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Svågadalens intresseförening
Lite information…
I denna förening är alla fast boende i Dalen
medlemmar, vi har möten ca fyra gånger per
år, årsmöte på våren.
Vi har tillverkat en friluftskarta över
Svågadalen.
Vi har en ledgrupp där du kan bidra med nåt..
Den röjer lederna – märker lederna – målar
skyltar
Julgransplundring i januari
Ger ut Svågadalsbladet varje månad utom i juli
till alla boende i Dalen, till prenumeranter och
ut på nätet.
Hemsida www.svagadalensbyar.se
Några evenemang
Julmarknad 1:a advent

STÄDDAG
i hela Dalen
1 maj
Boka in, mer info i aprilbladet

ÅRSMÖTE
på Sördala Camping
Söndag 16 maj kl 12.00

Birgitta Nilsson,
Nilsson,

ordf

MARS

VINTERFUNDERINGAR

SOMMARTID
Det verkar som att vi får fortsätta med allt detta
sjå.. ställa om alla klockor… plocka ut alla stolar…
till vilken nytta… det fattar inte jag…

Vädergudarna väntade vargavintern
Vintervita vackra vidder
Västanvinden viner
Vargskinnspälsen värmande
Verkliga vedermödor

PÅSK
Så har vi påskhelgen i några dagar, den bjuder på
vårsol och vackert väder… snön ligger troligen
kvar ett tag till…

VIRUSET
Detta förhatliga lilla eländiga covid19… tänk om
du bara kunde dra riktigt långt bort från oss… vi
vill kunna leva som vanligt nu… så mycket som du
har förstört sen du släpptes ut från någonstans i
Kina… alla funderingar kring dig, det är bara
teorier allting… kan du bara dra och det nu
direkt…
Skulle kunna skriva så mycket om detta, både
komiskt och tragiskt…

Vedboden välfylld
Vedspisen välsotad
Vinterjackan välfodrad
Vinterfiskarna varnar
Vanskliga vårisar

Vårfåglarna, valljäntorna vilar
Vårblommorna vaknar varsamt
Varje varelse vill värmas
Vädergudarna varslar våren
Vi väntar våren
Vårlängtan

EVENEMANGSKALENDERN
har vi inte ägnat oss åt på länge nu, vet
egentligen inte vad vi skulle kunna skriva istället,
det händer ju ingenting.

Birgitta Nilsson

nästa manusstopp 15 april

/Birgitta Nilsson

Välkommen
till
världen
Du lilla nya Svågadaling

Fågelholkar till salu
100 kr/ st
Kontakta Yvonne 073-829 73 65
Komihåg medlemsavgiften 100 kr
Stöd oss gärna fast du inte bor här.

ÄR DU NYINFLYTTAD I SVÅGADALEN?....
I Svågagårdens reception finns
informationsmaterial för dig. Prata med
Cilla.
Välkommen
Ann-Marie Rosvall
Svågadalsnämnden
VI
FLYTTAR
IN

Sörsia Byalag

Stort tack
till Robin Wachenfeldt
för en fantastiskt bra snöröjning!
/Boende i "pensionärslängorna" vid
affären.

AKTUELLT I SVÅGADALEN
Handlar´n Svågadalen

Brännås/Brändbo Vägförening

har öppet vardagar 9.30-17.30 Lördag 9.3013.00
Ombud för apotek, systembolag och Svenska
spel. Säljer fiskekort-frimärken-refill till mobil
0653-30100 handlarnsvagadalen@gmail.com

Ordf. Peter Sundberg 0703 338151

BAD
Havrabadet naturbad

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

Björsarvs lyse- och intresseförening
Ordf. Ola Lindqvist 0706 707716

Stråsjö medeltida kapell
0730 415403

Stråsjösjöns vänner

DRIVMEDEL

Ordf. Sven-Erik Sydh 0702 742318

Svågamacken, vid affären, endast kort

Svågadalens skoterklubb

Laddstolpe för snabbladdning av elbilar

Ordf. Tomas Sandin

Svågagården

Utbildning förarbevis för 4-hjuling och
skoter:

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö
Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Sörsia byalag

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
070 5630938

FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

Svågadalens jaktskytteklubb
Ordf. Joakim Brink 070-2972872

JMV El & Byggtjänst
Rotbäck 210 Bjuråker
070-3459928

Ordf. Jessica Svensson

Sture Joelsson 0703729224

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

Ordf.Ulrika Brink
Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

0705-691929
0730-822525
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

KROPPSVÅRD
KB Kroppsvård

STÄDNING
Dellenstäd, städfirma med hushållsnära

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

tjänster 070-1684596 eller
073-0392896 www.dellenstad.se
dellenstad@hotmail.com

Svågans beröring och massage

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

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

LANTBREVBÄRARE
Vardagar

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

SVÅGADALENS HEMSIDOR

www.svagadalen.com
Hemsidesansvarig Jan-Åke Rosvall
janake.rosvall@svenskafrim.se
www.angeboik.se
Hemsidesansvarig Maj-Lis Wikström
angebo.ik@outlook.com

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

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL

Yvonne Bergström

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN

073-829 73 65

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

www.hudiksvall.se

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
Maj-Lis Wikström

0703 729224
0705 253096

VÄGPROBLEM
PEAB
Jourtel trafikverket

073-3373990
0771 – 921 921

Eneberga Bygg AB
076-0730485
Trähantverk
Nille Lönn 070-2198340

SOMMARTID
Söndag 28 mars

Himmel & Jord Keramik
Stina Neander 076-8378203
himmel.o.jord@telia.com
Sätt undan eller ta fram stolen… hur var det
nu??? Spelar det nån roll förresten? Och solen
visar ju hur mycket klockan är…

Vi vill tacka Magnus med
personal för den fina hjälpen vi får
av dem .
Två gånger i veckan packar de ner
våra varor och ställer väskorna på
vår trappa.
Vi är så nöjda vi får fina varor och
allt flyter så bra.
Lisa och Kenneth Kalen Björsarv

DIGITALT SAMTALSCAFÉ
Då vi inte kan träffas fysiskt så passa
på att vara med på ett digitalt
samtalscafé om hur det är att bo och
leva på landsbygden. Mer
information finns på ÄIK´s sida i det
här bladet. Länken till cafét :
Samtalscafé: Att bo och verka i
glesbygd - SV Gävleborg

Jag vill ge ett fång rosor till de
som har tagit hand om vägen
Österstråsjö och Norrhavra i vinter.
Bra jobbat!
Mona

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

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

HORNBERGET
Nu har det kommit upp
en cementring för grillning,
ett bord med bänkar
och ett nytt kaminrör till stugan
på Hornberget.
Stort tack till
Sture och Petri som fixade det.

Förra året fick vi ett erbjudande från Skogsstyrelsen om
kostnadsfri "Rådgivning om Miljövårdande skötsel" av
vår skog.
Vi nappade på det och fick besök av en man som tog oss
på några timmars rundvandring med biologisk mångfald
som vår målsättning.
Vi fick se flera olika arter som vi inte kände till, lunglav,
stuplav och ullticka. Han gav råd om vilka åtgärder vi
kunde tänka på för att bevara och utveckla
naturmiljövärden, t ex friställa naturvärdesträd av asp,
sälg och rönn.
Lunglav på björk

Knärot, en rödlistad orkidé

Det var en trevlig och intressant vandring som gör att vi
idag tittar med lite öppnare, nyfikna ögon på mångfalden
fantastiska växter som är del av vår skog.
Viveka Klingenberg

Bland snömodd och marskatter
Jo, så var det mars månad igen då, även om väderläget mest påminner om april, med regn, snö och minusgrader om
vart annat. Jag lyckades åtminstone i helgen med att dra upp det sista av årsveden innan kälkföret helt försvunnit och
det är väl alltid något. Nu väntar ett idogt kvällsarbete med Delsbokap samt Gränsforsyxa. Bra träning för både kropp
och själ, även om träningsvärk är en känd biverkning.
Å biverkningar pratas det mycket om i dessa tider, och så är det väl: inget ont som inte har något gott med sig och
eventuellt tvärt om.
Det här med att ha möjlighet till vedeldning är mycket bra sett ur ett beredskapsperspektiv för vi har under de
senaste åren flera gånger märkt hur känsligt vårt elnät faktiskt är när det blir oväder.
Intressant är också de många olika planer som finns kring hur vi i framtiden ska använda våra skogsresurser. Det
handlar om allt från biobränsle till byggande av hus i trä istället för med stål och betong, och oavsett vilken inriktning
det tar så kommer vi i Hälsingland att påverkas, för är det något vi har så är det skog!
I morse var det ett lätt lager av nysnö på gårdstunet därhemma, och då såg jag spår efter flera olika katter. De måste
ha gått långt för jag har bara en katt i det närmaste grannskapet, fast är man på friarstråt kan man nog gå långt.
Ta hand om er och håll avstånd!
Mvh
Fredrik

Friluftsdag Svågadalens skola
Vi summerar ännu en trevlig dag med våra elever, genom att bjuda på dessa bilder.
Fredagen före sportlovet var det friluftsdag och eleverna fick prova på både curling, rodelbana,
poängjakt, springskytte.

Man måste ”sopa” för att få ”stenen” dit man vill.

Tillverkning av rodelbana för petflaskor.

Tack till ÄIK som ordnat så fin grillplats.

LÄNGTAN
Du kom som en vind
jag sökte din blick
så gracil
Du smekte min kind
och känslor jag fick
lätt labil

Intet är som väntans tider
evenemang vad det lider
Solen värmer, allt knoppas
bättre tider, vi hoppas

VÅFFELDAGEN

Du kröp i min famn
ville stanna hos mig
så stabil

Torsdag 25 mars

Du viskar mitt namn
nu älskar jag dig
min mobil

Birgitta Nilsson
Nilsson

Ängebo IK , MarsMars-21
Ängebo IK s styrelse 2021. Ordförande Irene Mickelsson Ilonen, Ängebo, Sekreterare Emma Wik
Västerstråsjö, kassör Maj-Lis Wikström Ängebo. Övriga Sture Joelsson, Tallbacken och Mona
Svedlund, Norrhavra.
Suppleanter Anna Nordin, Bengt Skarp och Astrid Johansson. Årsmötesprotokollet kommer att
läggas in på hemsidan under föreningen. Där finns även vår verksamhetsplan för 2021.

Medlemsavgift för 2021.
Med risk för att bli tjatig påminner jag åter ÄIK s medlemmar att nu betala in avgiften för
2021. Det spar arbete för mig att inte behöva skriva ut inbetalningskort och det spar
ganska mycket porto att inte behöva posta. Avgiften är som tidigare 100 kr person och år
eller 300 kr för familj med barn under 18 år. Mycket tacksam för alla som redan skickat in
och stödjer oss i vårt arbete för att det skall finnas olika aktiviteter i dalen. Tack även till
tidigare aktiva friidrottare samt deras familjer samt andra som inte härstammar från
dalen eller bor här, men ändå finns kvar som medlemmar och stöttar föreningen. Ny
medlem registrerar in sig på angeboik.se länk, föreningen och medlemskap.

Skidåkningen onsdagskvällar har
avslutats på g av dåligt intresse.
Tillåter vädret så kommer vi att
köra spår så länge det finns
tillräckligt med snö. Då kan var och
en motionera själv när det passar
och man har tid.

Samtalscafé: Att bo och verka i glesbygd.

Vilka fördelar ser du med att bo och verka i glesbygd?
Finns det några nackdelar och hur hanterar du dessa?
Välkommen till ett samtalscafé där vi pratar om möjligheterna och utmaningarna
för oss som bor och verkar i glesbygd.
Samtalsledare är Maj-Lis Wikström boende och föreningsaktiv i Svågadalen samt
Mia Roswall som är ordförande i Svågadalsnämnden. Digitalt 23 mars. 18-19:30.
På Ängebo IK s Facebook sida finns en direktlänk till anmälan och information.
Annars går man in på Studieförbundet vuxenskolan Gävleborg, klicka på kurser
och hållbar utveckling som ämnesområde. Då kommer länken till samtalscafé
upp för anmälan och information. Haka gärna på och prata glesbygdsfrågor.
Maj-Lis och Mia.

Har du ved hemma som ska kapas och klyvas men känner att det finns roligare
saker att göra?
Vi erbjuder oss att komma hem till dig och göra allting åt dig med våran grävmaskin, snabbt
och smidigt.
För mer information ring:

Dellenbygdens schakt Jonatan Brink 073 70 40 212

Skog & Schakt Hälsingland
Anders Bergström 070-555 73 12
Tjärna, Bjuråker

Vatten och avlopp
Kompletta grunder för hus m.m.
Fuktisolering
Trädfällning
Flisvedhantering
Dikesröjning
Anläggning av gräsmattor

Påminnelse, den gemensamma
landsbygdsutvecklingsfonden
Hej!
Jag vill påminna om att ansökningstiden
för att söka pengar till den
gemensamma
landsbygdsutvecklingsfonden är tom
den 31/3 för vårens omgång.
Under förutsättning att vi har pengar
kvar blir det också en ansökningsperiod i
höst också. Det är alltså avgörande hur
många ansökningar vi får in denna
omgång.
Mvh
Fredrik Röjd

Dränering
Jordvärme
Dikning
Slyröjning
Trädklippning
Röjning av vägkanter
m.m.

MATSEDEL
Vecka/sallads
-bord

Vecka 12
Sallads buffé

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lunchkorv sås
potatis

Fiskgratäng
potatis

Blandadde rätter

Kycklingsoppa
med tillbehör

Köttgryta potatis

Korvlåda ris/potatis

Pasta med
tonfisksås

Skolans påskbuffe

Blandade rätter

Långfredag

Lördag

Söndag

Hemtjänsten

Hemtjänsten

Skinklåda

Inlagd sill potatis
ägg

22/3-28/3

Vecka 13
Sallads buffé

29/3 -4/4

125:-/ pers även
avhämtning.
(förbest.)

Fläskkarre sås Janssons frestelse
potatis

Hemtjänsten

Sill, jansson
Gravad lax
Leverpastej
ägghalvor, skinka,
forbondekorv
prinskorv,
Drumsticks
köttbullar potatis

Vecka 14

Annan dag påsk

Fisk gratäng
potatis

Färsbiffar sås
potatis

Köttsoppa mjukt
bröd pålägg

Pasta men limsås gryta potatis
kassler

Skolan lov

Skolan lov

Skolan lov

Skolan lov

Ugnskorv potatis sås

Stekt Strömming
potatismos

Kycklingnuggets
med ris/potatis
sweet chilisås

Fläskpannkaka
lingonsylt

Pastagratäng

Stuvade makaroner
korv

Stekt fisk filsås
potatis

Månadens
vegetariska rätt

Creps fylld med
Kålpudding sås
Skinkstuvning
potatis
eller räkstuvning

Sallads buffé

Fisk gratäng
potatis

5/4 -11/4

Vecka 15
Sallads buffe
12/4 – 18/4

Vecka 16
Sallads buffé

20/4 – 26/4

Kotlett potatis
svampsås

Köttbullar sås
potatis

Blandat

Blandade rätter

Grönsakspaj

Vi erbjuder matlådor för avhämtning på lastbryggan och betalning med Swish om du inte vill gå in i lokalerna
Dagens lunch serveras mellan 11.00- 13.00
Dagens rätt 79:- inkl.måltidsdryck, sallads buffé, bröd och smör. 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 25kr m.m.
Alla dagar lättmargarin/smör, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten
Adress
Telefon
Fax
E-Mail
Svågagården 824 79 Bjuråker 0653-30157
0653-30286
svagagarden@svagadalen.com

Svågadalsnämnden

Plats och tid:

Svågagården den 22 februari 2021, kl. 08.00-11.50

Förtroendevalda:

Beslutande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Eva Edström (Opol)
Peter Jons (Opol) (ej § 3-4)
Marianne Joelsson (Opol)
Malena Söderström (Opol)
Sindre Ranheim Sween
(Opol)
Birgitta Holmberg (Opol)

Ej beslutande:
Bengt-Olov “Benke” Karlsson (Opol)
Mona Svedlund (Opol)
Per “Pelle” Persson (Opol)
Robin von Wachenfeldt (Opol)

Hans Schröder (Opol)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Bengt-Olov “Benke” Karlsson (Opol)

Justeringens plats
och tid:

2021-03-08, kl. 07:45

Underskrifter:

Sekreterare:

Paragrafer:

1 - 11

Fredrik Röjd

Ordförande:

Ann-Marie Rosvall (Opol)
Justerande:

Bengt-Olov “Benke” Karlsson

Enligt ovan.
Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Upprop:

Anslagstid från
2021-03-10

Anslagstid till
2021-03-31

Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare
_________________________________________________________

§ 1 Rapport från verksamhet, personal, arbetsmiljö samt Covid-19
Platschefen informerar om det arbete som just nu pågår inom förvaltningen, ett arbete som i hög
grad kännetecknas av den pågående Covid-19-pandemin. Hemtjänstpersonalen har nu fått
vaccinationsspruta nummer ett av två.
Förvaltningen arbetar enligt samtliga bestämmelser och restriktioner. Vi har hittills varit förskonade
från Covid-19, men sådant kan förändras fort.
Väntrummet till vårt hälsorum har nu målats om, likaså förvaltningens kopieringsrum.
Inom förskolan är det fullt upp, och där har vi en del sjukfrånvaro inom personalgruppen, vilket i sig
inte är ovanligt under vinterperioden, men nu gäller det på grund av läget att vara vaksam på minsta
symptom.
Till skolan kommer det nya barn och vi kommer att ha minst 20 stycken elever till hösten.
Inom landsbygdsutvecklingssidan pågår endast ett lågintensivt arbete nu med anledning av
pandemin.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 2 Uppföljning av det ekonomiska läget för år 2020
Platschefen föredrar för hur nämndens ekonomi har fallit ut per den sista december år 2020.
Nämndens visar ett positivt resultat på 171 000 kronor, vilket visar att nämnden under det gångna
året på ett bra sätt tagit sitt ekonomiska ansvar.
Ekonomisk rapport för januari månad år 2021 kan inte lämnas p.g.a. tekniska problem inom
kommunens ekonomisystem.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 3 Ansökan om driftsbidrag från Ängebo IK
En ansökan om driftsbidrag från Ängebo IK har inkommit till nämnden. Det rör sig om en ansökan om
totalt 74 900 kronor. Pengarna ska täcka den aktuella idrottsföreningens kostnader för lokaler och
maskiner med mera.
Enligt Hudiksvalls kommuns regler får nämnden bevilja maximalt 80 % av det sökta beloppet, vilket
då blir cirka 59 900 kronor.
Arbetsutskottet har beslutat att föreslå nämnden att bevilja Ängebo IK ett driftsbidrag om 59 900
kronor.
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Beslut: En enig nämnd beslutar att bevilja Ängebo IK det sökta driftsbidraget.

§ 4 Ansökan om lokalt aktivitetsstöd från Ängebo IK
En ansökan om ett lokalt aktivitetsstöd från Ängebo IK har inkommit till nämnden. Det rör sig om en
ansökan om totalt 320 kronor. (10 tillfällen á 32 kronor).
Enligt Hudiksvalls kommuns regler skall dylika aktivitetsstöd beviljas.
Arbetsutskottet har beslutat att föreslå nämnden att bevilja Ängebo IK ett lokalt aktivitetsstöd om
320 kronor.
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.

Beslut: En enig nämnd beslutar att bevilja Ängebo IK det sökta aktivitetsstödet.
§ 5 Verkställda beslut
- Platschefen rapporterar att han anställt totalt fem medarbetare på två månader vardera. Fyra
på heltid och en på halvtid.

-

Platschefen anmäler att han enligt delegation beviljat Svågadalens skoterklubb ett bidrag om
2 000 kronor till rustning av leder.
- Befattningsbeskrivning har tagits fram till receptionisten.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.
§ 6 Pågående arbete
- Vi ska bjuda in en representant ur allmänheten till ett nämndsmöte avseende representation
kommunbygderådet.
- Möte med ödehusgruppen ska hållas innan nämndsmötet i mars.
- Det kommunala fiberföretaget Fiberstaden AB kommer under detta år att gräva
transportsträckor för fiber inom Svågadalen. Som det ser ut nu kommer erbjudande om fiber
att gå ut under år 2022. Vilka byar som är berörda i det kommande projektet är än så länge
oklart. Säkert är dock att 75 % av de erbjudna måste tacka ja.
- Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om det senaste om trygghetsboendet som
är på gång.
- Platschefen får i uppdrag att kalla till ett möte avseende Svågagårdens utemiljö, anledningen
är att det är flera intressenter som nyttjar marken runt Svågagården, och samordning behövs.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.
§ 7 Fråga om värme på Svågagården
Förvaltningen har under flera års tid haft problem med värmen på förskola samt delar av skolan.
Dessa lokaler hyrs av Hudiksvalls Bostäder Aktiebolag.
Arbetsutskottet har tidigare givit platschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till skrivelse som nu
redovisas för nämnden.
Nämnden diskuterar skrivelsen.

Beslut: Nämnden beslutar att godkänna den föreslagna skrivelsen som ska undertecknas
av nämndens ordförande.
§ 8 Utvärdering internkontrollplan för år 2020
Arbetsutskottet har tillsamman med förvaltningen tagit fram ett förslag till utvärdering av år 2020 års
internkontroll för nämnden.
Beslut: Nämnden beslutar att godkänna den föreslagna utvärderingen.

§ 9 Internkontrollplan för år 2021
Arbetsutskottet har tillsamman med förvaltningen tagit fram ett förslag till internkontrollplan för
nämnden avseende år 2021.
En skillnad från föregående år är att en särskild Covid-19-punkt förs in i planen.
Beslut: Nämnden beslutar att godkänna den föreslagna internkontrollplanen.

§ 10 Fråga om arbetskläder
Peter Jons (Opol) väcker frågan om arbetskläder inom förskolan.
Platschefen svarar att vi idag står för utomhusarbetskläder samt skor.
Platschefen tar på sig att utreda hur det ser ut i övriga kommunen avseende inomhusarbetskläder.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.
§ 11 Fråga om representant i arbetsutskottet
Marianne Joelsson (Opol) har suttit ett tag som representant, men det har blivit färre möten än
brukligt.
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att Marianne sitter kvar i utskottet denna
vårtermin ut.
Beslut: Nämnden beslutar att Marianne Joelsson (Opol) ska sitta kvar i arbetsutskottet
våren ut.
Mötet avslutas.
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15 april kl 12.00
Glad Påsk
Önskar
Birgitta och Mia

Kostnad för annonsering och införande i Bladet
Tack och grattis, kåserier och dikter i Dalen gratis i
mån av plats

Manusstopp

Föreningar och privata i Dalen
¼ sida
½ sida
helsida
mer än 5 sidor/år

50 kr
75 kr
100 kr
500 kr

Annons köp-byt-sälj

50 kr

Företagare i Dalen

¼ sida
75 kr
½ sida
150 kr
helsida
250 kr
---------------------------------------------------------------Företagare, föreningar och privata utsocknes
¼ sida
150 kr
½ sida
250 kr
helsida
450 kr
Prenumeration (ej Svågadalsbor)
300 kr/år
Annons, prenumeration och sponsring betalas via

Bankgiro 810-0422
Swish 1235109285
Ange på Meddelande vad inbetalningen gäller

www.svagadalensbyar.se

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

