
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ F  `tÜá ECEC 

      NÄSTA NUMMER AV BLADET MANUSSTOPP  15 april kl 12.00 

Information från Svågadalsnämnden 

I dessa dagar, då mycket handlar om Coronaviruset som sprids i landet och världen , så 

kan det uppkomma en allvarlig situation där vi kan behöva hjälp från civilsamhället där 

vi bor. Vi kan behöva stöttning till våra boenden i dalen på olika sätt, exakt vad vet jag 

inte idag. Förhoppningsvis ska det inte behövas. Om man kan tänka sig hjälpa till i en 

sådan situation så ta kontakt med Fredrik Röjd, tel 070 190 88 74, på Svågagården. 

Ann-Marie ”Mia” Rosvall                     

Svågadalsnämnden 

Fredag 27 mars filmen  

”Prästen Långlasse från Delsbo” 

 

Söndag 29 mars  Musikcafé 

 

Fredag 17 april  Sök o Finn som 
är planerad livesändning med 

Hasse Persson 

 

 

Utställning  

 i glasmontern på Svågagården 

2/3– 3/4  Anneli Pietikäinen   böcker, konst(-igt) 
6/4 –8/5  Ing-Marie Andersson  gubbar o 
gummor  

Svågagården firar 30 år  

Planeringen fortgår för firandet 

Lördag 11 juli 

 
Välkommen! 

Svagagarden@svagadalen.com 

www.svagadalen.com 

0653-30157  

OBS! Se även Handlarn´s sida inuti bladet. 



MARS 

 

Berättarkvällen  blev mycket välbesökt.  
Det började med servering av tre olika soppor 
med smörgås.  
Hasse Persson, känd från Sök o Finn, intervjuade 
fyra Svågadalsbor Rolf Olsson, Evert Persson, 
Stig Karlsson och Karin Wikström om livet förr, 
skolan, första bilen, jobb, boende, affär mm. Så 
oerhört intressant att få ta del av deras 
levnadsöden, vilken enorm skillnad mot nu. 
Svante Bergström filmade allt och det kommer 
att visas till hösten. De medverkande avtackades 
med varsin vårlik tulpanbukett, så avnjöt vi kaffe 
och kaka innan vi ställde färden hemåt. 
 
 

Utställning  i glasmontern på Svågagården 
under våren. 
2/3– 3/4       Anneli Pietikäinen   böcker, konst(-
igt) 
6/4 –8/5       Ing-Marie Andersson  gubbar o 
gummor  
Preliminära tider… 
Går att köpa… 
 
Mars…Barnböcker med figurerna Tara & Pekka 
samt diktsamlingen ”nyanser” om naturen.                     
Det finns även några Konst(iga) verk av Anneli 
Pietikäinen 
April…   IngMarie Andersson    
 

Elva-kaffe varje fredag på Betel i Norrberg 
Se annons.    

 
 

Sommartid 
29 mars 

Ställ fram klockan 
 

Ta fram trädgårdsmöbeln 

 

 
                      /Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommarens  

SPELKVÄLLAR 
äger rum på 

MOODTORPET i Norrberg 
Torsdagar kl 18.00 

ojämna veckor 
2 juli till 10 september 

Välkomna till en fin miljö! 
Sörsia byalag/Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson 

 
 

VÅFFELDAGEN 
Onsdag 25 mars 

Vi gräddar våfflor mellan 12 – 14 
Välkommen hem till oss så äter  

och pratar vi tillsammans 

Birgitta Nilsson & Knut BergqvistBirgitta Nilsson & Knut BergqvistBirgitta Nilsson & Knut BergqvistBirgitta Nilsson & Knut Bergqvist    

Vårens näst sista 

MUSIKCAFÉ 
på Svågagården 

Söndag 29 mars  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 BergqvistBirgitta Nilsson o Knut BergqvistBirgitta Nilsson o Knut BergqvistBirgitta Nilsson o Knut Bergqvist    

välkomnar till en trevlig kväll 
 

boka in söndag 26 april 
om Coronaläget har ändrats…. 

 

Rosor och Tack 
till alla som gjorde berättarkvällen så 

lyckad, helt fantastisk 
Hasse, Rolf, Evert, Stig, Karin, Svante 

Urban, Robin, Ingegerd, Peter 
alla ni besökare som kom 

Intresseföreningen/Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

YOGA 

Svågagårdens gymnastiksal klockan 11 - 12 

Vanligtvis torsdagar, men observera 

undantagen: 

Tisdag 17 mars 

Tisdag 24 mars 

Ingen yoga veckan efter påsk, 16 april 

Välkomna! 

Viveka 

 

Information från vår stads och 

landsbygdsstrateg i Hudiksvalls kommun 

Stefan Barenfeldt 

Byapengen 
Byapengen är ett mindre ekonomiskt stöd som man som 

förening har möjlighet att söka. 

Vem kan ansöka om byapengen? 

Lokalutvecklingsgrupp som bygger på demokratiska 

värderingar, har ett samhälleligt ändamål och aktivt 

engagerar sig i bygdens framtida utveckling på 

landsbygden. En lokal utvecklingsgrupp är en juridiskt 

registrerad förening som finns i Hudiksvalls kommun. 

Den arbetar aktivt för utvecklingen av den egna byn och 

bygden genom en demokratisk process. 

Vad kan man söka byapengen till? 

Det man kan härleda till: 

 administrativt stöd, som tex kopiering, tryck av 

informationsmaterial 

 utveckling av hemsida 

 lokalhyra för möte 

 mötesfika 

 annat som är av värde för att just samla 

människor kring trivsel i sin bygd. 

Finns det några begränsningar i vad man kan 

söka stöd för? 

Man kan inte söka stöd för drift. Exempelvis el, värme, 

vatten och avlopp etc. 

Hur mycket stöd kan man söka? 

Stödet man maximalt kan söka är 5000 kr per år och 

förening. 

Ansökningsperiod 

Till och med 31 oktober 2020. Handläggning sker 

löpande vartefter ansökningar inkommer. 

Hur ansöker jag? 

Du ansöker via vår e-tjänst. 

Gå in på Hudiksvall.se                   Bo&Leva         

Levande landsbygd och stad                Byapeng 

Observera! 

 Datum för firande av 

Svågagården 30 år  

 

 11 juli 2020 

Ett Stort TACK till 
Stig Bergerståhl och Maj-Lis Wikström 

som har hjälpt och stöttat mig 

i min situation med min syn. 

Tack också alla övriga vänner 

och min Kerstin. 

Bengt Skarp 

 

Kom Ihåg! 
Sörsia årsmöte 

Söndag 22/3 kl 14.00 
Det bjuds på varmkorv o fika. 

Välkomna! 
 



 

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 Hälsocentral     0653-714000 

 
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 

 

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    

OBS!NYA TELEFONNR : 070-1684596 eller 
073-0392896    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 

Jourtel trafikverket 0771 – 921 921 

 

 

 

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 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 



 

  

OBS! TILLÄGG AV INFORMATION  VID HEMKÖRNING AV VAROR PGA CORONAVIRUSET! 

Om du är sjuk eller inte vill att Magnus kommer in med varor du beställt så kan varor lämnas på 

bron och faktureras.  Meddela vid beställning av varor hur du vill ha det.  

En annan lösning för att minska risken för smittspridning kan tex vara att ringa in och beställa 

varor och sedan hämta vid lastkajen på affären i Ängebo.  

Kom ihåg att alla som bor i dalen kan få varor hemkörda. En mycket bra service som Hudiksvalls 

kommun har tillsammans med vår affär  och som kommer väl till pass just nu.  



 EVENEMANGSKALENDER 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elvakaffe    på fredagar i Betel 

      Norrberg är tills vidare inställt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrberg Brännås Samfällsförening 

Kallar till 

ÅRSSTÄMMA  

på Svågagården 

Måndagen den 6 april kl.18.00 

Ärenden enligt stadgar 

Fika Välkomna 

MARS 
22   Årsmöte    Sörsia    Moodtorpet 
25   Våffellunch  Norrhavra 
 
 
 

ÖVRIGT 
Måndag   innebandy   Svågagården 
Torsdag    Yoga    Svågagården 
 

APRIL 

5  Årsmöte Stråsjösjöns vänner  

6  Årsmöte Norrberg Brännås Samfällsförening   

 

Stråsjösjönns vänner 

Årsmöte 

Tid Söndag 5 April kl 15 

Plats Blårummet Fröjdhs Sture o Birgitta Olsson 

Västerstråsjö 

Ärenden enligt stadgarna 

(Betala gärna årsavgiften 100 kr/ pers  

Bg 406-4515) 

Styrelsen 

SÄLJER 
ÄGG  

från glada höns 
Stig och Camilla 

Brännås 618 
073 8179724 



  Ett intressant studiebesök 

Begreppet ”studiebesök” är i sig rätt talande: man besöker någon eller något för att 

lära sig något, och egentligen inget konstigt med det om det nu inte vore för det faktum att det 

ibland även kan gå på sådant vis att även den som får besöket får lära sig något nytt! Ett sådant 

fenomen var jag personligen med om häromveckan när ett fyrtiotal representanter från 

organisationen Hela Sverige ska leva besökte oss på Svågagården, men även Handlar’n Svågadalen.  

De tillresta besökarna kom från Göteborg, Skåne samt Umeå. En stor det av riket var med andra ord 

representerade, och de ville se hur Svågadalsnämnden arbetar rent praktiskt. 

Det jag lärde mig var att det finns människor som är villiga att avsätta flera dagar av planering och 

långa resor för att titta på hur jag och våra förtroendevalda har det på jobbet. Det var i all sanning en 

ögonöppnare för mig.  

Ofta är det på just detta vis; det är lätt att se den gröna gräsmattan hos grannen, och svårare att se 

grönskan på sin egen tuva. 

Våra besökare har efteråt uttryckt en vilja av att försöka sprida kunskapen om hur vi i Svågadalen 

arbetar så att även andra kommuner kan ta efter vårt arbete. Det känns lite hedrande om jag ska 

vara fullständigt uppriktig. 

Framförallt i dessa dagar då en parlamentarisk grupp på statens uppdrag har tagit fram en ny 

kommunutredning som syftar till att bl.a. få kommuner att samarbeta mer och bättre, och i vissa fall 

så kan även kommunsammanslagningar bli aktuella. Det senare tror jag personligen dock blir svårt, 

det gäller att komma ihåg att vi idag faktiskt har betydligt fler kommuner än vad vi hade i landet efter 

den senaste stora kommunreformen år 1971. Detta beror på att ett antal nya kommuner har skapats. 

De senaste var Knivsta som bröt sig ur Uppsala, och Nykvarn som lämnade Södertälje därhän. 

I övrigt är det fullt upp med Corona just nu, och jag är i allra högsta grad involverad i kommunens 

förebyggande arbete, och vi tar detta arbete på största allvar.          Mvh 

                                                                                                                                            Fredrik Röjd,  platschef 

 

  

Funderingar….. 
Jag tyckte det kändes så tråkigt i naturen ute i Kina så jag ville ta mig ut i världen, jag började med Iran 
och sen vidare till Italien. Det sämsta med flykten var att det var svårt med språket, jag ville verkligen 
resa runt i Europa och få se mig omkring. Vilken resa alltså, du kan inte ana så mycket jag får vara med 
om…men dom säger att jag orsakar bara elände vart jag kommer och så är jag ju så liten så ingen ser mig 
heller. 
Så småningom kommer jag till Sverige, detta fantastiska land. Vart jag än kommer så förundras jag att 
alla människor tvättar händerna så fort dom anar att jag är i närheten, så hänsynsfullt av dem att vilja 
vara så renliga. Men konstigt ändå att ingen vill träffa mig personligen, jag förstår inte varför, jag är ju 
bara en mycket liten varelse… 
Jag har hört att många som träffat mig blir mycket sjuka, jag är ledsen att det kan bli så, det vill jag 
verkligen inte. 
Alla evenemang ställs in bara för att lilla jag finns till, se bara på detta nummer av Svågadalsbladet, det 
är väl lika bra att jag försvinner för gott, vet bara inte vart jag ska ta vägen… 
Detta har jag, Coronaviruset, berättat i förtroende för Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson 



 

Vecka/sallads
-bord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 
Hemtjänsten 

Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 13 
Sallads buffé 

23/3-29/3 

Korvstroganoff med 
ris/potatis 

Kyckling med 
mangorajasås 
potatis 

Salsagratinerad 
fiskfile med 
potatis 

Ost och 
skinksallad 

Fläsk potatis 
löksås 

Omelett 
 
Köttbullar sås 
potatis 

    

 
Film   

Vecka 14 
Sallads buffé 

30/3 -5/4 

Fläskkorv 
potatismos 

Stekt fisk sås 
potatis 

Pastagratäng  
 
Grönsakspaj 
sallad 

fläskpannkaka 
 

Kassler 
potatis 

svampsås 

 
Panerad fisk 
remouladsås 
potatis 

  

 
   

 
 

Vecka 15 
Sallads buffé 

6/4 -12/4 

Korvlåda ris/potatis Pasta med 
tonfisksås 

Liten påskbuffe 

Sill, ägghalvor, 
skinka, prinskorv, 
köttbullar 

Blandade rätter Långfredag 

Hemtjänsten 
buffé 

Inlagd sill 
ägg potatis 

Janssons 
frestelse 

 
  Dagens lunch 90:-  

 
  

Vecka 16 
Sallads buffe 

13/4 – 19/4 

Annan dag påsk 
 

Fisk gratäng 
potatis 

Färsbiffar sås 
potatis 

Köttsoppa mjukt 
bröd pålägg 

Sök och finn 
med Hasse 
Persson 

gryta potatis Fisk gratäng 
potatis 

  Skolan lov Skolan lov Skolan lov 
 
Återkommer 
med dagens 
lunch 

  

     

Skolan lov  
  

Vecka 17 

Sallads buffé 

20/4 – 26/4 

Broccolikorv med 
ostsås potatis 

Stekt fisk filsås 
potatis 

Pasta gratäng med 
rökt skinka 

Månadens 
vegetariska rätt 

Kålpudding sås 
potatis 

 
Kotlett sås 
potatis 

Köttfärspaj  

 

 

 

 

  

 

Alla dagar lätt-margarin/smör, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten  

Adress  Telefon Fax E-Mail 
Svågagården 82479  Bjuråker      0653-30157                0653-30286            svagagarden@svagadalen.com 

 

MATSEDEL 

ÄR DU NYINFLYTTAD I SVÅGADALEN?.... 

I Svågagårdens reception finns informationsmaterial för dig. Prata med Cilla.  

Välkommen 

Ann-Marie Rosvall  

Svågadalsnämnden 

Svågadalen 



Plats och tid: Svågagården den 24 februari 2020, kl. 08.00-11.50 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Torbjörn Bengtsson (Opol) 
Sindre Ranheim Sween (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: 2020-03-09, kl. 09:30 

Underskrifter:  Paragrafer: 10 - 15 

Sekreterare: Fredrik Röjd                    

Ordförande:                 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 

  
  

                                   Malena Söderström (Opol) 
 
                                     
Upprop: Enligt ovan. 

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

2020-03-11                                                       2020-04-01 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 

Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 
_________________________________________________________ 

 
 

Svågadalsnämnden 



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

Verksamheten är relativt intensiv, även om sportlovstid nu hägrar. 

Det är värt att notera att den vedertagna geografiska uppdelningen av sportlovet i olika veckor för 

olika delar av landet är ett arv från den tid då grundskolan var statlig. Idag kan respektive 

skolhuvudman, såsom exempelvis Svågadalsnämnden, själv besluta om man ska ha sportlov och i så 

fall vilken vecka lovet ska vara på. Av tradition så fortsätter man dock i Hälsingland att ha sportlov 

vecka 10. 

Vi har aktivt arbetat med att utveckla Svågagårdens bibliotek. 

Platschefen redovisar även ett helt nytt egenkontrollprogram för förskolan avseende miljö- och 

hälsa. 

Inom hemtjänsten har vi ökad bemanning just nu på grund av ett ökat behov. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 11 Ekonomisk redovisning efter januari månad år 2020 
Platschefen föredrar för hur nämndens ekonomi ser ut efter januari månad år 2020, och nämnden 

kan konstatera att budgeten är i balans, men det har bara gått en månad av året och mycket kan 

hända. Det är viktigt att komma ihåg att nämndens budget inte är styrd av kvantiteter, så nämnden 

får exempelvis inga extra pengar oavsett det är 20 kunder eller 40 kunder inom hemtjänsten. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 12 Verkställda beslut 
- En lösning angående audio-/videoutrustningen på Svågagården har nu tagits. 
- Planeringsarbete inför ett studiebesök från Göteborg och Malmö fredagen vecka 10 

har genomförts. 
- Reservelkraftverken på Svågagården är nu installerade och Svågagården kan nu till 

fullo fungera som ett kommunalt trygghetsnav. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 13 Pågående arbete  
- En lång rad arbete pågår för närvarande på flera olika nivåer inom nämnd och 

förvaltning. Nämndens ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) har tagit fram en 
aktivitetslista som konstant uppdateras. 

- Ett viktigt steg har tagits inom husinventeringsprojektet i och med att adresser till 
fastighetsägare nu har tagits ut. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 14 Kommande möten 
- Den 20 februari är det möte mellan nämndens presidie och representanter för dalens 

föreningar. 
- Den 10 mars är det dialogkväll i Svågagården. 
- Den 5 och 6 mars är det studiebesök från Göteborg och Malmö inom ramen för Hela 

Sverige Ska Leva som vill se hur Svågadalsnämnden fungerar rent praktiskt. 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 15 Val av dataskyddsombud 
Enligt ett inkommit tjänstemannaförslag föreslås nämnden besluta om att utse utredare Helena 
Löfgren till nytt dataskyddsombud. 
Beslut: Nämnden beslutar att utse utredare Helena Löfgren till nytt dataskyddsombud. 

Mötet avslutas. 



Protokoll fört vid Svågadalens Intresseförenings årsmöte 2020 

Tid       måndag 9 mars  kl 19.00                                        

Plats    Svågagården,  serveringen 

Närvarande;  Karin Wåhlen-Andersson, Catharina (Ninni) Brink, Helmut Klingenberg, Ulla Lindqvist, 
Marianne Joelsson, Ann-Marie (Mia) Rosvall, Knut Bergqvist, Sture Joelsson, Annika Dahlin, Birgitta 
Nilsson 

§ 1 Mötets öppnande Ordf. Birgitta Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat 

§ 2 Fråga om mötet är utlyst i stadgeenlig tid             Mötet finner att det är så 

§ 3 Val av ordförande för mötet Sture Joelsson 

      Val av sekreterare för mötet     Birgitta Nilsson 

      Val av två justerare  Karin Wåhlen-Andersson och Marianne Joelsson 

§ 4 Årsberättelse för 2019   Uppläses av Sture och godkänns    

§ 5 Bokslut och kassarapport för 2019      Uppläses av Ninni och godkänns 

§ 6 Revisionsberättelse för 2019        Uppläses av Helmut och godkänns 

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  Beviljas 

§ 8 Val av a) styrelseordförande:   Birgitta Nilsson 

                  b) ord. Ledamöter:  Hans Schröder 2 år omval 

                                                     Sture Joelsson  1 år kvar 

                                                     Karin Wåhlen-Andersson    2 år omval 

                                                     Annika Dahlin     1 år kvar 

  Sara Nauclér    2 år nyval 

              c) kassör                       Catarina (Ninni) Brink)  1 år kvar 

             d) suppleanter:           Anette Åhs  1 år kvar 

                                                    Ulla Lindqvist  2 år nyval 

               e) revisor:       Helmuth Klingenberg   1 år omval 

               f)  revisorssuppleant:  Monica Norberg   1 år omval 



      
 2(2)               

g) valberedning:    Mötet väljer Marianne Joelsson. Styrelsen utser    
ytterligare en    

§ 9  Eventuella arvoden och avgifter inga 

§ 10 Övriga frågor  Aktiviteter  2020;     Uppläses av Sture 

Annika;                      Undrar över bakstuga. Finns på 
Svågagården, Elvira Persson kontaktas 

Annika;           Undrar över slöjdkurs, får kontakta 
studieförbund och ordna studiecirkel. Finns lokaler på 
Svågagården.   
  

§ 11 Mötet avslutas  Sture avslutar mötet och tackar för visat förtroende 

Intresseföreningen bjuder på fika med toscakaka 

Birgitta Nilsson Marianne Joelsson Karin Wåhlen-Andersson  

Sekreterare  justerare  justerare 

 

  
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.  

Ängebo IK önskar alla en Glad Påsk 

 



Verksamhetsberättelse Svågadalens intresseförening 2019 

Julgransplundring söndag 13 jan kl 14.00 Urban Andersson spelade dragspel och Ninni Brink ledde 
lekarna runt granen. Drygt 100 besökare, unga och äldre 
Frivillig avgift betalades för fikat och gav 1600 kr som överlämnades till skolan och förskolan 

Deltagit i föreningsmässa i Delsbo 24 mars 

Vi har haft sagostunder för vuxna 

Föreningen ger varje månad ut Svågadalsbladet till 340 hushåll, prenumeranter samt det finns på 
hemsidan 

Sördala camping, där har Sture och Sölve Joelsson lagat tak och skorsten 

Campingen arrenderas av Olle Svensson och Anette Åhs på löpande avtal 

Ledgruppen har målat stugan på Hornberget, målat och satt upp träskyltar efter lederna 

Under sommaren har Viveca Klingenberg ordnat frågor till en Hitta ut-tävling efter lederna, fyra 
priser  lottades ut 

Två kvinnor i Svågadalen har erbjudit genomresande fikakorgar men dåligt gensvar. 

Intresseföreningen sålde kartor på Svågagårdens julmarknad 1 dec. 

Styrelsemöten har vi haft den  8/5 30/9  29/10  25/11 Årsmöte 11/3 

 
Birgitta Nilsson Sture Joelsson Karin Wåhlen-Andersson 
Ordf 
 
MarieLouise Sved-Bolinder     Annika Dahlin 
 
Hans Schröder 
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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 

Manus mailas 
eller handskrivs 

SWISH   123 510 9285 

GLAD PÅSK till Er alla 

Mia och BirgittaMia och BirgittaMia och BirgittaMia och Birgitta    


