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ÅRSMÖTE 
på Sördala Camping 

Söndag 16 maj  kl 12.00 
Ärenden enl. stadgarna 

Fika 
 

 

 

VI STÄDAR SVÅGADALEN 
Söndag 2 maj  kl 10.00 

OBS ÄNDRAD DAG! 
 

Samling vid Handlar´n i Ängebo 
där vi bestämmer var vi städar 

Ta med…. 
Bra skor, handskar, påsar, reflexväst. 
Pinne att plocka skräp med finns att 
köpa, du som var med i fjol har egen. 
Intr.för. har sopsäckar, nya plockepinnar,              
reflexväst 
Gemensamt fika på Sördala Camping 
från kl 13      Intresseföreningen bjuder! 

 
Frågor..   ring Birgitta    0730 423077 

Välkommen till en trevlig dag! 
 

Intresseföreningen 

 

APRIL 

SOMMARTID 
har vi fått, men hur var det nu, har du 
trädgårdsstolen framme i snödrivan eller står 
sparken kvar, drog du tillbaka klockan en timme 
eller var gjorde du av den? Den stora moraklockan är 
ju alldeles för tung för att flytta någonstans oavsett 
man ruckar den framåt eller bakåt…  
Jaa det är ju bagateller men ibland är det bra att 
veta vad klockan är om du nu ska med tåget kanske. 
Är du hemma så ser du ju på solen vilken tid det är 
eller så förstår du när du blir hungrig, är du 
fikasugen på fm, jaa då är klockan elva! 

VALBORGSMÄSSOFIRANDE……. 
i år på Hornberget, brasan kommer att synas över 
hela Svågadalen så du behöver bara gå ut på bron 
och vända blicken åt rätt håll, sydnord var du än 
bor!!  
Det var ett fasligt sjå att få upp allt ris dit men med 
förenade krafter så lyckades det till slut… 
Skogskören sjunger vårsånger ackompanjerade av 
vindens sus, dom flesta sångerna går i C-dur med en 

blandning av F. .. .Tänk om det kunde vara så här 

EVENEMANGSKALENDERN 
ett minne blott…men i juninumret kommer vi att 
kungöra alla evenemang som äger rum i sommar så 
då kan du räkna med ett digert nummer… 
Önsketänkande givetvis…. 

BYTESKUREN 
här hemma öppnar i maj/juni, annons i majnumret 
 

VIRUSTANKAR 
I slutet på maj lär ju detta lilla virus vara borta för 
alltid, så då återgår allt till det normala. 
Tänk bara att vi har förlorat ett helt år, bara tanken 
på alla teorier, alla restriktioner, allt svamligt prat, 
alla munskydd och visir, alla som åker bil ensam 
iklädd munskydd, vilket vaccin ska vi använda … !!  
Vi vet dock helt säkert att ingen vet något helt 
säkert.. 
 

I JULI HÄNDER DET SAKER I SVÅGADALEN 
men du får ge dig till tåls innan du vet nåt mera…. 
 
nästa manusstopp 15 maj 

                                       

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

Svågadalens intresseförening    
Hemsida  www.svagadalensbyar.se 



ÄR DU NYINFLYTTAD I SVÅGADALEN?.... 

I Svågagårdens reception finns 

informationsmaterial för dig.  

Prata med Cilla.  

Välkommen 

Ann-Marie Rosvall  

Svågadalsnämnden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tack 

för den fina vimpeln som nu är hissad på 

Svågagården. 

Birgitta Flodin 

 

 

 

 

 

Sörsia byalag  
kallar till årsmöte. 

 Söndagen den 9/5 kl.14.00  

träffas vi utomhus på Moodtorpet. 

  Vi bjuder på fika. 

Välkomna! 

 

 

TACK! ��� 
Jag vill tacka er så mycket för hjälpen med 
snöskottningen i vinter, då det körde ihop 
sig några gånger.  
Anders Backström, Leif Bergström och 
brorsan Leif Magnusson 
 
/Laila i Stråsjö 

 

VI 

FLYTTAR 

IN 

ENKEL, LITEN BOSTAD SÖKES 

Gro heter jag, och jag letar efter en liten bostad 
någonstans i vackra Dellenbygden.  

Det behöver inte vara så märkvärdigt, men bra om det 
är isolerat, finns det en fungerande eldstad eller två, är 
det ett stort plus!  

Jag klarar mej bra med utedass och  utan vatten 
indraget.       Är van det enkla livet på en vall  
(men självklart vore det en uppskattad lyx med wc och 
dusch).  

Jag har några hönor, en tupp och 14 kycklingar samt en 
katt och en gammal taxfröken som inte skäller.   Så 
gärna lite utanför centrum så tuppen SvenBertil ej stör.  

Jag har ordnad ekonomi, och är fri från anmärkningar 
av något slag.  
Dessutom är jag lite händig, så jag kan bidra med lite 
vård av hus och gård, mot låg hyra.  
Hyran får vi diskutera på plats. 

Jag skulle vara mycket tacksam, om du eller någon du 
vet kunde erbjuda mej och min lilla "djurfamilj" ett 
enkelt och bra boende. Över vår, sommar och höst, till 
en början.  

Och även i förlängningen, om det fungerar bra.  

Bästa hälsningar   
Gro Björgsdotter 
0730 858165 
Ett samtal eller 
sms är en bra början 
 
 

SÄLJER 
ÄGG  

från glada höns 
Stig och Camilla 

Brännås 618 
073 8179724 

BOENDE I DALEN I SOMMAR  

Har Du något att erbjuda till våra 
sommarturister, en liten stuga, ett rum, en 
lägenhet? 
Vi tänker annonsera i Bladets majnummer om 
vilka boendemöjligheter som finns. 
 
Skicka mail eller sms före 14 maj till  
Birgitta Nilsson eller Mia Rosvall 
Nummer finns på Bladets baksida 



 

 

 

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 073-8297365 

Ängebo IK 
Ordf. Irene Mickelsson Ilonen 073-0578026 
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   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     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 

Eneberga  Bygg AB 
076-0730485 

Trähantverk 
Nille Lönn 070-2198340 

Himmel & Jord Keramik 
Stina Neander 076-8378203  

himmel.o.jord@telia.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 

www.angeboik.se 
Hemsidesansvarig Maj-Lis Wikström 
angebo.ik@outlook.com 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 



Ängebo IK , AprilÄngebo IK , AprilÄngebo IK , AprilÄngebo IK , April----21212121                                                                                                                                   

 Kultur och friskvårdsvandringar del 1, 2021. Ett samarbete med 

Ängebo IK och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Vi kommer i stort att vandra torsdagskvällar. Längre sträckor kommer vi att gå på lördagar, så även 

cykelutflykten. På grund av pandemin får alla ta med egen matsäck och åka egna bilar till start. Vi gör detta 

på bästa sätt enligt de restriktioner som råder. Mycket troligt är att vi åter måste ställa in Gröntjärns- 

vandringen. Eftersom vi skall fira 30 år vill vi göra detta riktigt. Därför ordnar vi nu fler vandringar där man kan 

gå säkert med avstånd men ändå med sällskap på olika trevliga platser i Svågadalen med omnejd. Alla 

kvällsvandringar, om inget annat anges, är samlingsplats kl. 18.00 vid Handlarn i Ängebo. 

Utförligare information om varje vandring kommer att ligga på Ängebo IK s Facebook sida, sök Ängebo IK. 

Informationen kommer även att läggas ut på angeboik.se friskvårdssidan. Tel. för information 070-5253096, 

Maj-Lis Wikström. 

Bra om man kan titta in på någon av dessa sidor för eventuella ändringar i upplägget, dåligt väder etc. 

13 maj. Gökottevandring. Samling Bratthé 2 km väster om Stråsjö kl. 07.00. Hela rundan med fika vid 

Gröntjärnen är ca.7,5 km.  

27 maj Kvällsvandring Gravmyrberget. Ca. 3 km. 

03 juni. Kvällsvandring Hornberget.  Ca. 4 km.  

12 juni Lördagsvandring Ängebo- Njupfatet- Björsarvcamping- Ängebo. Ca. 20 km. 

17 juni Kvällsvandring Brättingberget ca. 2 km. 

26 juni Nattvandring Flottarleden. Samling 20.30 Handlarn.ca.10,5 km. 

01 juli Kvällsvandring Bratthè/Gröntjärn 7,5 km. 

10 juli Lördag. Cykelutflykt. Info. Hemsidor. 

15 juli Kvällsvandring. Del av Hävlungsleden. Info. Hemsidor. 

Fortsättning kommer över sensommarvandringar.  

Kommande projekt. Motioncenter på Bratthé. Vi skall markera upp 7,5 km rundslinga Gröntjärn-

Bratthé. 4 km slinga med styrkestationer. Kortare slinga för barn med aktivitetsstationer. 

Beslut om Gröntjärnsvandringen tas i slutet på april. Träning ute barn startar juni.  

Medlemsavgift för 2021. 

Avgiften är som tidigare 100 kr person och år eller 300 kr för familj med barn under 18 år. 

Mycket tacksam för alla som stödjer oss i vårt arbete för att det skall finnas olika 

aktiviteter i dalen för alla åldrar.  Ny medlem registrerar in sig på angeboik.se länk, 

föreningen och medlemskap.                                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SNART ÄR DEN HÄR...SOMMAREN MED CAMPING OCH NYA UPPLEVELSER! 

SVÅGADALEN HAR MKT ATT ERBJUDA 

Vandringsleder, fiske, loppisar, bad och en otrolig natur.  

På MOODTORPET finns möjlighet till enkel camping/ställplats för husvagn/husbil/tält. 

Pris 100kr/natt utan el , 150kr/natt med el,  säsong el längre tid än 10 dar 1500kr plus el. 

Enkel 2 bäddstuga finns också 200kr/ natt 

Välkommen önskar vi i sörsia byalag! 

Info Yvonne  073-829 73 65  

 

Coronaläget på Svågagården 

Vi på Svågagården är glada att vi kan vara behjälplig allmänheten 

att kopiera, maila och laminera m.m. 

På grund av rådande situationer har vi vidtagit några åtgärder här 

på Svågagården att försöka hålla ut den (förhoppningsvis) sista 

tiden med pandemin. 

De åtgärder vi har vidtagit är: 

 Besöksförbud i förskolan och skolan 

 Endast personal får gå in bakom receptionsdisken 

och i kopieringsrummet. 

 Idrottshallen är tillsvidare stängd. 

Receptionen är bemannad måndag 14–15, tisdag 8–15, onsdag 12.30-15  

torsdag 9.30-15 fredag 13.30-15. 

Öppettiderna kan dock snabbt ändras p.g.a. coronaläget. 

Övriga tider vänligen ring 0650–556660 så kommer Cilla och hjälper till. 

Hoppas att vi nu tillsammans kan hålla ut och hålla avstånd. 

        Mvh. Cilla 

 



 

 

Aprilväder 

Att Svartsjövägen snöade igen här i veckan är väl egentligen inte något att bli förvånad 

över med tanke på april månads historik. Allra helst inte med tanke på att hela det 

senaste året har varit som ett ständigt pågående aprilväder. Inte bokstavligt men bildligt: stor 

osäkerhet har rått och motsägelsefulla budskap har levererats från staten. Ett favoritexempel är 

uttalandet från Folkhälsomyndigheten avseende skolan. De hävdade alltså på allvar, tidigt i 

pandemin, att de enda inom skolans värld som riskerade att smittas på jobbet var rektorerna! Låt 

mig säga som så att personalen inom Svågadalens skola och förskola inte riktigt håller med herr 

Tegnell och kompani. 

Å det här är lite symptomatiskt kan jag tycka. Alla har synpunkter på skolan av den enkla anledningen 

att alla har gått i skolan. Dessvärre är de flesta skolerfarenheterna inte alls överensstämmande med 

hur det är idag.  Ett exempel på detta är det s.k ”Höstlovet”, tidigare kallat potatislovet. Härom året 

gick statsministern ut och döpte om detta lov till ”Läslovet”. 

Problemet är bara att höstlov, sportlov och påsklov i formell mening försvann under tidigt 90-tal när 

skolan gick från stat till kommun. Det är helt upp till respektive huvudman att bestämma. Påsklovet 

skulle alltså helt lagligt kunna läggas i september. Eller så struntar man i en hel vecka och erbjuder 5 

stycken lediga fredagar istället. Det här skulle knappast bli populärt, men så ser det ut. 

Sportlovet för övrigt – det hette tidigare kokslov och infördes under andra världskriget i syfte att 

spara in på koks (läs stenkol) under den kallaste perioden. Raka motsatsen till resor till fjällen med 

andra ord. Å andra sidan ska vi ju inte åka till fjällen i dessa tider. 

Nej, det blir nog semester på hemmaplan även denna sommar. Sedan får vi se hur det går. 

Det viktiga är att vi håller ut nu. Smittan ökar rejält i Norra Hälsingland. 

Ta hand om er och håll avstånd! 

Mvh 

Fredrik  

 

 



 

 

 

Vecka/ 

sallads-

bord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

Hemtjänst 

Söndag 

Hemtjänst 

Vecka 16 

Sallads 

buffé 

Stuvade 

makaroner 

korv 

Stekt fisk 

filsås potatis 

Månadens 

vegetariska 

rätt 

Grönsakspaj 

Creps  

fylld med 

Skink 

stuvning eller 

räk stuvning 

Kålpudding 

sås potatis 

Kotlett sås 

potatis 
Köttfärs 

paj  

Vecka 17 

Sallads 

buffé 

Currykorv 

ris/potatis 
Dragonfisk m 

potatis 

Kyckling sås 

potatis 

Potatis och 

purjolöks 

soppa 

Biff a la 

lindsröm 

sås potatis 

1:a Maj 

Fläskkarre 

sås potatis 

Makaroni 

pudding 

Vecka 18 

Sallads 

buffé 

Tomat och 

ostgratinerad 

korv med  

potatis 

Panerad fisk 

med 

remouladsås 

& potatis 

Köttfärs- 

gulaschgryta 

Ris/potatis 

Morotssoppa 

mjukt bröd 

pålägg 

Tacos buffe Kycklinggryta 

med dragon 

pasta/ris 

Fläskgryta 

potatis 

 

Vecka 19 

Sallads 

buffé 

Korvgratäng 

med tomat och 

svamp 

Stekt fisk med 

spenatsås 

potatis 

Pasta pennor 

med köttfärs 

och ostsås 

Stängt 

Kristi-

himmels färd 

Köttbullar 

Sås potais 

Färsbiff 

svampsås 

Kokt fisk 

äggsås 

potatis 

     Skolan lov   

Vecka 20 

Sallads 

buffé 

Korv potatis 

sås 

Stek fisk 

filsåspotatis 

Köttfärs-

frestelse 

Pannkaka, 

grädde & sylt 

Kyckling-

gratäng 

Ris/potatis 

Omelett Blandat 

 

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

 

  

           MATSEDEL 
 

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 
  

 

Vi erbjuder matlådor för avhämtning på lastbryggan och betalning med Swish om du inte vill gå in i lokalerna 

 



  

Vi miljösäkrar med solceller på taket, 

fossilfri uppvärmning och kontinuerlig 

uppgradering av ledbelysning. 

 

Ängebo www.svagadalen.com   

0653-30157 Jour: 070-6469867 

 

 

 Angående fiber….. 

 

I förra Svågadalsblad så skrev jag om att 

projektering för fiberutbyggnad  pågår i 

Svågadalen. Som jag skrev  då så ska 

transportsträckor byggas i år, 2021. 

Enhel del av sträckorna går på Trafikverkets 

vägar och Trafikverket har fått en förfrågan från 

Fiberstaden om att få gräva på deras område.  

Svar därifrån väntas komma nu i april.  

För övrigt görs  just nu också förfrågan hos 

övriga markägare som berörs av de 

transportsträckor av fiber som behöver gå över 

deras mark. I samband med det har 

Svågadalsnämnden tittat på uppställningsplatser 

för material, kabeltrummor mm. 

Personal på Fiberstaden arbetar med 

projektering  bla  hur man kan dra 

transportsträckorna. Det är inget lätt arbete att 

projektera i den här typen av område.   

Vi bor ju glest och i en kuperad och bergig 

byggd.  

Efter att transportsträckorna är på plats kommer 

erbjudande att gå ut till de som har möjlighet att 

ansluta sig.  

Arbetet med att ansluta fastigheter kommer att 

göras under 2022. 

Ann-Marie ”Mia” Rosvall 

Ordf.Svågadalsnämnden 

INFORMATION 

 Cafeteria/restaurang öppen  enl. 
riktlinjer 

 Vi erbjuder även mat för 
avhämtning på lastbryggan.  

 Övriga möteslokaler tillgängliga 
enligt riktlinjer om max antal. Vi 
kan också rigga en studio för 
årsmöten med Teams, skype, 
Zoom m.fl om föreningar vill ha 
årsmöten med uppkopplade 
medlemmar. 

 Fortsättningsvis är gymnatiksal 
och bastu stängda. 

 Se oss gärna på 
www.svagadalen.com där finns 
matsedel och övrig information 
om verksamheten. 

 Solpanelerna producerar idag 42 
kw 

 

 Två barnföreställningar är 
beställda till skolan i höst. 
Mamma Mu bygger koja och 
Cirkus Cikör.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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.                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

Turlista Närtrafik from 14 december – 11 juni 
Observera! Möjligheten att resa direkt mellan Skån/Svågadalen och Ljusdal med närtrafik togs bort från och 
med 15 juni 2020. 
Från Skån/Svågadalen kommer man i fortsättningen att få resa till Delsbo där det finns hälsocentral, apotek 
och matvarubutiker samt täta turer med busslinje 53 för vidare resa mot både Ljusdal och Hudiksvall 

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.  
 



ANHÖRIGSTÖD I HUDIKSVALL 

APRIL 2021 

 

 

  

 

 

Kort skogsvandring för anhöriga! 

 

Onsdag den 26 maj klockan 15.00-
17.30. Vi kommer att bli guidade av 
Ann-Katrin som även kommer att 
leda oss i mindfulnessövningar för att 
hitta lugnet inom oss och i 
naturen. Plats någonstans i 
Hudiksvall med omnejd blir det, info 
om exakt plats kommer i nästa 
månadsbrev. Ta gärna med något att 
sitta på, varma kläder samt eget fika. 
Kostnadsfritt! Mejla intresseanmälan 
till: Anhörigstödsmail 

 

Kontaktuppgifter 
 

 

Pernilla Moberg & Jessica Pålsson    

Anhörigsamordnare i Hudiksvalls kommun 

Pernilla är inriktad mot anhöriga till personer med 
fysiska, psykiska, neuropsykiatriska och 
intellektuella funktionsnedsättningar, 
telefon 0650-195 26 

 

Jessica är inriktad mot anhöriga till personer med långvariga sjukdomar och 
ålderssvaghet, telefon 0650-295 71 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Anhöriglinjen 

Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina 
rättigheter? Vill du prata med en medmänniska? Anhörigas Riksförbunds 
Anhöriglinje finns  för dig. 

Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor 
erfarenhet. I de fall det behövs hjälper de dig att hitta rätt person för ditt 
ärende.Varmt välkommen att höra av dig på tlf eller e-post:  0200-239 500 
anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se 
info@anhoriglinjen.se 

Telefontid: 
Måndag – tisdag, torsdag – fredag 10.00–15.00 
Onsdag och söndag 18.00–21.00 

 



Telefonmöte med Svågadalens intresseförening 
Måndag 15 mars 2021     kl 19.00 – 19.45 
 
Närvarande: Birgitta Nilsson, Sture Joelsson, Ulla Lindqvist, Hans Schröder, Ninni Brink, Sara 
Nauclér 
Frånvarande: Karin Wåhlen-Andersson, Annika Dahlin 
 
1   Mötet öppnas   Birgitta hälsar välkommen och ber om ursäkt att förra mötet och detta inte är 
på tisdag som vi bestämt, orsaken är att dagen glömts bort. 
 
2   Sekreterare     Birgitta Nilsson 
 
3   Justerare         Sture Joelsson 
 
4   Handelsbanken i Delsbo stänger, funderingar om vi ska byta till Swedbank, diskuterar och 
bestämmer att avvakta tills vidare. Handelsbanken finns i Hudiksvall och Ljusdal 
 
5  Svågadalsbladet  annonspriser för företagare  
 ¼ sida 75 kr 
 ½ sida 150 kr 
 Helsida 250 kr 
Jag ringer de företagare som annonserar, frågar vilken storlek dom vill ha på annonsen, om dom 
vill ha varje månad. 
När vi sammanställer Bladet ska vi ha sidor delbart med fyra, pga platsbrist kan annonsen variera i 
storlek vilket är olyckligt. 
Beslutar att varje månad anteckna vilken storlek dom fått på sin annons, skicka sms till dem, blir 
sen fakturerade därefter i december.        
De företagare som annonserar ska göra det via mig.    
 
6   Hemsidan www.svagadalensbyar.se  bör uppdateras. Vi kollar var och en och meddelar Hans 
vad som bör ändras. 
 
7   Årsmöte   Söndag 16 maj kl 12.00 på SördalaCamping   Styrelsen ska meddela ev avgång i god tid 
 
8   Övriga frågor 
Sture…Kartor beställda, säljs för 130 kr 
Ninni…Swish…viktigt skriva meddelande vad det gäller 
  
8   Nästa möte  Måndag 12 april  kl 19.00  Diskutera städdagen 1 maj. Diskutera årsmötet. 
 
9   Mötet avslutas.    Vi fikar gemensamt men var och en hemma hos sig…. 

 
    

    

    

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson            Sture Joelsson                              Sture Joelsson                              Sture Joelsson                              Sture Joelsson                                  

Sekr   justerare 
 

 



Plats och tid: Svågagården den 22 mars 2021, kl. 08.00-10.45 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Eva Edström (Opol) 
Peter Jons (Opol)  
Amanda Brink (Opol)  
(Ej § 14) 
Robin von Wachenmeister 
(Opol) 
Hans Schröder (Opol)  
(Ej § 14) 
Marianne Joelsson (Opol) 
(Ej § 14) 
Malena Söderström (Opol) 
(§ 14) 
Birgitta Holmberg (Opol) 
(§ 14) 
Bengt-Olov “Benke” 
Karlsson (Opol) (§ 14) 

Malena Söderström (Opol)  
(Ej § 14) 
Birgitta Holmberg (Opol) 
(Ej § 14) 
Bengt-Olov “Benke” Karlsson 
(Opol) (Ej § 14) 
Mona Svedlund (Opol)  
Per “Pelle” Persson (Opol) 
  
 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare  
 
Utses att justera:  Mona Svedlund (Opol) 
 
Justeringens plats 
och tid: 2021-04-12, kl. 09:30 

Underskrifter:     Paragrafer: 12 -  16 

Sekreterare: Fredrik Röjd                    

Ordförande:                 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 

  
  

                                   Mona Svedlund (Opol)     Upprop: Enligt ovan. 
Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 

Anslagstid från                                                            Anslagstid till 
2021-04-14                                                      2021-05-05 

Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 

Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 
_________________________________________________________ 

Svågadalsnämnden 



 

§ 12 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.  
Fortsatt sjukfrånvaro inom förskolan. I övrigt är läget lugnt inom förvaltningen. 

Inom landsbygdsutvecklingssidan pågår endast ett lågintensivt arbete nu med anledning av 
pandemin. 

De flesta möten är nu digitala, vilket kräver en del nytänk. 

Förvaltningen ska inom närtid ha ett samverkansmöte med Ängebo Folkets Hus-förening för att 
diskutera en del underhållsfrågor kring Svågagården och främst då dess utomhusmiljö. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
§ 13 Uppföljning av det ekonomiska läget efter februari månad 2021 
Platschefen föredrar för hur nämndens ekonomi har fallit ut per den sista februari år 2021. 

Nämnden går för tillfället minus i förhållande till budget, men vi förväntas kunna kompensera 
detta med extra statliga medel. 

Minusresultatet är helt och fullt kopplat till den pågående pandemin. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

Amanda Brink (Opol), Hans Schröder (Opol) samt Marianne Joelsson (Opol) anmäler jäv och 
lämnar mötet. 
Malena Söderström (Opol), Bengt-Olof Carlsson (Opol) samt Birgitta Holmberg inträder som 
beslutande. 

§ 14 Ansökan om bidrag från Svågadalens intresseförning 
En ansökan om delfinansiering av ett lokalt fritidskarteprojekt har inkommit till nämnden. 
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att bevilja bidraget. 
Projektets totala budget är 15 885 kronor och bidragsansökan är på 7 000 kronor. 

Beslut:  En enig nämnd beslutar att bevilja Svågadalens intresseförening det sökta 
bidraget. 

De som lämnat mötet återkommer. 

§ 15 Verkställda beslut 

- Möte i husgruppen genomfört. Nytt möte kommer att hållas innan nästa arbetsutskott. 
- En granskning av nämndens Covild-19-arbete har genomförts av revisionsbolaget Price 

Waterhouse Coopers på uppdrag av Hudiksvalls kommuns revisorer. 
- En granskning av nämnden av kommunens revisorer med stöd av Price Waterhouse 

Coopers avseende styrning och ledning har påbörjats. 
- Brev till Hudiksvalls Bostäder AB  
- Två månadsanställda inom förskolan har anställts. 
- Löneöversyn för samtliga tillsvidareanställda inom Kommunals avtalsområde är färdig. 

Beslut:Nämnden tackar för informationen. 

§ 16 Pågående arbete 

- Platschefen får i uppdrag att ta fram underlag för att utveckla kommunägda 
tomter i Svågadalen. Utkast till nytt brev till fastighetsägare ska upprättas. 

- Fotografering av personalen inom förvaltningen ska slutföras. 



- Platschefen ska ånyo väcka frågan om medicinsk fotvård med Region 
Gävleborg. 

- Bygglov är nu beviljat för trygghetsboendet. 
- Platschefn ska jobba vidare med att få till ett paketombud i dalen. 
- Platschefen ska upprätta en skrivelse om avloppstömning i Svågadalen. Det 

är inte bra att tömning sker när vägarna är som sämst. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

Mötet avslutas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fiber igen…. 

Då jag började min bana inom arbetslivet så utbildade jag mig till sjuksköterska för att jag ville 

arbeta med människor. När jag sedan gick min vidareutbildning inom medicin och kirurgi på tidigt 

1980-tal, så sa en av våra lärare att vi sjuksköterskor måste räkna med att arbeta med datorer i 

framtiden. Vi var då flera av oss som sa ”aldrig i livet” det är inte därför vi utbildat oss….men hur 

blev det!!  

Så här i efterhand så kan jag konstatera att det är tur att utvecklingen skett någorlunda gradvis.  

I mitten av 1990-talet fick vi datajournaler på den företagshälsovård jag arbetade på då.    

Efter det så har det hänt otroligt mycket ….. 

Nu är jag boende här i Norrhavra och arbetar för att så många som möjligt ska få bredband via fiber. 

Vem kunde tro det då i på 1980-talet? Inte jag  ialla fall. Människan har en stor förändringspotential. 

Varför jobbar vi i nämnden för det här? Jo, pga att det öppnar upp för att människor ska kunna bo 

och leva på landsbyggden men ändå ha möjlighet till en större arbetsmarknad.  Jag har haft kontakt 

med personer som är intresserade av att flytta hit men där en avgörande faktor är möjligheten att 

ha bredband via fiber.  

Många vill kunna bo i våra trakter. En hel del  har också sett att med teknikens hjälp kan man både 

arbeta hemifrån, ha möten digitalt via dator och slippa långa resor.  Samtidigt som mankan att få en 

bättre livskvalité.  

Det har stor betydelse att så många som möjligt av de fast boende i dalen väljer att skaffa fiber. Det 

betyder att vi kan få möjlighet att på sikt ansluta större delen av området. 

Det är en mycket bra investering. Vid en eventuell försäljning så blir fastigheten mer intressant  och 

mer lättsåld . Mycket går via fiber utöver datorer t.ex telefon, TV, trygghetslarm mm. 

Från en som aldrig trodde hon skulle använda datorer: 

 

Ann-Marie ”Mia” Rosvall 

Ordförande Svågadalsnämnden 

 



SVÅGADA LSBLADET 
 

                                                             

               

 

 

  

 

 

             
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

¼ sida  50 kr 
  ½ sida  75 kr 
  helsida          100 kr 
mer än 5 sidor/år  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  
 

Ansvarig utgivare är intresseföreningen              
 
Ordförande Birgitta Nilsson    birgitta@rossasen.se      
0730 423077      
Kassör Catarina ”Ninni” Brink, ansvar för 
annonsbetalning         tel  0736 916854 
Ansvarig för hemsidan www.svagadalensbyar.se  
Hans Schröder   hans.schroder@hudiksvall.se 

Vi som gör Bladet är   

Birgitta Nilsson     birgitta@rossasen.se            
0730 423077           
Mia Rosvall mia.rosvall@svenskafrim.se    
0702 360410 

Is-formationer vid södra Dellen  

10:e april 

Foto: Mia Rosvall 

15 maj kl 12.00   


