitta Holmberg (Opol)  
(§ 50) 
 

Birgitta Holmberg (Opol) (ej § 50) 
Bengt-Olov “Benke” Karlsson (Opol) 

Mona Svedlund (Opol) 

Per “Pelle” Persson (Opol) 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare  

 
 
Utses att justera:  Bengt-Olof  ”Benke” Karlsson (Opol) 
 
Justeringens plats 
och tid: 2019-06-26, kl. 08:00 

Underskrifter:  Paragrafer: 47 - 56 

Sekreterare: 

 
Fredrik Röjd                    

Ordförande:                 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 

  
  

                                   Bengt-Olof ”Benke” Karlsson (Opol) 
                                     
Upprop: Enligt ovan. 
Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 
 
Anslagstid från                                                            Anslagstid till 
 
2019-06-28                                                      2019-07-19 
 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 

 

Svågadalsnämnden 



§ 47 Förberedelse inför revisionsbesök 
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om dagens besök av kommunrevisionen som vill 

informera sig om nämndens arbete. 

De kommer under förmiddagen den 17 juni hålla ett ordinarie revisionsmöte i Svågagårdens A-sal, 

och efter lunch vill de träffa nämnden. De har inför mötet översänt två stycken skriftliga frågor av 

allmän karaktär som nämnden kommer att besvara under mötet. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 48 Rapport från verksamhet, personal samt arbetsmiljö 
Platschefen informerar om det arbete som just nu pågår inom förvaltningen. 

Verksamheten arbetar i enlighet med plan, och inom förskola och skola har man nyss haft det 

traditionella läsårsavslutet med skönsång, gröna björkar och allt annat som hör till. 

Inom hemtjänsten har det varit en utmaning att få till semesterplaneringen, men förvaltningen har 

nu ett schema som är funktionellt. 

På landsbygdssidan har dykningsbesiktning vid Havrabadet genomförts och bryggorna har lagts i. 

Ett antal besiktningar har också genomförts, såsom besiktning av idrottshall och lekanläggningar. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 49 Rapport om det ekonomiska läget efter maj månad år 2019 
Efter fem månader in i det nya året så kan vi konstatera att nämnden följer sin budget. 

Förvaltningen förbereder sig nu för delårsbokslutet i augusti år 2019. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

Hans Schröder (Opol) anmäler jäv och lämnar mötet. 

§ 50 Fråga om hjärtstartare till Brändbo 

En ansökan från en privatperson om att nämnden skall köpa in ytterligare en hjärtstartare med 

placering på en privatägd byggnad i Brändbo har inkommit till förvaltningen. 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att denna ansökan avslås med motiveringen att nämnden enligt 

gällande lagstiftning är förhindrade att ge bidrag till privatpersoner. Hade det varit en förening som 

sökt hade saken kommit i ett annat läge. 

Nämnden diskuterar frågan, och kommer fram till att den befintliga fördelningen av hjärtstartare när 

den i Brännås har kommit i drift är tillräcklig i Svågadalen för tillfället. 

Beslut: Nämnden beslutar att avslå denna ansökan med motiveringen att nämnden enligt 
gällande lagstiftning är förhindrade att ge bidrag till privatpersoner. Hade det varit en 
förening som sökt hade saken kommit i ett annat läge. Samt 
att den befintliga fördelningen av hjärtstartare när den i Brännås har kommit i drift är tillräcklig i 

Svågadalen för tillfället. 

Hans Schröder (Opol) återvänder till mötet. 

§ 51 Fråga om ny bil till hemtjänsten 
Förvaltningen har från Hudiksvalls kommuns bilpool fått tre olika förslag rörande ersättningsbil till en 

av våra befintliga Skôda Yeti:s.  

De tre bilarna är en ny Skôda Karoq, en ny VW T-Roq eller en två år gammal laddhybrid av modellen 

Mitsubishi Outlander. 

Förvaltningen föreslår att en VW T-Roq diesel inköps. 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta om att köpa in en bil av märket VW och modell T-Roq. 



Den politiska inriktningen är att förvaltningen skall övergå till el-bilar på sikt, men samtidigt finns ett 

krav från den aktuella arbetstagarorganisationen att bilarna skall vara fyrhjulsdrivna av 

arbetsmiljöskäl. För tillfället är de elbilar med fyrhjulsdrift som finns på marknaden relativt dyra, 

uppåt en miljon kronor styck, och det ekonomiska läget i kommunen möjliggör inte detta. 

Nämnden diskuterar frågan. 

Bengt-Olof ”Benke” Karlsson (Opol) samt Torbjörn Bengtsson (Opol) framför att dieselvärmare med 

fjärrkontroll samt backsensor och/eller backkamera bör ingå. 

Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag, med de tillägg som gavs 
av Bengt-Olof ”Benke” Karlsson (Opol) samt Torbjörn Bengtsson (Opol), att ge 
förvaltningen i uppdrag att införskaffa en VW T-Roq. 

§ 52 Genomgång av offerter för hjärtstartare  
Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta om att acceptera det anbud som avsåg en Philips 

hjärtstartare och ett skåp som klarar av kyla ned till – 45 C, då vi vet att det kan bli kallt i Svågadalen.  

Nämndens ledamöter går själv igenom de inkomna offerterna. 

Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag. 

Beslut: Nämnden beslutar att föreslå nämnden att besluta om att acceptera det anbud som 
avsåg en Philips hjärtstartare och ett skåp som klarar av kyla ned till  
– 45 C, då vi vet att det kan bli kallt i Svågadalen.  

§ 53 Redovisning av verkställda beslut 
- Förvaltningen har köpt en ny gräsklippare, och en annons gällande försäljning av den gamla har 

gått ut i svågadalsbladet. 
- Bidrag till Dellenriket om 2000 kr i form av tryckning har beslutats av platschefen i enlighet 

med befintlig delegation. 
- Bidrag till renovering av Hornbergsstugan kommer att utbetalas av platschefen. 
- Turistbroschyr har tagits fram. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 54 Pågående arbete 
- Hälsorum. 
- Arbete med Svartsjövägen. 
- I övrigt i enlighet med aktivitetslistan. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 55 Kommande möten 
Möte med den gemensamma landsbygdsutvecklingsfonden kommer att hållas den 19 juni 2019. 
15-16 augusti är det konferens för skolans och förskolans personal. 
Dialogkväll nummer tre för år 2019 kommer att hållas på kvällen den 8 oktober. 
Den 17 augusti ska platschefen delta i en landsbygdsdag i Trönö. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 56 Fråga om postortsnamn 
Marianne Joelsson (Opol) väcker frågan om ett eventuellt byte av postortsnamn, något som även 
var aktuellt för några år sedan, men som då fick nej av dåvarande Posten AB. 
Det som hänt efter det är att Bjuråker nu har fått tre olika postnummer. 
Nämnden diskuterar frågan. 
Beslut:Nämnden beslutar att ge platschefen i uppdrag att ta fram nödvändiga underlag 
för en fortsatt diskussion i nämnden till hösten. 

Mötet avslutas. 



SVÅGADALSBLADET 
 

 

                                                                           

 

 

 

              15 september  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 

             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         tel  0736 916854 
 
Vi som gör Bladet är   
Birgitta Nilsson     birgitta@rossasen.se            
0730 423077           
Mia Rosvall mia.rosvall@svenskafrim.se    
0702 360410 

Manusstopp 
15:e kl 12.00 
varje månad 

Manus mailas 
eller handskrivs 

SWISH   123 510 9285 

Bron över Svartån före och efter reparation. 


