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aÜ I ]âÇ| ]âÄ| ECEC 

      NÄSTA NUMMER AV BLADET MANUSSTOPP  15 augusti kl 12.00 

Trevlig sommar till er alla 
önskar 

Birgitta och Mia 



JUNI / JULI 
 
Min önskan om stopp på coronans framfart 15 juni 
gick ju inte i uppfyllelse. Restriktionerna fortsätter 
sommaren ut en gång, det kan förlängas ytterligare 
och vi kan inget göra…. 
Tänk vad ett ynka litet virus kan ställa till med… 
Vi får trots allt se positivt framåt så gott det nu går, 
försöka förtränga det emellanåt för att orka med… 
 
Nu gör vi ett Blad som ska räcka hela sommaren 

nästa manusstopp 15 augusti 

                                       

                                               /Birgitta Nilsson 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GÅRDSLOPPIS ute 
Söndag 21 juni 12 – 15 

Hagströmsvägen 10 
Bjuråker 

Här finns allt o lite till.. 
Fika med hembakat 

Musik i det fria 
Välkommen! 

Britt-Marie Carlberg 
Birgitta Nilsson 

 

SÄLJER 
ÄGG  

från glada höns 
Stig och Camilla 

Brännås 618 
073 8179724 



  

KANOT 
Kanotuthyrning i Svågan Tel 070-307 78 77 

FISKE 

Fiskekort och informationskarta finns att köpa hos 
Handlar´n i Ängebo tel 0653 – 301 00 eller via 
internet  
www.dellenbygden-fvo.se 
www.ljusdalsfvo.se  

VANDRINGSLEDER 

Ett antal leder och stigar med olika 
svårighetsgrader finns. Här följer några förslag: 

 Gröntjärnsleden: 12 km Bratthé-Gröntjärn-
Sandvik 

 Flottarleden 10,5 km delvis längs Svågaälv 
 Svågaleden: 12 km Svågavallen-Brännås 
 Valleden: 16 km Skäftesvallen-

Trossnarven-Stavervallen-Brännås 
 Brättingsberget: ca 1 km Aborrtjärn-

Brättingberget 
 Örvallssjön: 4 km Ängebo-Örvallssjön 

Mer info: Sture tel 070-372 92 24 
 Majlis tel 070-525 30 96 

BAD 

Norrhavra naturbad med bryggor och lekplats. 

CAMPING 

 Sördala naturcamping intill Svågan, med 

grillkåta, gräsplan, vindskydd, TC. 

 Moodtorpet Norrberg uppställningsplats för 

husvagn, husbil och tält 073-829 73 65, 070-

56569 19 29 

LOGI 

 Ängebo lägenhet 3 bäddar tel. 073-849 75 08 

 Stråsjö stuga 4 bäddar,pentry, dusch,toa, 

storaltan tel. 070-283 31 17 

 Tallbacken 7 bäddar, 070-307 78 77 

 Moodtorpet Norrberg, enkel 2-bäddsstuga tel. 

073-829 73 65, 070-569 19 29 

SERVICE 

 Livsmedel mm hos Handlar´n Ängebo  

Tel 0653-30100  

 Drivmedel vid Handlar´n Ängebo 

 Snabbladdningsstolpe för elbilar vid Svågagården 

Ängebo 

 Servicepunkt med bl.a. turistinfo hos Handlar´n 

Ängebo, friluftskarta över Svågadalen finns att 

köpa 

 Allmänna kommunikationer-Närtrafik   

www.x-trafik.se 

 Svågagårdens reception och bibliotek öppet 

månd-fred 10.00-14.00(när folketshus är 

stängtvecka 28,29,30).  

 Biblioteksbuss enligt turlista  

 Intresseföreningens hemsida 

www.svagadalensbyar.se  

 Svågadalens hemsida www.svagadalen.com          

Något av innehållet i sommarens nya turistfolder:  Kommer att finnas digitalt på Visit 
Glada Hudiks hemsida samt i pappersform både där, Handlar´n Ängebo och Svågagården 
 

Foto: Mia Rosvall 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STUGA UTHYRES 

 i Stråsjö  

4 bäddar, pentry, dusch och toalett, 

stor altan på baksidan 

Kortare eller längre perioder 

Tel. 070 - 283 31 17 

 
Ny förrådsdörr 78x178 

 

 

 

 

 

 

Med dörrfoder och handtag 500:- 

Finns i Norrhavra 

Tel: 070-569 19 29 

 

OBS! 

På grund av den ökande smittspridningen av 

coronaviruset i vår kommun så kommer inte 

midsommarfika eller bakluckeloppis anordnas 

på Moodtorpet. 

Sörsia Byalag 

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



 

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 
 
 

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  

 
Svågadalens Intresseförenings ledgrupp 
Kontaktperson Sture Joelsson 0703729224 

 
 

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 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 4-hjuling och skoter:  
Sture Joelsson 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. Martin Bergerståhl, 073-0619557 
Kassör  Maj-Lis Wikström    070-5253096 

HANTVERKSMONTER 
finns på Svågagården 
kontakta reception    0650-556660 

HJÄRTSTARTARE 
Ängebo  vid Svågagården till vänster om ingången 
Brännås- vid Brännås-Brändbo byggdegård 
 

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

www.svagadalen.com 
Hemsidesansvarig  Jan-Åke Rosvall 
janake.rosvall@svenskafrim.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 
Maj-Lis Wikström 0705253096 
 
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 

Sommar och förhoppningsvis värme, 

badbryggorna ligger i Havra sjön  och 

väntar på badsugna gäster...MEN 

Kom ihåg att hundar inte får bada vid 

badplatsen. 



 

 

 

 

 

 

 
HITTA UT I  SVÅGADALEN 
Det finns så mycket att uppleva i Svågadalen! 

Många ”smultronställen” där du kan vandra och slå dig ner, 
njuta av natur och kultur i vår vackra dal. 

Du kan samtidigt delta i en liten ”Hitta-ut” tävling. 
På åtta platser finns en skylt med en bokstav, dessa åtta bokstäver bildar namnet 
på en fågel som varje år gläds med oss åt vårens ankomst. 

Vilken fågel? Det är svaret på tävlingen. 

Tävlingsformulär finns på www.svagadalensbyar.se    
i Svågadalsbladet och finns att hämta hos Handlarn i Ängebo och på 
Svågagården. 
Här kan du även lämna ditt svar eller skicka till Svågadalens Intresseförening 
birgitta@rossasen.se 

Senast den 1 oktober vill vi ha ditt svar med namn och telefonnummer, då deltar 
du i en utlottning av vinster 

Platserna finns markerade på ”Friluftskartan över Svågadalens Byar med 
omgivningar” som finns uppsatt på flera ställen, den finns även att ladda ner på 
www.svagadalen.com 

Mycket nöje! 

Svågadalens Intresseförening 
 
För frågor, eller om någon skylt försvunnit, ring gärna 

Sture Joelsson 070 3729224 eller 
Viveka Klingenberg 070 6958288 

Nyöppnat sommargalleri 

med konst(ig)konst 
Barnböcker, poesi samt vykort direkt från 

Förlag Livsinspiration 

Loppis, trädgårdskonst 

Fika och glass 

öppet hela sommaren när jag är hemma 

Moviken 63 Bjuråker 
300 meter från Masugnen mot Strömbacka 

Anneli Pietikäinen 

0735 200 349 

Varmt Välkomna! 

 



 
HITTA UT I SVÅGADALEN 
TÄVLINGSFORMULÄR 
 
På åtta platser finns en skylt med en bokstav, dessa åtta bokstäver bildar namnet på en 
fågel som varje år gläds med oss åt vårens ankomst. Vilken fågel? Det är svaret på 
tävlingen. 
Platserna finns markerade på ”Friluftskartan över Svågadalens Byar med 
omgivningar” som finns uppsatt på flera ställen, den finns även att ladda ner på 
www.svagadalen.com 

PLATS:     BOKSTAV:                                     

Skäftesvallen      

Digerön 

Brännås Gammelsåg 

Brättingberget 

Långmorskvarn 

Gravmyrberget 

Stråsjö kapell/Örtagården 

Sördala Naturcamp 

Lämna ditt svar hos Handlarn i Ängebo eller på Svågagården. eller skicka till 
Svågadalens Intresseförening birgitta@rossasen.se 
Senast den 1 oktober vill vi ha ditt svar med namn och telefonnummer, då deltar du i 
en utlottning av vinster 
 
Fågeln är        
  
Ditt namn: 
Telefonnummer: 
 
Mycket nöje! Svågadalens Intresseförening 
 
För frågor, eller om någon skylt försvunnit, ring gärna 
Sture Joelsson 070 3729224 eller Viveka Klingenberg 070 6958288 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skylt till telegrafen 
Teleledningen klipps 

En gång drogs det telefonledningar över hela Sverige. I Ängebo fanns en telegraf i "Nickes" hus. Dit kunde folk 

gå för att ringa. Det var också en omkopplingsstation för samtal mellan människor. För inte så länge sedan 

hade man inte ens en egen telefon. 

Nu behövs inte längre ledningarna, i mobilerna och satelliternas tid. Så nu i juni 2020 började Telia klippa ner 

och ta hand om alla gamla ledningar. Nästa fas i augusti är att alla ledningsstolpar kommer att tas ner.  

Jag har två kort från nu, då Telia kom och klippte ledningen på "Nickes hus" och så har jag fått låna ett kort av 

Linda Wikström vars mormor Anna en gång satt i växeln. Det är från vägen genom byn och man ser Jons hus i 

bakgrunden. 

Jag var inte med när telefonen kom till byn. Ändå kändes det väldigt vemodigt nu när ledningen klipptes.  

         Birgitta Flodin 

En epok går i graven. 



 

 

 

Gudstjänst på ängen… poängen är att vi är på ängen � ute 

vid vindskyddet/scoutbyn vid Betel i Norrberg.  

”Midsommarsöndagen” den 21/6 kl 11.00.  

Dragspels- och pianomusik, tal, sång Marianne Joelsson och så sjunger vi de 

kända sommarpsalmerna tillsammans. Ta med egen stol, egen fikakorg och håll 

avstånd. Inställt vid regn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solcellsstödet förlängs  

Covid-19-pandemin har gjort att många planerade installationer av solceller och 

energilager har försenats. Privatpersoner eller företag som ansökt om solcells- eller 

energilagerstöd riskerar att inte bli färdiga med installationerna innan årsskiftet, vilket 

är ett krav för att erhålla stöd. 

Regeringen har nu beslutat om en förordningsändring, som innebär att det datum då 

installationerna ska vara slutförda flyttas fram sex månader, från 31 december 2020 

till 30 juni 2021. Samtidigt införs ett ansökningsstopp för solcellsstödet den 7 juli 

2020. 

Investeringsstödet, eller solcellsstödet, är ett statligt bidrag som täcker upp till 20 

procent av kostnaden för installation av solceller.  

Regeringen har under våren lanserat ett nytt grönt avdrag för privatpersoner som 

installerar grön teknik, till exempel solceller. Stödet föreslås fungera på liknande sätt 

som rot- och rutavdraget så att köparen får del av skattelättnaden direkt. 

Det nya stödet förslås gälla från och med januari 2021 och kan inte kombineras med 

det nuvarande solcellsstödet.  

 



Vecka 

/sallads-
bord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

Hemtjänsten 

Söndag 

Hemtjän

sten 

Vecka26  

Sallads 
buffé 

 

Korv med 
ajvartäcke  

Kroppkakor 
med smör & 
lingonsylt 

Isterband 
med stuvad 
vitkål & 
potatis 

Ärtsoppa 
pannkaka 

Sill ägg 
&potatis 

Rostbiff 
&potatissalla
d 

Fläskfile 

sås 

potatisgrat

äng 

Vecka 27 

Sallads 
buffé 

 

Köttbullar 
stuvade 
makaroner 

Lasagne Stekt 
kycklinglårfil
e currysås 

Pytt i panna 
ägg 
rödbetor 

Gulasch 
gryta 
potatis 

Korvgryta 
potatis 

kotlett med 
potatisgratä
ng 

 

Dagens rätt 79:- Pensionärspris 65:-Klippkort 10 dagens den 11:e  gratis. Matlådor 60:-  

  

  

MATSEDEL 

 

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 
 

 

Sommarinformation: 

 

Sista tvättstuga och bastu den 

12/6 öppnar åter den 21/8 

 

Vi förbehåller oss att ha bastu 

stängd under hösten pga 

Coronasituation. 

 

Cafeterian 11-14 dagligen utom 

V 28-30 då kökets stängs. 

 

Dagens lunch 11-13  

Utom V28-30 

 

Entré kommer nog att kunna 

hållas bemannad hela juli och 

kaffe/kaka ska kunna erbjudas 

till besökare. Prel. 10.30-13.30 

Om smittskyddsläget så tillåter. 

 

Trevlig sommar! 



    I en besynnerlig tid 

Sitter här i mitten av juni och funderar lite över den tid vi just nu befinner oss i. 

Frågorna är många men säkra svar är det ont om. Det mesta handlar om teorier, 

statistik och spekulationer. Hur det slutar är det i vanlig ordning ingen som vet, men 

jag hoppas innerligt att det slutar väl. 

I Svågadalen har vi många som befinner sig i den så kallade ”riskgruppen”, och det är något som vi 

inom både förvaltning och nämnd tar på stort allvar, exempelvis har nämnden tills vidare ställt in alla 

större möten som ett led i att hindra smittspridning. Hemtjänstgruppen vidtar alla de åtgärder och 

följer de riktlinjer som stipuleras av Hudiksvalls kommuns krisledningsnämnd (krisledningsnämnden 

som i Hudiksvalls kommun består av kommunstyrelsen) har övertagit all beslutsrätt när det gäller 

frågor som rör corona. Det innebär att Svågadalsnämnden under pågående pandemi har fråntagits 

en stor del av sitt ansvarsområde. På samma sätt har jag fråntagits en del beslutsmandat, och det är 

då istället krisledningstabens ordförande (kommundirektören) som fattar dessa beslut. Ett nyligt 

exempel är beslutet att porta föräldrar och andra anhöriga från skolavslutningen – det var ett beslut 

som varken jag eller Svågadalsnämnden kunde påverka. 

Det är alltså lite annorlunda även inom det kommunala systemet just nu, men det har ju ett gott 

syfte: att hela kommunen ska ha samma regler och riktlinjer när det gäller att skydda våra sjuka och 

svaga. 

Jag vill efter detta korta inlägg passa på att önska er en riktigt trevlig sommar, och jag vill även 

uppmana er att följa alla riktlinjer som myndigheterna stipulerar. Mvh Fredrik Röjd Platschef 

  

Just nu har vi den härliga sommaren framför oss, en sommar som verkligen är speciell och 

annorlunda. Det brukar vara den tid då det finns många evenemang och aktiviteter att glädjas åt 

och välja bland. Nu är det inte så och vid senaste telefonmötet vi hade med kommunledningen i 

Hudiksvall förra veckan så var budskapet tydligt och klart; smittspridningen i Hudiksvall av 

coronaviruset har ökat och trycket på bla intensivvårdsavdelningen i Hudiksvall är högt och inom 

äldreomsorgen är det tufft.   Även om jag eller du inte är rädda att smittas av viruset så måste vi 

alla hjälpas åt att försöka hålla nere smittspridningen för att på så sätt minska andelen människor 

som  behöver vård. Det gör vi  genom att, när vi träffas, hålla avstånd, inte vara för många och 

tvätta händerna. Det går att hantera det här men vi får hjälpas åt att påminna varandra och 

respektera varandras känslor. Ring de som sitter ensamma håll kontakt så gott det går.  Ur 

eländet kan det komma något gott också. Något jag noterar är att det blivit en väldig fart på 

upprustning av vandringsleder i kommunen. Vandra, cykla, fiska,  vara ute i naturen är aktiviteter 

som kommer att få ett uppsving. Alla i dalen har nog också fått ”Hälsinge Sommar” i brevlådan 

och där finns en hel del tips på saker att göra i Hälsingland.   

Vi jobbar på med det vi kan i nämnden. Nytt utedass blir det vid Havrabadet i sommar tack vare 

att en bybo gjorde oss uppmärksamma på behovet. Då tycker jag det är extra roligt att vara 

ordförande. Tänk att ett nytt utedass kan kännas ”skitkul”. 

Vill önska alla en bra sommar. 

Ann-Marie ”Mia” Rosvall    

Ordförande i Svågadalsnämnden 

 



 

 

 
 

 

 

 

    

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ängebo IK  JuniÄngebo IK  JuniÄngebo IK  JuniÄngebo IK  Juni----20202020 

 

                                                                                        

Vi fortsätter med våra kultur och friskvårdsvandringar här i dalen. Här får vi njuta av vår 

egna sköna och fantastiska natur. Vi får vandra i våra förfäders fotspår och vi får framförallt 

friskvård på bästa sätt. Vandringar har ju kommit att bli något av det mest populära i 

pandemins härjningar och här har vi verkligen fina leder att nyttja, mycket tack vare den 

envisa ledgruppen under ledning av Sture Joelsson, som farit runt i skogarna med sågar, 

skrapor, skyltar, färg mm.  

 Vi går och sitter på säkra avstånd så därför tar vi även med oss egen matsäck vid varje 

vandring. I stort sett om inget annat anges har våra vandringar samling vid Handlarn i 

Ängebo kl. 18.00. Från Handlarn åker vi till startplats och lämplig parkering. Här kommer en 

lista på kulturvandringar till nästa blads utgivning. Sedan fyller vi på under hela sommaren. 

Ev. frågor tel. 070-5253096, Maj-Lis. Vid varje vandring lottar vi ut 2 kaffepaket bland 

deltagarna. Dessa är skänkta av Stora COOP i Ljusdal. 

Ons 17 juni. Vandring Örvallssjön. Ca 9 km. tur-ret. Eftersom vi går på kväll har vi en start i 

Ängebo för de som vill gå lite snabbare tempo och längre. De som vill gå lite kortare sträcka 

och kanske hålla ett lägre tempo kan åka upp en bit i berget och starta där.    

20 juni Midsommar dags natt. Nattvandring efter Flottarleden. Samling Handlarn 21.30, 

åker till start. Möjlighet att själv bestämma längd med att ställa bil etc. vid lämplig plats. 

Hela vandringen blir ca 14 km om vi planerar in att gå fram till campen i Björsarv, nattfika 

intas där. Väljer vi rundan Flottarleden blir det ca. 10,5 km nattfikan vid Långmorkvarn. 

Ons. 1 juli Njupfatsleden ca 8 km. rundvandring. 

Lördag 11 Juli. Dagstur på cykel. Ring för information till 070-5253096. Turen skall gå från 

Ängebo över Sandviksmoarna till Sandvik sedan norrut mot Alsjövall sedan Brassberg, 

Brännås och tillbaka till Ängebo. Starttiden ej spikad men tidig förmiddag är att räkna med. 

Sträckan blir ca. 5 mil. Gilla oss även på facebook där kommer bästa informationen. 

Onsdag 15 Juli. Hornberget. Ca 3 km. tur-ret. Kraftig stigning. 

Ons. 29 juli Brättingberget. Knappt 2 km. tur-ret. Lätt stigning. 

     OBS! Skulle det vara väldigt dåligt väder, ring före ifall vi flyttar eller ställer in.  

Kulturvandringar i samarbete med                                   

Barnaktiviteterna fortsätter måndagskvällar med start 17.30. friidrottsgrenar varvat med lek och 

fotboll. 

Vi är väldigt tacksamma om föräldrar som skjutsar eller andra intresserade vill ta ett arbetspass 

under tiden och slutföra jobbet vi startade på arbetskvällen. Traktor med skopa behövs för att ta 

reda på alla högar som rensats ihop. Är det någon som har en grymt bra idé för att lite lättare få 

bort allt gräs tar vi tacksamt emot tips.  

Klippschemat är ifyllt för sommaren tack för detta. Alla som bidrar på något sätt gör en god 

gärning för klubben och Svågadalen, för våra barn och ungdomars verksamhet. 



 

 

 

 

Ny turlista x-trafik 15 juni-14 augusti 
Observera att möjligheten att åka närtrafik från 

Svågadalen till Ljusdal tagits bort. 



 



Närvarande: 

1. Fredrik Röjd. Adjungerad 
2. Hans Schröder. Nämnden 
3. Urban Larsson. Adungerad 
4. Malena Söderström. 

Folkets Hus 

Samankallande: 

 Fredrik Röjd 

§ 1 Mötesordförande: 
           Fredrik Röjd 

§ 2 Sekreterare 
           Urban Larsson 

§ 3 Justerare 
                  Malena Söderström 

§ 4 Ekonomi. 
            Saldo 45000+80413=125413:-  

§ 5 Ansökningar 

Händelse                   antal    Belopp             summa 

IB  1 45000 45000 

Utveckjlingspengar nya  1 80413 

Julgransplundringen 2020   -3000 

The entertaiments sept 19 0,5 15250 -7625 

Filmfredag Juni 19 till mars 20 145 50 -7250 

Tobbes veranda Nov 19 0,5 9000 -4500 

Dokumentering Hasse Persson. 2020. Film, 1 13000 -13000 

Marknadsföring 30 års jubileum 1 0 0 

Transport och markbearbetningsstöd stugor 0,4 120000 -48000 

Barnteaterpaket  0,5 18000 -9000 

Intresseföreningen berättarkväll arvode Hasse P 1 3000 -3000 

Stråsjö kapell. Gräsklippning 1 3000 -3000 

Stråsjöns vänner Vassklippning 1 10000 -10000 

Sörsia Byalag Gräsklippning 1 3000 -3000 

Agenda annons HT/LJP Perioden 7 2500 -17500 

Totalt    -3462 

Maj 2019 till juni 2020     

- 3462:- Förs över i ny räkning till 2021 

§ 1 Mötet beslut 

 Att bevilja samtliga ansökningar 

§ 2 Mötet avslutas.  
 



Plats och tid: Svågagården den 8 juni 2020, kl. 08.00- 11.50 

Förtroendevalda: Beslutande:   
 
 
 
 
 
 

 
Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Eva Edström (Opol)  
Robin von Wachenfeldt (Opol) 
 

 
        
 

 

Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare 
 
 

 
Utses att justera:  Robin von Wachenfeldt (Opol) 

 
 
Justeringens plats och 
tid: 2020-06-11, kl. 08:00 

Underskrifter:  Paragrafer:         33   - 41 

Sekreterare: Fredrik Röjd                  

Ordförande:                 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 
 
 

  
  

                                   Robin von Wachenfeldt (Opol) 
                                    
 
Upprop: Enligt ovan. 
 
Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 

Anslagstid från                                                            Anslagstid till 

2020-06-12                                                      2020-07-03 

Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 

Underskrift 

Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 

Svågadalsnämnden 



På grund av den rådande coronapandemin har arbetsutskottet tills vidare tagit över nämndens arbete 

i enlighet med rekommendationerna från kommunens krisledningnämnd. 

§ 33 Rapport från verksamheten, personalläge samt arbetsmiljö 

Arbetet inom förvaltningen fortgår trots rådande coronaläge. Den pågående pandemin påverkar vår 

verksamhet på flera sätt, och nya beslut från kommunens centrala krisledningsnämnd kommer hela 

tiden. Avseende skolan gäller det bland annat att inga utomstående eller vårdnadshavare och anhöriga 

får närvara vid skolavslutningarna inom Hudiksvalls kommun. 

Inom hemtjänsten kommer hela tiden nya riktlinjer avseende skyddsutrustning med mera som vi 

naturligtvis också följer. 

Beslut: Arbetsutskottet tackar för informationen. 

§ 34 Uppföljning av det ekonomiska läget efter februari år 2020 

Nämnden ligger nära plus- minus noll i förhållande till ordinarie budget om man bortser från de 

merkostnader som coronapandemin har orsakat. Efter maj månads slut kan platschefen konstatera att 

corona hittills har kostat Svågadalsnämnden omkring 300 000 kronor extra. 

Beslut: Arbetsutskottet tackar för informationen. 

§ 35 Verkställda beslut 

Platschefen redovisar följande verkställda beslut: 

- Trycket till Dellenriket är beställt 
- Platschefen har på delegation beviljat kopieringsbidrag om cirka 200 kronor till 

Svågadalens intresseförening avseende projektet ”Hitta ut i Svågadalen”. 
- En ny trägrind är beställd till förskolans utegård. 
- Dassfrågan vid Havrabadet är löst: ett nytt utedass kommer att ersätta det gamla. 
- Dykning vid Havrabadet inför kommande badsäsong är genomförd, precis som 

tidigare år utfördes uppdraget av Hudiksvalls dykklubb. 
- Badbryggorna vid Havrabadet är ilagda. 
- Rekryteringsannons avseende lärartjänst är utlagd. 
- Brev till ägare av obebodda hus är utarbetat. 

Beslut: Arbetsutskottet tackar för informationen. 

§ 36 Pågående arbete 

- Bevakning av utvecklingen kring Svartsjövägen, där vi nu bevakar hur 
entreprenörerna sköter vägen, samt hur Trafikverket svarar, eller snarare icke svarar på 
vår korrespondens. 

- Projektet med trygghetsboendet fortlöper och nu har detaljplanen för den aktuella 
fastigheten upphävts, vilket nu möjliggör byggandet av ett högre hus än vad som 
tidigare var tillåtet. Det var höjden på trygghetsboendet som var problemet när den 
senaste bygglovsansökan lämnades in. Nu är detta problem med andra ord röjt ur 
vägen. 

Beslut: Arbetsutskottet tackar för informationen. 



§ 37 Planering inför sommaren 

Platschefen redovisar planeringen inför sommaren. Förskolan kommer att vara stängd vecka 28, 29 

och 30, så även Folkets Hus restaurangverksamhet.  

Receptionen kommer att hållas öppen mellan två och fyra timmar per vardag under hela sommaren. 

Havrabadet kommer att skötas av förvaltningens personal avseende gräsklippning samt städning. 

Beslut: Arbetsutskottet tackar för informationen. 

§ 38 Fiber 

Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) och platschefen har varit på ett möte med representanter för det 

kommunala stadsnätsbolaget Fiberstaden AB som ägs av Hudiksvalls kommun och Nordanstigs 

kommun. Detta möte informerar ordförande nu arbetsutskottet om. 

Företaget IP-only har sagt ifrån sig området Svågadalen, och det kan därför bli aktuellt att Fiberstaden 

AB bygger fiber själva.  

Platschefen har fått ett underlag från Fiberstaden AB avseende fastigheter som kan bli aktuella för att 

få fiber, och som han ska granska. Målet är att så många som möjligt ska kunna bli aktuella för fiber, 

men troligen kommer alla ändå inte att kunna få på grund av långa avstånd och höga priser. 

Ingenting är klart ännu, men nu har läget förbättrats avseende Svågadalens chans att faktiskt få fiber. 

Beslut: Arbetsutskottet tackar för informationen. 

§ 39 Gemensam landsbygdsutvecklingsfond  

Styrelsen för den gemensamma landsbygdsutvecklingsfonden har nu hållit sitt möte, och alla 
som har sökt pengar har nu fått dessa. Det enda bidraget som uteblev var det sökta bidraget 
till Valborgsmässofirande, och det utgick på grund av att inget firande hölls. 

Protokoll kommer att publiceras i juni månads Svågadalsblad. 

Nästa möte planeras till maj månad år 2021 då samtliga pengar är fördelade. 

Beslut: Arbetsutskottet tackar för informationen. 

§ 40 Fråga om eventuellt sönderkörda leder 

Robin von Wachenfeldt (Opol) väcker frågan om riskerna med att personer som kör fyrhjuling och 

cross-/enduromotorcyklar kör sönder vandrings- samt snöskoterleder. Detta har, enligt honom, varit 

förekommande i andra delar av kommunen. 

Förvaltningen meddelar att det inte har inkommit några rapporter om detta när det gäller Svågadalen. 

Beslut: Arbetsutskottet tackar för informationen. 

§ 41 Angående rastplatsen i Norrberg 

Vice ordförande Eva Edström (Opol) informerar om att det finns behov av att renovera 
utemöblemanget vid rastplatsen i Norrberg. Bland annat ska ett bord renoveras, då det börjar bli 
dåligt. 

Beslut:Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra denna 

upprustning. 

Mötet avslutas. 



SVÅGADALSBLADET 
 

                                                             

               

 

 

15 augusti 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          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 

Norrhavra sjön 
Foto: Sara Rosvall 


