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BERÄTTARKVÄLL
på Svågagården

Fredag 28 febr kl 18.00
Hasse Persson (känd fr Sök o finn)
Intervjuar bl a
Evert Persson, Karin Wikström
Stig Karlsson
om LIVET FÖRR I TIDEN…
Intressanta berättelser
Soppa, smörgås, kaffe o kaka
80 kr
Intresseföreningen och Folkets hus
Välkommen!

SVÅGADALSNÄMNDEN bjuder in till

Dialogkväll
Tisdag 10 mars kl 19.00
Information om trygghetsboende mm
Svågagården
Nämnden bjuder på Kaffe/te och kaka
Varmt välkomna

FEBRUARI
Vi kan bjuda på några nyheter så här i början av
året

alla goa låtar. Intressant är att det drar fullt hus
med annons i Svågadalsbladet och så sprids det
mun-till-mun-metoden, bästa reklamen.
Du är välkommen Du också! Söndag 23 febr kl
18

Berättarkväll
med soppa o smörgås, kaffe och kaka
fredag 28 febr.
Allt för 80 kr!
Hasse Persson, känd från Sök och finn, kommer
att intervjua Evert Persson, Stig Karlsson, Karin
Wikström från dalen om delar av deras liv,
skolgång, arbete, första bilen, husdjur,
skogsarbete ja du får ju komma och lyssna
förstås för det blir en trevlig kväll.

Utställning

Ljusare tider
Dagarna blir längre och ljusare, vi börjar ana
våren. Men vi har ju inte haft någon riktig vinter
än.
I marsnumret påminner vi om sommartiden när
vi får sätta undan sparken och dra tillbaka
klockan, denna onödiga procedur…

/Birgitta
Birgitta Nilsson

i glasmontern på Svågagården

under våren.
31/1 – 28/2 Birgitta Nilsson småfolk
2/3– 3/4 Anneli Pietikäinen böcker, konst(-igt)
6/4 –8/5
Ing-Marie Andersson gubbar o
gummor
Preliminära tider…
Går att köpa…
Februari… småfolk är gjorda av fimolera,
kroppen av ståltråd, stoppad, sydda och stickade
kläder, i olika miljöer.
Mars…Barnböcker med figurerna Tara & Pekka
samt diktsamlingen ”nyanser” om naturen.
Det finns även några Konst(iga)verk av Anneli
Pietikäinen

Quizkvällen blev en het nyhet, ca 40
Svågadalingar bänkade sig för tre olika soppor
och hembakat bröd, Ulrica Brink ledde
frågetävlingen med små avbrott för mera soppa
eller fika. Två segrande lag erhöll segerpokaler i
guld, punschpokaler…
Stort intresse så det kanske blir repris så
småningom

Elva-kaffe varje fredag på Betel i Norrberg
Se annons.
Fm-kaffe dricker vi vanligtvis hemma men så
trevligt att göra det med flera andra, en viktig
social träffpunkt… Sång och musik, berättelser.

Musikcafé
Årets första lockade ca 65 pers, musikanterna
var peppade efter ett långt uppehåll, besökarna
längtade efter att ses igen, efter att lyssna på

FETTISDAGEN
25 FEBR hela dagen….
Passa på att njuta av denna delikatess
som den är… med kaffe/te
hetvägg i tallrik med mjölk
bara bullen utan fyllning

PRO-Bjuråker
påminner om årsmötet
torsdag 27/2 kl. 13.00
på Vesslamon.
Medverkan av
Caroline Schmith.
Semlor till fikat.
Välkomna.

Svågadalens intresseförening
kallar till
ÅRSMÖTE
på Svågagården

Måndag 9 mars kl 19.00
Ärenden enl. stadgarna
Fika
Välkomna!

Tavlan från Svågagårdens scen

MUSIKCAFÉ
på Svågagården

Söndag 23 febr kl 18.00
Lyssna till
Ingvar, Karl-Gunnar, Bengt
Urban, Karl-Erik, Stefan
Sång och musik för alla smaker…
Servering 100 kr

Birgitta Nilsson o Knut Bergqvist
välkomnar till en trevlig kväll

Sörsia Byalag informerar
Årsmöte
söndag 22 mars kl 14
på Moodtorpet
Välkomna!

JULGRANSPLUNDRING
på Svågagården
Andra söndagen i januari….
Granen står tänd mitt i stora salen,
bord och stolar uppställda, ljus som
värmer, kaffet kokat, bordet dukat
med bara hembakat som sponsrats.
Så kommer alla besökare, så fint att
se alla förväntansfulla barn i sina
vackraste kläder. Birgitta hälsar
välkommen och delar ut smycke till
Svågadalens nyfödda under 2019,
Junie från Västerstråsjö och Saga från
Österstråsjö.
Urban Andersson spelar dragspel och
Ninni Brink leder lekarna kring
granen, alla barnen bildar en stor ring.
Fikapaus där frivillig avgift går till
skolans elever, denna gång 2450 kr,
att användas till något roligt.
Långdansen följer, lyset dämpas och
så kommer Han, tomten, han hade
svårt att ta sig fram med så lite snö
men tur att han lyckades, i säcken
hade han godispåsar till alla barns
förtjusning.
Varmt TACK till alla berörda!

Intresseföreningen och Folkets Hus

AKTUELLT I SVÅGADALEN
AFFÄR
Handlar´n Svågadalen

Brännås/Brändbo Vägförening

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

Ordf. Peter Sundberg 070-3338151

BAD
Havrabadet naturbad

Stråsjö jaktklubb

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland

Stråsjö medeltida kapell

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

Ordf. Benny Leek 070-6053488

070-2129414

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort
Laddstolpe för snabbladdning av elbilar Svågagården
EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö
Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

0730-415403

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

JMV El & Byggtjänst
Rotbäck 210 Bjuråker
070-3459928

Sörsia byalag

ENTREPRENAD
Grävmaskin, kranbil
Claes Wallberg 070-8241378

Ordf.Ulrika Brink
Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

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

Ängebo IK

Minigrävare samt kranbil

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

Leverans av grusmaterial
Björn Eriksson 070-2449413

HANTVERKSMONTER

FISKE
Dellenbygdens fiskevårdsförening

HJÄRTSTARTARE

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

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660
Finns vid Svågagården till vänster om ingången

HONUNG & BIPRODUKTER
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

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

HÄLSOCENTRAL
Rådgivning 1177 Ambulans 112
Delsbo Hälsocentral 0653-714000

KOMMUNIKATION
Närtrafik enl. turlista
Förbeställ 0771 - 497939

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

Wedins skogstjänst
Stefan Wedin
070 5452839

Svågans beröring och massage

Eneberga Bygg AB
076-0730485

Taktil stimulering och klassisk massage
Marianne Joelsson 0653-30175 073-0612188
www.svagansberoring.se

LANTBREVBÄRARE
Vardagar

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås
Samlingslokal m kök
Astrid Johansson 0730-363148

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

Trähantverk
Nille Lönn 070-2198340
Himmel & Jord Keramik
Stina Neander 076-8378203
himmel.o.jord@telia.com
STÄDNING
Dellenstäd, städfirma med hushållsnära tjänster
OBS!NYA TELEFONNR : 070-1684596 eller
073-0392896 www.dellenstad.se
dellenstad@hotmail.com

0653-30228

SVÅGADALENS HEMSIDA
Stråsjö kapell, uthyres för dop, bröllop
Marianne Hansen 073-0415403
www.strasjokapell.se

Ängebo Folkets Hus (Svågagården)

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

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

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL

Målare
Christer Fondelius
076 8290218

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
Jourtel trafikverket

073-3373990
0771 – 921 921

ch_fon@hotmail.com

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

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

www.hudiksvall.se

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN

Ett stort
Till Svågadalens
intresseförening för pengarna
från julgransplundringen.
Nu har vi 2450 kr att göra något skoj för! /Skolan
och Förskolan.

YOGA
Ett stort fång med rosor

Nu är vi igång med yogan.

till Bengt Persson  som alltid
är så hjälpsam & aldrig omöjlig
& som ännu en gång har räddat
oss…
Tack från alla damerna i Björsarv

Varje torsdag klockan 11 - 12 på
Svågagården
Välkomna!
Viveka
Tel 070 695 82 88

Ängebo IK febfeb-20

Ängebo IK håller årsmöte söndag 23 februari 18.00 i klubbstugan. Ärenden enligt stadgarna.
Handlingar kommer att finnas på hemsidan angeboik.se
Vi bjuder på fika Välkommen.

Nu är det fritt fram att betala medlemsavgiften för år 2020.
För att underlätta medlemshanteringen så är jag väldigt tacksam om alla som är
medlemmar och ser detta kan betala in sin medlemsavgift utan att behöva få en
avi på posten. Då behöver jag bara registrera in betalningarna i registret. Det spar
lite timmars jobb och även brevporto. Använd PG numret eftersom vi får betala
avgift på BG numret. Man kan även skicka swish på 0705253096 om det är
enklare. Skriv medlem och namn. Vet man med sig att man är medlem och inte
vill vara detta längre skicka ett sms på samma nummer och meddela. Då behöver
jag inte skicka ut avier i onödan. Tackar för hjälpen.
Avgiften är 100 kr per person. Familjeavgift med barn under 18 år = 300 kr. Avgiften går till
anläggningen så vi kan ha en väl fungerande förening och att alla skall kunna träna på något vis
för en bra hälsa och välmående. Avgiften betalas in på pg. 112597-0. Nya medlemmar kan
registrera sig på hemsidan sedan betala in avgiften på pg. Om du inte har tillgång till data så går
det bra att lämna födelseuppgifter på pg avin också. Efter februari månad skickar jag ut avier till
de som inte skickat in avgiften.
Ett stort tack till er som redan betalat in avgiften och även har lagt på ett bidrag till klubben.
Kul också att vi redan fått in nya medlemmar som tycker vi gör ett gott arbete och vill stödja
klubben. Välkommen till alla.
Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning på medlemsregister,
fördela ekonomiskt stöd eller arrangera tävlingar.
Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer
personuppgiftslagen att ersättas med den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med
anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och
varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den under
länken på vår hemsida under föreningen.

Om det möjligen händer att vi får snö kommer vi att köra några skidkvällar på
elljusspåret. Tisdagar 18-20 gäller då. Det blir motionsåkning och vi bjuder på
fika samt utlottning av aktivitets pris. Vi var på G när det blev bra igen här i
februari men så fort jag fick upp affischen regna all snö bort igen. Så det är bara
att vänta å se tiden an. Vi fortsätter annars med våra fysiska aktiviteter
inomhus Innebandy måndagar 19.00. och styrkeintervaller och cirkelträning på
onsdagar 19.00. Välkommen.

Välkommen till Maria på
”Nya konditoriet i Delsbo”
Adress: Storgatan 14b i Delsbo.Tel: 0653-101 07
Där kan man hitta mycket gott till kaffet, mat och dryck.
Där kan man köpa Ing-Marie Anderssons
lergubbar, gummor, troll och turfilurer.

Ing-Marie Andersson
halsingevatten@gmail.com

Dagens ROS

Månadens hantverkare i
hantverksmontern är Birgitta
Nilsson som ställer ut ”småfolk”

till er, Leif Bergström, Anders
Bergström och Kennet Nyberg
som med mycket kort varsel
kunde hjälpa till att bära ut våra
kyrkbänkar till den väntande
lastbilen (bänkarna i Betel är nu
utbytta mot stolar)
Stig Bergerståhl, ordf.

Söndag 23 febr 18.00

Musikcafé
Fredag 28 febr 18.00

Berättarkväll
om hur det var förr. Hasse Persson från
”sök och finn” intervjuar lokala personer
kunniga om hur det var förr i bygderna.
Köket serverar 2 soppor samt hembakat
bröd, kaffe och kaka för 80:Fredag 27 mars 12.00
Nytt datum!

Lunch och film
”Prästen Långlasse från Delsbo”
Meny: Fläsk, löksås och potatis
Fri entré
Måndag 11 maj
”Barnarrangemang”
Cirkus Cikör på plats och visar upp sina
konster. Efteråt kommer barnen att få
lära sig göra konster själva!

SÄLJER
ÄGG
från glada höns
Stig och Camilla
Brännås 618
073 8179724

Skotercafé
Lördag 22 februari
Moodtorpet – Norrberg

kl 11 – 15
Kôlbulle kôrv fika

Svågagården firar 30 år 2020

Åkes motor visar skotrar
trots snöbrist
Välkommen!
Svagagarden@svagadalen.com
www.svagadalen.com
0653-30157

Välkomna!

Sörsia byalag
Även info på Facebook Moodtorpet

MATSEDEL
Vecka/salladsbord

Vecka 8
Sallads buffé

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag Söndag
Hemtjänsten

Ugnsstekt korv
morotsstuvning
potatis

Ravioli

Månadens
Vegetariska rätt
Ungersk
paprikagryta

Kycklingklubba
ris sweetchili
sås

Hamburgare
med tillbehör

Hemtjänsten

Stekt fisk
citronsås
potatis
Blandat

17/2-23/2

Vecka 9
Sallads buffé

Lunchkorv sås
potatis

Bruna bönor Fläsk
Potatis

Köttfärslimpa sås
potatis

Pasta med
skinksås

Kotlett sås
potatis

Kyckling
gryta
potatis

Kokt fisk äggsås
potatis

Färsbiffar i
brunsås &
potatis

Fisk med sås &
potatis.

Sportlov

Sportlov
Pölsa rödbetor
potatis

24/2-1/3

Berättarkväll
med soppa 80:-

Vecka 10
Salladsbuffé

Parisare med
Stekt fisk filsås
bröd/potatis med potatis
tillbehör

Kycklinglår filé
ris/potatis

Blandade rätter

Karré sås
potatis

Sportlov

Sportlov

Sportlov

Sportlov

Sportlov

stark korvgryta
ris/potatis

Panerad fisk med
sås potatis

Biff a´la
Lindström m
brunsås, sylt &
pot

Pannkaka,
grädde & sylt
ärtsoppa

Helstekt kotlett
med pops
potatis sås

Pytt i panna
ägg rödbetor

Stekt falukorv,
potatis sås

Fiskbiff sås potatis

. Blandade
rätter

Soppa

Het fläskgryta
potatis

Skinklåda
potatis

2/3-8/3

Vecka 11
Salladsbuffé

9/3-15/3

Vecka 12
Sallads buffé

Inlagd sill ägg
potatis

Mannagrynsgröt
mjukt bröd
pålägg

16/3-22/3

Vecka 13
Salladsbuffé

korvstroganoff
med ris/potatis

Kyckling med
mangorajasås
potatis

Salsagratinerad
fiskfilé med
potatis

Ost och
skinksallad

Fläsk potatis
löksås

Omelett

Köttbullar m
brunsås &
potatis

Film

23/3-29/3

Dagens lunch serveras mellan 11.00 - 13.00
Dagens rätt 79:- inkl.måltidsdryck, Pensionärspris 65:- Klippkort 10 dagens den 11:e gratis.
Matlådor 60:Restaurangen är öppen mellan 9.00 -14.00
Dricka 15 kr
Kaffe 15 kr
Gobit 20 kr
Ost och skinksmörgås 25 kr m.m.
Alla dagar lättmargarin/smör, hårt och mjukt bröd, lättmjölk och vatten

Adress
Svågagården
824 79 Bjuråker

Telefon

Fax

0653-30157

0653-30286

E-Mail
svagagarden@svagadalen.com

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

Elvakaffe
Varje fredag

kl 11-12.30 på Betel Norrberg. Öppet hus

för alla, välkomna alla prat- och kaffesugna! Sång- och
musikprogram följande fredagar:
 28/2

Inger o Stig-Lennart Mattsson

 20/3

Mats Skoog, Bengt Nordh och Stig Bergerståhl

 3/4 Martha Svedman ställer ut sina målningar o sjunger

ANHÖRIGSTÖD I HUDIKSVALL
FEBRUARI 2020

Samtalsgrupp - samtal om livet
Tid: Varannan måndag kl. 13.30
Plats: Edshammar, Delsbo
Anhörigstöd startar i samarbete med Svenska kyrkan i Dellenbygden en
samtalsgrupp för anhöriga och seniorer.
OBS! Vi startar upp så snart vi har en liten grupp på 5-6 personer
som är intresserade.
I gruppen kommer vi att prata och diskutera om livet under de åtta
inplanerade träffarna. Samtalen bygger på ett material som är utarbetat
av Studieförbundet Vuxenskolan.
Intresseanmälan till Gunilla på Hela Livet - Delsbo eller till träffpunktens
telefon: 072-453 57 26.
Vid frågor ring Jannie Pevik på telefon: 073-274 20 70.

Anhörigutbildning för partner till person med
kognitiv sjukdom/demenssjukdom
Mindfulness
Tid: Torsdagar 10:00-11:00 eller 11:30-12:30
Plats: Spiltan, ingång Brunnsgatan 8, Hudiksvall
Är du nyfiken på Mindfulness? På Hela Livet-Patricia fortsätter vi vår
grupp och vi öppnar för några nya deltagare.
Mindfulness är ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet,
medvetenhet och medkänsla. Det handlar om att träna sig vara fullt
medveten om vad som är i nuet utan oro, lönlöst grubblande och utan
att bedöma det som sker. Leds av mindfulnessinstruktör Jannie Pevik.
Vid frågor och intressanmälan kan du kontakta oss på Hela Livet Patricia:
0650-19111. Begränsat antal platser. OBS: inte alla veckor.

TIPS - anhörigkurs vid OCD/tvångsproblematik
En webbkurs för dig som har någon i din närhet som har
tvångsproblematik.Kursen är en självstudiekurs. Avsnitten får du via din
mejl. Består av tre avsnitt med filmer och pdfer som innehåller
information, uppgifter att göra och tips till dig för ett mer hållbart liv
trots OCD/tvång i familjen. Du får ett avsnitt varannan vecka. Du får
tillgång till en hemlig FB-grupp där du får ställa dina frågor.
Webbkursen drivs av AnnKatrin Noreliusson.
Här finns info om kursen:
https://familjebalans.se/

webbkursen- tvang/

Anhöriggrupper
I en anhöriggrupp träffas anhöriga i liknande situation för att utbyta
erfarenheter och få möjlighet till gemenskap.
Vi har idag grupper för anhöriga som har närstående med
demenssjukom, Parkinsons sjukdom, Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (ADHD, Autism m fl), psykisk sjukdom/ohälsa
och missbruk.
Vid behov och när vi har möjlighet startar vi gärna upp grupper riktade
till anhöriga som har någon närstående med andra
sjukdomar/funktionsnedsättningar.

Kontaktuppgifter
Jessica Pålsson
Anhörigsamordnare
Tel. 070-311 26 02,
E-post
Anhörigstöds hemsida

Plats och tid:

Svågagården den 27 januari 2020, kl. 08.00-11.29

Förtroendevalda:

Beslutande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Eva Edström (Opol)
Peter Jons (Opol)
Robin von Wachenfeldt (Opol)
Hans Schröder (Opol)
(ej § 6)
Marianne Joelson (Opol)
Malena Söderström (Opol)
Torbjörn Bengtsson (Opol)
( § 6)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Marianne Joelsson (Opol)

Justeringens plats och tid:

2020-02-03, kl. 07:45

Underskrifter:

Sekreterare:

Ej beslutande:
Torbjörn Bengtsson (Opol)
(ej § 6)
Birgitta Holmberg (Opol)
Bengt-Olov “Benke” Karlsson (Opol)
Mona Svedlund (Opol)
Per “Pelle” Persson (Opol)
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Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Anslagstid från
Anslagstid till

2020-02-05
2020-02-28
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare
_________________________________________________________

§ 1 Rapport från verksamhet, personal samt arbetsmiljö
Platschefen informerar om det arbete som just nu pågår inom förvaltningen.
Verksamheten har nu kommit igång för fullt efter juluppehållet.
Inom skolsidan kommer arbetet med de nationella proven nu att komma igång på allvar, och inom
förskolan är det nu fullt fokus på arbetet i biblioteket, där de jobbar med att göra lokalen mer
lämpad för barnfamiljer.
Receptionisten har utbildats inom Visit Glada Hudiks datasystem och kan nu lägga upp kommande
publika aktiviteter på deras system.
Inom landsbygdsutvecklingssidan så fortlöper arbetet enligt plan, och en del arbetstid har avsatts för
att få till en bra skridskobana även i år.
Platschefen håller för närvarande på med att ta fram ett helt nytt egenkontrollprogram för förskolan.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 2 Ekonomisk redovisning efter verksamhetsåret 2019
Platschefen föredrar för hur nämndens ekonomi föll ut under år 2019.
Vid datum för arbetsutskottet så uppvisade nämnden ett minusresultat om 70 000 kronor, vilket
motsvarar ungefär 0,5% av budgeten.
Det är ett tämligen gott ekonomiskt resultat för en så pass komplex verksamhet som det här är.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 3 Verkställda beslut
-

-

-

Invigning av hälsorummet har genomförts på ett mycket bra sätt. Svågadalen har fått god
publicitet kring detta nya koncept, och vårt hälsorum kommer nu att sätta standard för hela
regionens utveckling av hälsorum.
Platschefen har beviljat organisationen Hela Sverige Skall Leva att komma på ett seminarium
på Svågagården under fredagen vecka 10, det vill säga under sportlovsfredagen.
Vice ordförande Eva Edström (Opol) informerar om att ett välkomstblad har producerats till
nyinflyttade i Svågadalen.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 4 Pågående arbete
- Upphandling av en utbildning inom hjärt- och lungräddning pågår för närvarande.
- Informationsskyltar till elbilsladdaren samt rastplatsen i Norrberg är under framtagande.
- Ny teknisk utrustning till Svågagårdens aula är under upphandling.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 5 Kommande möten
-

Dialogkväll den 10 mars.
Möte med Hela Sverige Ska Leva den 6 mars.
20 februari möte med representanter för dalens föreningar.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.
Hans Schröder (Opol) anmäler jäv och lämnar lokalen.
Torbjörn Bengtsson (Opol) inträder som beslutande.

§ 6 Ansökan 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.
Nämnden diskuterar frågan, och ett argument som framförs att om Brändbo ska ha en
hjärtstartare så borde även alla andra byar ha det, exempelvis Alsjö, Ytterhavra, Västerstråsjö och
många fler. Detta skulle då bli oerhört dyrt för Hudiksvalls kommun.
Vidare nämns att avståndet från Brändbo till närmaste hjärtstartare, det vill säga i Brännås, är
ungefär lika långt som för dem som bor längst bort inom byn Brännås till hjärtstartaren i fråga.
Beslut: Nämnden beslutar att avslå den inkomna ansökan om en hjärtstartare till
Brännås.
Hans Schröder (Opol) återvänder till mötet.

§ 7 Fråga om skolskjuts
En ansökan om skolskjuts vid delad vårdnad har inkommit till nämnden.
Arbetsutskottet föreslår att ansökan beviljas.

Beslut: Nämnden beslutar att bevilja nämnda ansökan.

§ 8 Fråga om insynsskydd till återvinningsanläggningen i Ängebo
Nämnden diskuterar ånyo denna fråga.
Malena Söderström (Opol) anser att det för närvarande ser stökigt ut vid den nämnda
återvinningsanläggningen som drivs av aktiebolaget Förpacknings- och tidningsinsamling.
Beslut: Nämnden beslutar att ge platschefen i uppdrag att arbeta vidare med frågan om
huruvida det går att få en mer estetiskt vacker miljö runt nämnda
återvinningsanläggning.

§ 9 Fråga om medicinsk fotvård i Svågadalen
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) väcker frågan om huruvida det vore möjligt att få
medicinsk fotvård till Svågagården.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: Nämnden beslutar att ge platschefen i uppdrag att utreda denna fråga.
Mötet avslutas.

EVENEMANGSKALENDER
FEBRUARI
20 Föreningsträff Svågagården
22 Skotercafé Moodtorpet
23 Årsmöte ÄIK klubbstugan
23 Musikcafé Svågagården
25 Fettisdag överallt
27 PRO årsmöte Vesslamon
28 Berättarkväll Svågagården
ÖVRIGT
Måndag
Onsdag
Torsdag
Fredag

innebandy Svågagården
cirkelträning Svågagården
Yoga Svågagården
elvakaffe Betel

MARS
8 Årsmöte hembygdsföreningen
9 Årsmöte intr.för Svågagården
10 Dialogkväll Svågagården
22 Årsmöte Sörsia Moodtorpet
27 Lunch och film Svågagården

Minnesanteckningar från Intresseföreningens möte 27/1 2020
Närvarande: Annika Dahlin, Sture Joelsson, Ninni Brink, Karin Wåhlén- Andersson och Marianne
Joelsson.










12 januari var det julgransplundring med ett stort antal deltagare i alla åldrar. Ninni ledde
lekarna runt granen tillsammans med Urban. Smycke delades ut till 2 flickor boende i dalen
och födda under 2019. Sedan var det fika med en frivillig avgift där allt gick till skolbarnen att
göra något trevligt för. Den sammanlagda summan blev 2450 kronor.
24 januari anordnades en Quizkväll. Ett 40-tal personer var med och fick i olika lag svara på
olika musikfrågor. Det var Ulrica Brink som hade satt ihop frågorna och ledde Quizen. Tre
olika soppor serverades också. En mycket trevlig kväll och vi kommer gärna tillbaka fler
gånger.
28 februari blir det berättarkväll. Hasse Persson från "Sök och finn" är tillfrågad att hålla i
kvällen och leda samtalet. Personer från dalen med lång livserfarenhet kommer att bidra
med sina berättelser. Enkel mat serveras mellan kl. 18 och 19. Klockan 19.00 börjar
berättelserna.
Vi samtalade om att Svågagården firar 30 år i år och om någon är intresserad att vara med
och jobba med det så hör av er.
Vi planerar att genomföra en "städdag" efter vägarna i dalen 2 maj.
Det finns personer i styrelsen som har lämnat in önskemål om att avgå. Är du intresserad av
att vara med i stället? Du har kanske idéer om vad vi kan hitta på tillsammans i dalen.

Vid pennan: Marianne Joelsson

KALLELSE
Föreningsträff
Torsdag 20 februari kl 19.00
Du som är ordförande eller för övrigt aktiv i din förening i Svågadalen är
välkommen till föreningsträff. Då vi träffades i höstas fanns ett önskemål om
att ha en träff ytterligare per år. Ni är hjärtligt välkomna .
Svågagården och Svågadalsprojektet firar 30 år i år, något vi ska att fira.
Kanske vi kan hjälpas åt att fira det ordentligt. En projektgrupp har redan
börjat arbeta med ett program men det vore väldigt roligt om föreningarna i
dalen också var med i arbetet så lite eller mycket som man orkar med och vill.
Vi kommer även diskutera det som ni i föreningarna vill ta upp med oss i
Svågadalsnämnden och hur vi kan samarbeta för att utveckla dalen
tillsammans.
Vi bjuder på fika!
Hjärtligt välkomna
Svågadalsnämnden

SVÅGADALSBLADET

15 mars kl 12.00

Norrhavra 2018
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

Manusstopp
15:e kl 12.00
Manus mailas
eller handskrivs

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

Annons, prenumeration och sponsring betalas via

bankgiro 810-0422
www.svagadalensbyar.se

SWISH 123 510 9285

