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 NÄSTA NUMMER AV BLADET MANUSSTOPP  15 juni kl 12.00  OBS! Inget blad i juli!!          

LOPPISHELG I SVÅGADALENLOPPISHELG I SVÅGADALENLOPPISHELG I SVÅGADALENLOPPISHELG I SVÅGADALEN    

31 / 7 – 1/8 

Alla som vill vara med har loppis hemma. 

Har man lust kan man även sälja fika. 

Vi kommer att göra en karta över Svågadalen 

med alla loppisar utmärkta. 

Mer information kommer senare. 

Vill du vara med - anmäl dig senast 30/6 : 

Karin Wåhlen-Andersson  070-38 77 541 eller 

Ninni Brink  073-691 68 54 

 

 
 

OBS! Turistfoldern för 2021 

Vi  kommer under maj månad att uppdatera 

turistfoldern som getts ut inför varje sommar nu 

några år. De som redan varit med i foldern kommer vi 

ringa upp men är det någon som vill ha med något i 

den och inte tidigare varit med så hör av er till mig på 

tel 0702- 36 04 10 eller mail 

mia.rosvall@svenskafrim.se före den 24 maj. 

Mia Rosvall 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GÅRDSLOPPIS 
Söndag 27 juni  kl 11-15 

Hagströmsvägen 10  
Kyrkbyn i Bjuråker 

LOPPIS  o HANTVERK    
VÅFFLOR o MUSIK 

FIKA o GO´BIT 
Välkommen! 

                                                        BrittMarie Carlberg  BrittMarie Carlberg  BrittMarie Carlberg  BrittMarie Carlberg      

                                                                        Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 

BYTESKUREN 
Norrhavra 36   (fd busskur) 

Öppnar söndag 30 maj kl 12.00 
 

Premiär i fjol, det blev verkligen lyckat… 
Du lämnar in hela och rena saker i det skick du själv 
skulle vilja ha dem. Inga textilier, kan bli senare. 
Du kan lämna dit saker från måndag 24 maj 
Se till att det ser snyggt ut på hyllorna. 
Vi hjälps alla åt att hålla ordning. 
Inga priser förekommer. 
Sen är det byten som gäller ex lämna in en eller två 
… ta lika många om du vill. 
Ett bra sätt att få bort lite grejer hemma utan att ta 
betalt och kanske få nåt du saknat länge, passa på 
Du också! 

 

 
 
 
 
 
 

FIKAKORG 
kan beställas av mig och avnjutas vid kuren de dagar 
jag är hemma…      Prisex… 
½ l termos kaffe/te, kaka eller smörgås 50 kr 
Swish finns 
 
Öppningsdagen fika för 20 kr   kl 12-16 
 
Funderingar så ring mig 0730 423077 
Välkommen! 

                                                                                        Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 

MAJ 

 
Livsandarna har vaknat, energierna fylls på 
dagligen. Strumporna är undanlagda och 
sandalerna framplockade. Jag ser framåt och 
det ser ganska ljust ut trots allt.  
Ett litet axplock här nedan av vad som väntar, 
idag 15 maj regnar det men träden har grönskat, 
det blommar överallt. 
 

BYTESKUREN  
öppnar söndag 30 maj, se annons 

FIKAKORGAR 
erbjuds i sommar, se annons 

I JULI HÄNDER DET SAKER I SVÅGADALEN 
Loppis genom hela dalen 31/7 – 1/8, se annons 
Så kul om vi är många som har loppis då, vi 
tillverkar en digital karta och en papperskarta, 
sen bara väntar vi på loppissugna besökare. 
 
nästa manusstopp 15 juni, då dubbelnummer… 

                                       

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

Svågadalens intresseförening     
Hemsida  www.svagadalensbyar.se 

SÄLJER 
ÄGG  

från glada höns 
Stig och Camilla 

Brännås 618 
073 8179724 

TACK till alla  
som kom och städade dikena i 

Svågadalen 2 maj 
Så fint när många ställer upp, roligare när vi 

hjälps åt 
Efteråt bjöds på korv m bröd och fika på 

Sördala campingen 
Intresseföreningen/ 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

Sördala Naturcamping 

är den lilla mysiga platsen i Svågadalen, omgiven 
av Svåga älvs vatten.  

Här är också upptagsplatsen för vår 

kanotuthyrning. 

Se mer på www.svagadalen.com/tallbacken 

 

 

UTHYRES! 

enkel, mysig STUGA i Norrhavra  

2 bäddar ev extra bädd, dass, 250 m från bad. 

Endast dygns hyra 500:-/ dygn inkl sängkläder och 

städ. 

Ulrika tel 070-569 19 29  

 



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 
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 

 
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 



 

 

 

 

Säljes       Säljes 

 

 

 

 

Hydrofortank 300 l. Plastad. 500 kr 

Ph-höjande filter. 1000 kr 

Lennart  070-336 35 22 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Vecka/ 

sallads-bord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

Hemtjänst 

Söndag 

Hemtjänst 

Vecka 20 

Sallads buffé 

17/5-23/5 

Korv potatis 

sås 

Stekt fisk 

filsås potatis 

Köttfärs-

frestelse 

Pannkaka, 

grädde & 

sylt 

Kyckling 

gratäng 

Ris/potatis 

Omelett Blandat 

Vecka 21 

Sallads buffé 

24/5-30/5 

Korv-

stroganoff 

ris /potatis 

Fiskgratäng 

med citron 

och purjolök 

potatis 

Spagetti 

köttfärssås 

Kyckling-

soppa med 

tillbehör 

Karré sås 

potatis 

Sill ägg 

potatis 

Filé med 

potatisgratäng 

 

Vecka 22 

Sallads buffé 

31/5-6/6 

Stark 

korvgryta 

ris 

Panerad fisk 

med pot. 

Pannbiff m 

lök, sås & 

potatis 

Blandade 

rätter 

Kycklingklu

bba sås 

ris/potatis 

Fläskkotlett 

sås & potatis 

Sveriges 

Nationaldag 

Lax sås potatis 

Vecka 23 

Sallads buffé 

7/6-13/6 

Grillkorv 

med 

potatismos 

Grillad & 

marinerad 

Fläskkarré sås 

potatis 

ost och 

skinksallad 

pasta 

dressing 

Köttbullar 

sås potatis 

Stekt fisk 

med 

filsåspotati

s 

Isterband 

med 

dillstuvad 

potatis 

Revbensspjäll, 

sås & potatis  

Vecka 24 

Sallads buffé 

14/6-20/6 

Pytt i panna 

ägg 

rödbetor 

Fiskgratäng  

potatis. 

Färsbiff sås 

potatis 

Pannkaka, 

grädde & 

sylt. 

Fläsk 

potatis 

löksås 

Fiskgratäng 

potatis 

Kycklingfilé 

/potatis 

mangoraya 

sås 

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

Alla dagar lättmargarin/smör, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten  

 

 

 

 

 

  

MATSEDEL 

E-mail: svagagarden@svagadalen.com 
  

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. 

 Stugornas bygglov är överklagat av länsstyrelsen och kan inte därför inte flyttas till 
Svågagården ännu. 

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

 
Vi miljösäkrar med solceller på taket, 

fossilfri uppvärmning och kontinuerlig 

uppgradering av ledbelysning. 

Ängebo  www.svagadalen.com   

Tel. 0653-30157  Jour: 070-6469867 



Ängebo IK   Maj-21                                                                                                                                   

 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. Eftersom smittspridningen fortfarande är hög har vi beslutat att 

ställa in Gröntjärnsleden även denna sommar. 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. OBS! 

Listan är korrigerad sedan förra bladet. 

27 maj Kvällsvandring Bratthé- Gröntjärn rundvandring 7,5 km. 

05 juni. Lördagsvandring Ängebo- Njupfatet- Björsarvcamping- Ängebo. drygt 20 km. 

10 juni Kvällsvandring Hornberget ca. 4 km. 

17 juni Kvällsvandring Brättingberget ca. 2 km. 

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

01 juli Kvällsvandring Njupfatsleden ca. 8 km. rundvandring 

10 juli Lördag. Cykelutflykt. Info. Hemsidor. 

15 juli Kvällsvandring. Info. Hemsidor.  

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom det förra sommaren var väldigt lite barn på träningen vill vi nu veta hur stort  

intresset är för aktivitet på vallen. Både av barn och även föräldrar som kan leda några 

kvällar. Jag kan tänka mig att hjälpa till på någon guldjakt om träningen kan skötas av ex. 

föräldrar. Dock tänker jag vara ledig i juli denna sommar. Kontakta Maj-Lis 070-5253096 eller 

Emma 073-0579898.                                                                                                                       

Trevligt om ni kan komma på vår STÄDKVÄLL, Svågavallen, onsdag  26 maj klockan 18.00, 

då kan vi prata lite upplägg och hur vi gör för att barnen skall få aktiviteter. Bra att ta med 

spadar och krattor handsågar och arbetshandskar. 

Kom med och träna med Mona. Ett trevligt program, allmän träning där hela kroppen tränas på ett 

roligt sätt. Vi kommer att köra onsdag kvällar 19.00 på Svågavallen. Startdatum är 2 juni. Är det regn, 

så titta in på vår Facebook sida om det är inställt. 

Har du lust att pyssla? Vi behöver ett antal mindre målade stenar till vår barnstig som skall göras på Bratthé. 

Fri fantasi med djur, natur eller små figurer som motiv. Skolan har lovat att bidra men vi behöver nog lite fler 

filurer där uppe. Det finns säkert någon färg i någon vrå som går att använda. 

 Man kan även Googla målade stenar så får du lite tips. Lämna gärna in hos Maj-Lis         



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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.                                                         



      Maj måne och smörgåstårtan som försvann 

De som känner mig väl har nog förstått att jag är en föreningsmänniska av stora proportioner. Av 

någon anledning tycker jag om att vara med och delta i allsköns olika sammanhang. En signal kan 

vara att min nu 13-årige son redan som 7-åring ville leka ”möte” med sin farmor och farfar. Det här 

tror jag att han snappat upp efter att ha lyssnat på när jag har talat i telefon. 

Hur som haver: maj månad brukar vara årsmötenas absoluta högtidsmånad, och vid årsmöten brukar 

det serveras smörgåstårta! Detta sjukdomstyngda år har de flesta årsmöten uteblivit och därmed 

smörgåstårtorna. I och för sig kan det vara ganska bra för mitt midjemått, men smaksensationen 

uteblir. 

I min ungdom trodde jag att den älskade smörgåstårtan har anor långt bak i tiden, men sedan fick jag 

lära mig att denna läckra skapelse tillkom tack vare en nytänkande konditor på ett fik i Östersund av 

alla ställen på jorden. Den första versionen påstås ha innehållit messmör! Nog för att jag gillar 

messmör, men det låter inte frestande i denna kombination. Sedan tycker jag inte att det ska vara för 

mycket fisk i smörgåstårtan, men där skiljer sig nog smaken. 

Den svenska demokratin startade en gång genom föreningsbildningar, och dessa föreningar var i 

första hand nykterhetsrörelsernas lokalorganisationer. I detta fall finns det koppling till området norr 

om Svågadalen – Lennsjö! 

Nej, nu hoppas vi att eländet med Covid-19 tar slut i sommar. 

Ta hand om er och håll avstånd!    Mvh 

Fredrik  

 

 

 

 

 

 

 

  



Plats och tid: Svågagården den 26 april 2021, 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 § 21) 
Marianne Joelsson (Opol) 
Malena Söderström (Opol) 
Torbjörn Bengtsson (Opol) 
(fr.o.m § 22) 
 

  Torbjörn Bengtsson (Opol) 
 (t.o.m § 21) 
  Sindre Ranheim Sween (Opol) 
  Birgitta Holmberg (Opol) 
  Bengt-Olov Carlsson (Opol) 
  Mona Svedlund (Opol) 
  Per Einar Persson (Opol) 
 
 

 

Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare 
 
 

 
Utses att justera:  Eva Edström (Opol) 

 
 
Justeringens plats och 
tid: 2021-05-05, kl. 07:45 

Underskrifter:  Paragrafer:         17  - 25 

Sekreterare: Fredrik Röjd                  

Ordförande:                 

Justerande: 
Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 

  
  

                                   Eva Edström (Opol) 
                                    
 
Upprop: Enligt ovan. 
 
Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 
Anslagstid från                                                            Anslagstid till 
2021-05-07                                                      2021-05-28 
 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 

Svågadalsnämnden 



§ 17 Rapport från verksamheten, personalläge, arbetsmiljö samt Covid-19 

Platschefen informerar om läget inom förvaltningen just nu. 

Mycket av arbetet kretsar fortfarande om pandemin Covid-19 och det påverkar både hemtjänst och 

förskola.  

Platschefen anmäler att han fortsatt har överanställt personal inom både hemtjänst och förskola. 

Anledningen till det är att de gällande restriktionerna, bestämmelserna och rekommendationer ställer 

helt nya krav på den praktiska verksamheten. En sådan åtgärd är exempelvis så kallade kohortvård 

inom hemtjänsten som krävs när en hemtjänstkund exempelvis har besökt sjukhus, då måste personen 

betraktas som smittad tills ett negativt Covid-19-test kan uppvisas. 

Även inom skolan behöver hänsyn tas till den pågående pandemin. 

I skolan håller våra årskurs 5:or att på att välja ”modernt språk” inför årskurs 6, vilket är tyska, franska 

eller spanska som normalt genomförs på Ede skola i Delsbo, men nu får vi se om huruvida det 

eventuellt blir en digital lösning till hösten år 2021 istället. 

Vi har fortfarande en del personalsjukfrånvaro med anledning av den pågående pandemin. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 18 Uppföljning av det ekonomiska läget efter första kvartalet år 2021 

Platschefen informerar om hur nämndens ekonomi har fallit ut per den sista mars år 2021, det vill säga 

efter det första kvartalet. 

Som det ser ut nu går nämnden med ett negativt resultat i förhållande till sin budget. Detta är helt och 

fullt beroende på ökade personalkostnader i samband med Covid-19. 

Platschefen har sökt extra statliga medel som ersättning för detta avseende perioden första december år 

2020 till sista mars 2021 enligt följande: dec-20: 131 tkr, jan-21: 138 tkr, feb-21: 90 tkr, mars-21: 133 

tkr. Totalsumma: 492 tkr. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 19 Verkställda beslut 

- Skrivelse till Ängebo Folkets-husförening har skickats in där nämnden undrar om hur 
deras sommarplanering ser ut. 

- Nytt möte inom ”ödehusgruppen” har genomförts. 
- Skrivare har köpts in till förvaltningen. 
- Vi har inventerat och avslutat onödiga telefonabonnemang. Bland annat har den gamla 

nödtelefonen på Svågagården tagits bort då den ej längre fungerar. (Den använde det 
nu avvecklade kopparnätet). Som ersättning har förvaltningen en RAKEL-
telefonenhet. 

- Den gamla lekstugan på Svågagården har tagits bort. 
- Skylt har satts upp vid Svågagården som visar att vi har en elbilasladdare. 
- Ett nytt bilbatteri har köpts in. 
- Arbetskläder har köpts in till delar av förvaltningens personal. 

 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

 



§ 20 Rapport från verksamhetsmöte ”husmöte” 

Delar av Svågadalsförvaltningen har haft ett samverkansmöte med personal ur Ängebo Folkets Hus-

förening för att diskutera bland annat underhåll av Svågagårdens yttre miljö. 

Sammanfattningsvis ska följande större insatser göra: 

- Förvaltningen ska bygga om förskolans stora sandlåda. 
- Förvaltningen ska införskaffa en ny större lekstuga som ersättning för den som av 

säkerhetsskäl har utrangerats. 
- Ängebo Folkets Hus-förening skall röja sly runt fotbollsplanen samt gallra ur 

skolskogen. 
- Hudiksvalls Bostäder AB skall byta ut de befintliga trätrapporna på 
- Svågagårdens baksida. 
- Förvaltningen ska lägga ny slityta på fotbollsplanen. 

Nämnden diskuterar frågan. Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att platschefen gör en 

kostnadskalkyl kring förvaltningens del av kommande kostnad för det beskrivna arbetet. Detta ska 

redovisas under nästa nämndsmöte. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar att ge platschefen i uppdrag att ta 

fram en kostnadskalkyl enligt ovan, och den ska redovisas vid nästa nämnd. 

§ 21 Rapport från möte med ”ödehusgruppen” 

Ödehusgruppen har ånyo träffats för att diskutera hur arbetet ska gå vidare med den inventering som 

gjorts. 

Gruppen kom fram till att ge platschefen i uppdrag att undersöka de kommunala tomter som påstås 

finnas i Ängebo och Brännås. Arbetet med att utreda det här med tomterna pågår nu inom Tekniska 

förvaltningen respektive Kommunstyrelseförvaltningen. 

En fastighet i Ängebo som snart kommer ut till försäljning diskuterades också. 

Nämnden diskuterar detta. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar att ge ”ödehusgrupen” ett förlängt 

uppdrag med att arbeta med detta. 

Robin von Wachenfeldt (Opol) lämnar mötet. 

Torbjörn Bengtsson (Opol) inträder som beslutande. 

§ 22 Information om kommande fiberprojekt 

Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) Ordförande informerar om Fiberstaden AB:s kommande 

satsningar inom Svågadalen. 

Fiberstaden AB kommer att inkomma med ett erbjudande till de fastighetsägare som är aktuella i 

denna omgång. 

Det går även bra att själv kontakta Fiberstaden AB. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

 



§ 23 Rapport från genomförda intervjuer 

Arbetsutskottet och platschef rapporterar från två olika digitala möten med kommunrevisionen samt 

den inhyrda revisionsfirman Price Waterhouse Coopers (PWC). De har i uppdrag att granska samtliga 

kommunala nämnder avseende styrning och ledning, och nu var det Svågadalsnämndens tur. 

Platschefen informerar även om en intervju som han deltagit i och som arrangerats av Statens 

Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. 

Han kommer att delta i ytterligare en intervju med Statens Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 24 Bidragsansökan från Brännås/Brändbo byalag 

En ansökan har inkommit till nämnden från Brännås/ Brändbo byalag avseende ett bidrag om 5 000 

kronor till drift och underhåll av deras samlingslokal som ligger i Brännås. 

Kommunstyrelsen har tidigare år hanterat denna årliga ansökan, men efter samråd med 

kommunstyrelsens ordförande har Svågadalsnämnden övertagit ansvaret för nämnda bidrag. 

Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att bevilja denna bidragsansökan. 

Nämnden diskuterar frågan. 

Beslut: En enig nämnd beslutar att bevilja Brännås/Brändbo byalag det sökta bidraget om 5 000 

kronor. 

§ 25 Rapport om trygghetsboende och stugor 

Ordförande och platschef informerar nämnden om det senaste angående de kommande byggnationerna 

vid Svågagården. 

Bygget av trygghetsboendet kan komma att inledas med kort varsel. 

När det gäller uppförandet av två stycken övernattningsstugor så har Ängebo Folkets Hus-förening. 

Svågadalsförvaltningen, Hudiksvalls kommuns miljökontor och kommunens Plan- och 

bygglovskontor haft en tät dialog. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen 

§ 26 Fråga om upprustning av Havrabadet 

Nämnden diskuterar den sedan tidigare inledda upprustningen av det kommunala Havrabadet. 

Önskemål om målning av det nya dasset och uppfräschning och renovering av omklädningshytterna 

föreslås. 

Beslut: Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de föreslagna 

förbättringarna. 

 

Mötet avslutas. 
 



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 

Grävningsarbetet av  transportsträckor för fiber är 

nu påbörjat från väg 305 Våtmor, Snåra till 

Norrdala  i riktning mot Ängebo. 

 

Foto och text Mia Rosvall 

15 juni kl 12.00   


