
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ DCb~àÉuxÜ ECEC 

                Söndag den 29 November 
                  Första advent. Jultallrik 

Öppet 12.00-19.00 

Musikunderhållning 

Julmarknad med utställare. 

Jultallrik med klassiska råvaror som Bjuråkerskaka, pank, egna sill-

inläggningar, rullströmming, gravlax, ägghalvor, forbondekorv, 

rödbetsallad, revbensspjäll, köttbullar, jansson, lutfisk, prinskorv, 

glôdhopper mm 225:- inkl måltidsdryck Bordsbeställning 

Vi erbjuder också jultallrik till ett begränsat antal slutna sällskap på kvällstid 

första och andra vecka i december. 

                                                December. 
                             Barnutsällningen 

                Här kommer Maja med vänner. 

               En utställning av barnboksförfattarinnan Lena Andersson.  

                                                  Nyhet! 
Vi har uppdaterat lokalerna med nya motordukar, led projektor och 

ny ljudanläggning! 

Varför inte ha ett möte på Svågagården? 

Priser på www.svagadalen.com/fh 

Vi miljösäkrar med solceller på taket, fossilfri uppvärming och kontunerlig 

uppgradering av ledbelysning. 

Välkommen! Fullst. rättigheter 

Ängebo www.svagadalen.com 

Tel: 0653-30157  eller  070-6469867 

svagagarden@svagadalen.com 

 

   NÄSTA NUMMER AV BLADET MANUSSTOPP  15 november kl 12.00 



OKTOBER 
 

Tyvärr så har smittan ökat igen men trots detta 
åker folk utomlands hur som helst…”det drabbar 
inte mig” Tänk om vi hade ett slutdatum ändå. 
Marken är täckt av en flerfärgad ryamatta av löv 
i alla dess färger, så skönt att gå där barfota och 
tänka på sommaren som varit. Det blir ju lite 
kallt men då öppnar jag spisluckan sen och 
värmer fötterna där precis som min farfar alltid 
gjorde. 
 
 
 

BYTESKUREN               STÄNGER   25 okt           
har varit igång ett tag nu, det verkar fungera, 
besökare kommer och lämnar grejer och så 
finner dom nåt dom aldrig saknat, så bra det kan 
bli!! 
Tyvärr regnar det in genom taket men det ska 
åtgärdas med nya reglar o plåt. 
Söndag 25 okt stänger jag kuren inför vintern så 
bra om du innan dess hjälper mig att tömma 
den, det som blir kvar skickar jag till Dakapo för 
vidare återanvändning. 
Till våren öppnar den igen och till dess har jag 
några nya idéer, vad då… jaa du… 
 

MUSIKCAFÉ  25 okt       INSTÄLLT 
Jag har beslutat att ställa in musikcaféet 
eftersom smittan har ökat och jag inte kan ta 
ansvar för alla 50 personer, alla vet om 
restriktionerna men håller dom på dem? Svårt 
när man inte setts på länge…. 
Två dagar efter att annonsen kom ut hade jag 
fullt antal anmälda, många ställde sig i kö. Detta 
bevisar vilket sug det är nu efter att få träffas 
igen, få höra denna fina underhållning, få 
komma ut 
Jag är glad att inställningsbeslutet mottogs med 
förståelse. 
Inget musikcafé i november heller. 
Jag avvaktar läget.  
Ha det så bra så länge, kram på er! 
 
 
 
 
nästa manusstopp 15 november 

                                       

                                               /Birgitta Nilsson/Birgitta Nilsson/Birgitta Nilsson/Birgitta Nilsson    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 
Nu är årets Hitta-ut tävling avgjord.  
Fågeln som varje år gläds med oss åt 
vårens ankomst är Tofsvipa. 
 
Vinnare är  
Maj-Lis Wikström 
Jonas Klang 
Åsa Holmberg 
 
Tack till Handlar'n i Svågadalen och 
Ängebo Folkets Hus för sponsrade priser! 

 

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 

SÄLJER 
ÄGG  

från glada höns 
Stig och Camilla 

Brännås 618 
073 8179724 



ELVAKAFFE STARTAR IGEN men nu ändrar vi veckodag till ONSDAGAR.  

Vi dukar borden lite glesare och även ut i stora salen så vi får lite större yta att vara på, och för övrigt 

håller vi oss till rekommendationerna nu under Corona.  

Onsdagar kl 11-12.30 med start den 28 oktober på Betel-kapellet i Norrberg Bjuråker. ”Elvakaffe” 

är precis som det låter, lite kaffe med dopp, och en liten stunds gemenskap. En träffpunkt för alla 

åldrar, för dig som är hemma och ledig dagtid, varje onsdag fram till och med november. Kom när 

du vill mellan 11-12.30 och stanna den tid du kan! 

Varmt välkomna hälsar Eva Edström och Kerstin Jonsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KALLELSE 
Föreningsträff 

Du som är ordförande eller för 

övrigt aktiv i din förening i 

Svågadalen, är välkommen till den 

årliga föreningsträffen  

torsdagen den 19 november kl.19.00 

på Svågagården. 

 Vi diskuterar det som ni i 

föreningarna vill ta upp med oss i 

Svågadalsnämnden och hur vi kan 

samarbeta för att utveckla dalen 

tillsammans. En viktig fråga är hur 

vi kan arbeta inför nästa sommar så 

att de besökare som kommer till oss 

får en trevlig vistelse här tex. 

aktiviteter, logi, fika, mat,mm 

När vi träffas tänker vi på och hjälps 

åt att följa de rekommendationer 

som folkhälsomyndigheten ger. 

Hjärtligt välkomna 

Svågadalsnämnden 

 

Betel i Norrberg 



 
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 0703 729224 

Brännås/Brändbo byalag o Bygdegårdsförening 
Ordf. Peter Sundberg 0703 338151 

Brännås/Brändbo Vägförening 
Ordf. Peter Sundberg 0703 338151 

Björsarvs lyse- och intresseförening 
Ordf. Ola Lindqvist    0706 707716 

Stråsjö medeltida kapell 
Ordf. Marianne Hansen     0730 415403 
www.strasjokapell.se 

 
Stråsjösjöns vänner 
Ordf. Sven-Erik Sydh   0702 742318 
 

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  

 
 
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 0703 729224 
Maj-Lis Wikström 0705 253096 
 
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 



 

                              Bland höstlöv och mörker 

 

Till skillnad från många av er där ute i samhället är jag en person som helt befriats från musikalisk 

förmåga. När jag hör eleverna öva på instrument eller sång tänker jag tillbaka på min egen skoltid 

och de stackars pedagoger som försökt lära mig att sjunga eller spela. Vilket utsiktslöst arbete tänker 

jag såhär några årtionden senare. 

Fast lyssna på god musik klarar jag faktiskt av, och det är något av en tidsmarkör att den gamle rock-

/pop-artisten John Bon Jovi tillsammans med en yngre kvinnlig sångerska spelat in en rocklåt som 

handlar om coronakarantän!  

Karantän kan man sitta i om man jobbar på kontor, men inte om du arbetar inom hemtjänst, 

förskola, skola, kök eller städ, och det innebär att de flesta inom Svågadalsförvaltningen behövs varje 

dag oavsett det är Covid-19 eller inte. Fast samtidigt får man inte gå till jobbet om man har symptom, 

och det här har varit lite krångligt under det här året – en ständig vikarieanskaffning har varit 

nödvändig. Som tur var har vi hittills fått det hela att gå runt, men det är mycket tack vare att 

enskilda medarbetare mer eller mindre vänt ut och in på sig själva. Jag är mycket tacksam för detta, 

och jag vill berömma alla, ingen nämnd och ingen glömd. 

Nu hoppas jag innerligt att det här sjukdomseländet snart är över. Det är vad jag hoppas, fast 

intellektuellt begriper jag att så rimligen inte är fallet. Alla rapporter från övriga världen talar sitt 

tydliga språk: vi står inför en andra sjukdomsvåg vare sig vi vill det eller inte.  

Här gäller det att ta personligt ansvar! Jag blir lite bedrövad när jag nyss i 05.30-nyheterna hörde att 

de svenska fjällanläggningarna inför vintern i princip är fullbokade. Fallet lär vara detsamma med 

våra lokala anläggningar i Hassela och Järvsö. Nu backar vi bandet lite drygt ett halvår! Vart 

eskalerade smittspridningen när detta elände började? Jo, i de italienska och österrikiska alpina 

skidorterna. 

Mitt råd: håll er hemma, håll avstånd, håll ut! 

                                                                                                                                                                Mvh 

Fredrik Röjd 

                                                                                                                                                         Platschef 

 

 
ÄR DU NYINFLYTTAD I SVÅGADALEN?.... 

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

Välkommen 

Ann-Marie Rosvall  

Svågadalsnämnden 



                        Ängebo IK oktober-20                                                                                                                                   

   

Träning i hallen onsdagar 19.00.  ( Från 12 år) Vi kör i höst utan redskap, då i form av styrke- intervaller eller 

styrka på sin egen plats. Var och en får ha med sig eget liggunderlag. Vi har handsprit i hallen samt 

desinfektionsmedel om man vill torka av sin matta eller dylikt. Vi håller avstånd och är friska om vi är med. 

Dusch men inte bastu. Var och en tränar efter egen förmåga. Vi kan nu söka stöd för att aktivera 65 plussare så 

kom gärna med å prova på. Kan bara vara skönt att komma ut och träffa andra och av egen erfarenhet så vet 

jag att det är lättare att komma igång om man är ett gäng, särskilt med styrketräning och rörelse. Endast betald 

medlemsavgift krävs. 

Det här kan du göra för att stödja Ängebo IK på ett enkelt sätt. 

1. Lösa medlemsavgift 100 kr per år och person. 300 kr familj. Barn under 18 år, 
sedan egen avgift. Det går fortfarande att lösa avgiften för 2020, är du osäker på 
om du löst din avgift så hör bara med mig. ( Maj-Lis.) 

2. Prenumerera på Bingolotten och välj Ängebo IK som din förening. En viss 
procent går då till klubben. 

3. Gräsroten. När du spelar ex. lotto tips mm. kan du välja att stödja Ängebo IK 
genom Svenska spel. Fungerar på Handlarn eller det ställe där du spelar. Kom 
bara ihåg att säga till. Här kommer också en viss procent klubben till del.  

På detta sätt hjälper du oss att hålla aktiviteterna och friluftslivet i dalen levande. 

Det är just nu lite barn i dalen men vi vill ändå att det skall finnas aktiviteter för de 

som finns. Just nu har vi ingen tävlingsaktivitet men det är inte det viktiga. Det är lika 

viktigt att barn rör sig som ungdomar, vuxna och äldre. Därför finns fortfarande vår 

fina anläggning på Svågavallen, utegym, innegym, elljusspår och motionsspår. Vi 

sköter fortfarande efter 30 år om den fina Gröntjärnsleden och planerar för fler 

uppmärkta stigar på Bratthé området. Ett fantastiskt fint område för friskvård och 

hälsa för hela familjen. 

Det innebär stora kostnader för att få det hela att flyta och vi är några få personer 

som jobbar helt ideellt för att ro detta i hamn. Vi stöter även på hinder som vi inte räknat 

med. Närmast måste vi hitta en bra lösning för att göra en ny bro över Svågan på 

elljusspåret. Ett kostsamt projekt där vi skall börja med att dra iland hela 

balkkonstruktionen, för att se om det går att laga, eller alla helst få tag i nya balkar, som 

räcker hela vägen utan skarvar. Vi behöver även byta ut vissa stolpar på elljusspåret som 

börjat bli dåliga nertill. 

Är det någon som mot förmodan vet eller vet någon som kan veta hur och var man 

kan hitta riktiga balkar, minst 32 m långa så hör gärna av er till Maj-Lis.                    

Kan någon, företag eller annat, tänka sig att hjälpa till med sponsring på något 

vis så hör av er till DS. 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närtrafiken är ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken för de som vill resa från adresser som ligger 

mer än två kilometer från en busshållplats. Trafiken är anropsstyrd och körs med taxi efter olika ”linjer” som alla 

har egna tidtabeller med cirkatider. 

För att kunna använda Närtrafiken ska du ha minst 2 km till närmaste busshållplats, men du behöver inte vara 
folkbokförd på adressen.  

Betalar du din resa direkt till föraren med kontanter eller kontokort betalar du ett högre pris än om du väljer att 

köpa biljetten i förväg i X-trafiks app som mobilbiljett. Inga andra biljetter gäller vid resa med närtrafik och du 
har inte möjlighet att betala med reskassa ombord.  

 

Turlista Närtrafik from 17 augusti tom 11 december 
Observera att möjligheten att åka närtrafik från Svågadalen till Ljusdal tagits bort. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Är det nåt på gång? Önskar du sälja/ köpa eller 
ge bort något något ? 
Annonsera i nästa Svågadalsblad! 

 

Information från Hudiksvalls kommuns 

näringslivsbolag  

29-05 2020 

Marknadens efterfrågan på lokalproducerade 

grönsaker är betydligt större än tillgången - det är 

brist på såväl odlare som tillgång på 

jordbruksmark. Här finns en outnyttjad potential till 

nya jobb och mer lokal mat. 

Vi på Näringslivsbolaget driver ett nätverk inom 

livsmedel - syftet är att ge kunskap, inspirera och 

skapa möjligheter för att starta, utveckla och 

etablera företag inom denna viktiga bransch. Detta 

leder bland annat till fler arbetstillfällen och en 

ökad lokal produktion av livsmedel. 

Hudiksvalls kommun har antagit den regionala 

handlingsplanen som bland annat syftar till att öka 

livsmedelsproduktionen och sysselsättningen inom 

jordbruk och förädling i Gävleborg. 

Vi behöver DIN hjälp! 

Har du odlingsbar mark eller kan du tänka dig 

att starta företag med grönsaksproduktion? 

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om 

livsmedelsnätverket.  

info@hna.se    eller tel.  0650 - 55 66 20 
 



 

 

 

  

Skog & Schakt Hälsingland 
Anders Bergström 070-555 73 12 

Tjärna, Bjuråker 
     

                    Vatten och avlopp                            Dränering 
                          Kompletta grunder för hus m.m.   Jordvärme 
                    Fuktisolering                                      Dikning 
                    Trädfällning                                        Slyröjning 
                    Flisvedhantering                                Trädklippning 
                          Dikesröjning                                       Röjning av vägkanter 
                          Anläggning av gräsmattor                m.m.                                                         



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 
  

Vecka/ 

sallads-bord 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

Hemtjänsten 

Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 43 

Sallads 

buffé 

Stuvade 

makaroner 

korv  

Stekt fisk 

citronsås 

potatis 

Blandade 

rätter 

Spagetti 

skinksås 

Kyckling ris 

 

Stekt fisk sås 

potatis 

Snitsel sås 

potatis 

Vecka 44 

Sallads 

buffé 

Ugnstekt 

korv, potatis 

sås 

Fisk sås potatis Pölsa potatis 

rödbetor & 

stekt ägg 

Köttbullar 

sås potatis 

Fläskkarré 

Bourguignon 

potatis 

Blandat Kotlett sås 

potatis 

Vecka 45 

Sallads 

buffé 

Hamburgare 

med 

tillbehör 

Kycklingfilé, 

Sås, Ris 

Spagetti 

köttfärssås 

Ärtsoppa 

Pannkaka 

sylt, grädde 

Kassler 

svampsås, 

potatis 

 

Färsbiff sås 

potatis 

Stuvade 

makaroner 

fläsk 

Vecka 46 

Sallads 

buffé 

Korvlåda 

potatis 

Pytt i panna 

ägg, rödbetor  

 

Kyckling i ugn 

med 

mangochutney 

ris/potatis 

Kålpudding 

sås potatis 

Portergryta Stekt korv, 

potatis 

Kotlett sås 

potatis 

Vecka 47 

Sallads 

buffé 

 

Stekt korv 

sås potatis 

Dragon- 

kryddad fisk 

potatis 

 

Tortillarullar 

med köttfärs 

och ostsås 

Crepes 

 

Köttbullar 

stuvade 

makaroner 

Sill potatis 

och skysås 

Fläskgryta 

potatis 

Cafeterian öppen 

10.00-14.00 

                   Lunch 

               11.00-13.00 

Hyr lokal för dop, bröllop, begravning, sportaktiviteter, 

mässor, arrangemang och möten mm 

Ring för prisuppgift eller se www.svagadalen.com 



Plats och tid: Svågagården den 21 september 2020, kl. 08.00- 11.35 

Förtroendevalda: Beslutande:   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Eva Edström (Opol)  
Amanda Brink (Opol) 
Peter Jons (Opol) 
Robin von Wachenfeldt (Opol) 
(t.o.m § 54) 
Marianne Joelsson (Opol) 
Malena Söderström (Opol) 
Torbjörn Bengtsson (Opol) 
(fr.o.m § 55) 

 
  Torbjörn Bengtsson (Opol) 
  (fr.o.m § 55)    
  Birgitta Holmberg (Opol) 
  Bengt-Olov Carlsson (Opol) 
  Mona Svedlund (Opol) 
 
 

 

Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare 
 
 

 
Utses att justera:  Torbjörn Bengtsson (Opol) 

 
 
Justeringens plats och 
tid: 2020-10-05, kl. 07:45 

Underskrifter:  Paragrafer:         51  - 58 

Sekreterare: 
 
Fredrik Röjd                  

Ordförande:                 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 
 

  
  

                                   Torbjörn Bengtsson (Opol) 
                                    
Upprop: Enligt ovan. 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 
 
Anslagstid från                                                            Anslagstid till 
 
2020-10-07                                                      2020-10-28 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 

Svågadalsnämnden 



§ 51 Rapport från verksamheten, personalläge samt arbetsmiljö 

Platschefen informerar om läget inom förvaltningen just nu och om hur det har fungerat under den 
gångna sommaren som i mångt och mycket präglats av den ännu pågående Covid-19: pandemin. 

I början av augusti månad hade hemtjänstarbetsgruppen sju stycken medarbetare, men vid ett tillfälle var 

det bara en av dessa som kunde arbeta på grund av bland annat vidtagna coronaskyddsåtgärder. 
Förvaltningen har varit och är mycket noggrann när det gäller att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer 

avseende hygien och karantänperioder. Vid minsta symptom skall personalen vara hemma, allt för att 

skydda våra gamla och sköra medmänniskor. 

Inom förskolan har det under sommaren varit mycket liten verksamhet, men just nu pågår inskolningar av 
nya barn i förskolan, vilket är mycket glädjande. Vi har i princip en full avdelning nu vilket är bra. 

Inom skolan har vi nu haft höstterminsstart med en ny lärare i mellanstadieklassen. Skolstarten har 

fungerat bra. 

Övriga delar av förvaltningen jobbar på enligt plan. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 52 Uppföljning av det ekonomiska läget efter augusti månad år 2020 

Platschefen informerar om hur nämndens ekonomi har fallit ut per den sista augusti år 2020. 

Platschefen har på uppdrag från kommunens ekonomiavdelning tagit fram ett underlag över de 
extrakostnader som förvaltningen har haft med anledning av coronapandemin, och som sedan skickats in 

till staten. Underlaget godkändes och närmare en kvarts miljon kronor utbetalades från staten som extra 
stöd i dessa sjukdomstider. 

När detta extra statsbidrag räknats in, och när hänsyn tagits för periodiseringar så bedöms nämnden följa 

budgeten vid årets slut. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 53 Verkställda beslut 

- Ett bidrag om 2 000 kronor har av platschefen beviljats till Svågadalens snöskoterklubb 
till skruv och spik till skoterledsbroar. 

 
- Platschefen har beslutat om att installera nya dörrklämskydd på förskolan. Det här arbetet 

har utförts på kommunens samtliga förskolor. För Svågadalens förskolas fall landade 
kostnaden på 16 000 kronor. 
 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 54 Pågående arbete 

- Platschefen skall tillsammans med undersköterskorna ha ett möte med chefer från Region 
Gävleborg i syfte att diskutera huruvida hälsorummet ska öppna eller inte i dessa Covis-
19 tider. 
 



- Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) påminner om att det vore bra att utveckla 
Hälsorummet med medicinsk fotvård vid några fasta dagar. 

 
- Arbetet med fiber till Svågagården fortsätter. 

 
- Arbetet med Svartsjövägen fortsätter. 

 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 55 Information om möte med kommunstyrelsens ordförande 

Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) och platschefen har haft ett möte med kommunstyrelsens 

ordförande samt kommunens landsbygds- och stadsutvecklingsstrateg rörande gränsdragningar mellan 
kommunstyrelsens och Svågadalsnämndens landsbygdsutvecklingsuppdrag. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 56 Fråga om hyra 

Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) och platschefen skall i slutet av september ha ett möte med den 

nye verkställande direktören för aktiebolaget Hudiksvalls Bostäde i syfte att diskutera hyresnivån för den 

del av Svågagården som ägs av detta kommunala bolag. 

Det här är något som stöds av kommunledningen. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 57 Ansökan om lokalt aktivitetsstöd från Ängebo IK 

En ansökan om lokalt aktivitetsstöd har inkommit till förvaltningen. 

Ansökan omfattar 14 stycken sammankomster för barn- och ungdom á 32 kronor. 

Detta ger en totalsumma om 448 kronor. 

Förvaltningen föreslår nämnden att i enlighet med Hudiksvalls kommuns riktlinjer bevilja det sökta 

bidraget. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 58 Ny ledamot av svågadalsnämndens arbetsutskott 
Robin von Wachenfeldt (Opol) har nu på grund av Covid-19 pandemin suttit i arbetsutskottet längre än 
planerat och behöver nu ersättas. 

Nämndens ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att Marianne Joelsson (Opol) tar över som 

ledamot i arbetsutskottet. 

Nämnden diskuterar frågan. 

Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med ordförandes förslag att välja Marianne Joelsson till 
ledamot av arbetsutskottet. 

Mötet avslutas. 



SVÅGADA LSBLADET 
 

                                                             

               

 

 

15 november 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 

Manus mailas 
eller handskrivs 

SWISH   123 510 9285 

Minne från Rôssåsen ; regnet öser ner och inne i 

fäbostugan sitter Birgitta och myser vid eldstan.  

Sommarens musikkvällar går mot sitt slut och liksom förr 

ska det packas ihop och stängas. Knut och Birgitta 

ordnade uppskattade och välbesökta musikkvällar 2005 

till 2018 på vallen. Människor kom från alla håll och 

kanter för att spela, lyssna på musik, äta kôlbullar,gofika, 

slåss med knotten och trivas i största allmänhet. 

Foto Birgitta Nilsson text Mia Rosvall 


