NÄSTA STOPPDATUM 15 november Kl. 12.00
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SVÅGADALSNÄMNDEN bjuder in till

Dialog kväll
Torsdagen den 28 oktober kl. 19.00
på Svågagården

med temat fiber,
med anledning av att det kommunala bolaget, Fiberstaden, nu
håller på att bygga ytterligare ett område hos oss med
markbunden fiber.
Representanter från fiberstaden närvarar och svara på frågor.
Då området, som nu är aktuellt för utbyggnad även berör
byarna från 305:an in mot Svågadalen dvs från Svedjebo (Lia),
Björkhammar (Snåra) och Österbo, så inbjuds boende där också till den
här träffen.
Alla hjärtligt välkomna
Svågadalsnämnden

Aktuellt område med grävd transportfiber, som man kan
ansluta sig till om vi blir tillräckligt många.

OKTOBER
Ännu en mörkare månad, mörkret omsluter
oss, den solbruna hyn bleknar, vi tar på oss
varmare kläder, förbereder oss för vad som
kommer…

JULMARKNAD
på Svågagården i Ängebo
Söndag 28 nov kl 13 – 18

VINTERTID
Söndag 31 okt

Hantverk, ätbart, godis mm

Sätt undan trädgårdsmöblerna
Ställ fram klockan en timme
Till vilken nytta, jaa inte vet jag…
Bara en massa besvär att jaga alla klockor

Servering

Birgitta Nilsson

Boka bord 150 kr
Anmälan till
0730 423077
Birgitta Nilsson

JULBORD
på Svågagården i Ängebo
Söndag 28 nov kl 12 – 18
Äkta hemlagat julbord
så vackert uppdukat
385 kr/person

MUSIKCAFÉ

Smaka Birgittas hemgjorda
lingonglögg
Boka bord 0653 30157

Svågagården i Ängebo
Tisdag 26 okt kl 18.00

Arr; Folkets hus

OBS…ÄNDRAT DATUM
Cafégänget underhåller
Servering.. fika med hembakat,
smörgås
120 kr
Varmt välkommen!
Arr; Ängebo Folkets hus
Ansvarig; Birgitta Nilsson

Svågadalens intresseförening
Hemsida

www.svagadalensbyar.se

Elvakaffe på Betel
fortsätter under okt-nov
fredagar kl 11.00 – 12.30.
Välkomna!

Det är fiber på väg till Svågadalen!
Hudiksvalls kommun gräver redan idag ett
nät i Svågadalen. EU investerar pengar
i ditt område!
Anmäler du och din granne dig så kan en
fiberanslutning bli verklighet redan 2022.
För 299 kronor per månad delbetalar du din
anslutning, och surfar obegränsat med vår
populäraste tjänst 100/10 Mbit/s för 235 kr.
När din delbetalning är avslutad har du
enbart månadskostnaden för tjänsten kvar,
från 235* kronor per månad.
Vi har ett öppet nät med stort utbud av
leverantörer och tjänster.
Med surfhastigheter upp till 1 Gbit/s är det
enkelt att hålla kontakten med nära och
kära, streama film och tv, och att ta del av
det digitala utbudet när det passar dig!

Visste du att det är en helt nyckelfärdig
installation. Fiberstadens entreprenörer
gräver fibern hela vägen in i huset och gör
anslutningen helt klar!

Följ utvecklingen och läs mer om projektet på
fiberstaden.se/anslut/svagadalen
*Vi reserverar oss för prisförändringar

En anslutning till kommunens fibernät ger
din fastighet åtkomst till ett brett och
stabilt tjänsteutbud med jämn hastighet
oavsett hur många som använder nätet
samtidigt.
Men det kanske viktigaste är att ägaren
av fibernätet är DIN kommun vilket gör
DIG till delägare!

Och du - fiber ökar värdet på ditt hus!

Fiberstaden – den enkla vägen till framtidssäkert bredband!

Fiberstaden AB – ett av Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samägt bolag
824 80 Hudiksvall, besöksadress: Västra Tullg 6, Hudiksvall,
www.fiberstaden.se e-post: info@fiberstaden.se
telefon kundtjänst: 0650-55 60 00 (tonval 2)

AKTUELLT I SVÅGADALEN
Handlar´n Svågadalen

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Peter Sundberg 0703 338151

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

BAD
Havrabadet naturbad

Björsarvs lyse- och intresseförening
Ordf. Ola Lindqvist 0706 707716

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

072-2090771

Stråsjösjöns vänner
Ordf. Sven-Erik Sydh 0702 742318

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort
Laddstolpe för snabbladdning av elbilar
Svågagården

EL
Hjärtmyrs Elservice

Svågadalens skoterklubb
Ordf. Tomas Sandin

Utbildning förarbevis för 4-hjuling och
skoter
Sture Joelsson 0703729224

Håkan Hjärtmyr 070-2664116
JMV El & Byggtjänst
Rotbäck 210 Bjuråker
070-3459928

Svågadalens jaktskytteklubb
Ordf. Joakim Brink 070-2972872

Sörsia byalag
Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

ENTREPRENAD
Grävmaskin, kranbil
Claes Wallberg 070-8241378
Minigrävare samt kranbil
Leverans av grusmaterial
Björn Eriksson 070-2449413

FISKE
Dellenbygdens fiskevårdsförening

0730-822525
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

Jessica Dolk .....072-7326464
www.dellenbygdens-fvo.se

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

FOLKETS HUS

HONUNG & BIPRODUKTER

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

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

himmel.o.jord@telia.com
SVÅGADALENS HEMSIDOR

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

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

Svågans beröring och massage

www.svagadalen.com
Hemsidesansvarig Jan-Åke Rosvall
janake.rosvall@svenskafrim.se

Taktil stimulering och klassisk massage
Marianne Joelsson 073-0612188

Vardagar

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

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL

LANTBREVBÄRARE

Samlingslokal m kök
Margareta Larsson 070–455 58 56

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 072-209 07 71
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

www.hudiksvall.se

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN
Reception
Förskola
Förskoleklass, Fritids
Skolan
Äldreomsorgen
Platschefen
Folkets Hus

0650-556660
0650-556661
0650-556661
0650-556663
0650-556665
0650-556666
0653-30157

VANDRINGSLEDER
Kontaktperson/info.
Sture Joelsson
Maj-Lis Wikström

0703 729224
0705 253096

VÄGPROBLEM
PEAB

073-3373990

VID MISSNÖJE MED SKÖTSEL AV VÅRA VÄGAR
RING TRAFIKVERKET
tel. 010-123 44 25 Cecilia Evensson, chef över vägarna
i vårt område.
eller via dator
https://e-tjansterka.trafikverket.se/kontaktcenter/?ref=road
eller
För trafikinformation och akuta fel som kräver
omedelbar åtgärd, har trafikverket öppet dygnet runt.
Tel: 0771-921 921

Agenda


Tisdag 26/10 kl 18.00 Musikcafé
med entré och fika. Pris: 120:-



5/11 Bastun öppnar 15.30



16/11 kl 10. ”Passa in” med Cirkus Cirkör
handlar om tillit, passa in och samarbete genom
akrobatik, balans och jonglering.



28/11 1:a advent. Julbord.
Förboka bord gärna redan nu. Tel 30157/köket.
Pris 385:-



28/11 1:a advent. Hantverksmässa i
gymnastiksalen. Utställare anmäler sig till
Birgitta Nilsson 073-0423077.
Pris per utställare: 150:-



Ängebo Folkets Hus inbjuder medlemmar
till årsmöte torsdagen den 15/12 Klockan 19.00
Ärenden enl stadgar. Sista datum för motioner är
15/11. Föreningen bjuder på luciafika.

Välkommen! Fullst. rättigheter
Ängebo www.svagadalen.com
0653-30157

Hej alla som är engagerade i föreningar i dalen :
Observera loggan: Framtidsbyarna i Svågadalen.

Vad jag sett så är det mestadels, eller bara, Folketshus som använder den
men den är hela dalens logga. Vad jag förstått så togs den fram då hela
Svågadalsprojektet startade.
Dags att vi alla funderar på att använda den som ett signum för vår bygd?
Nämnden kommer kalla till en föreningsträff, troligen någon gång i slutet av
november. Vore väl bra då om vi tänker till hur och om vi vill använda den i
våra olika föreningar.
Ann-Marie Rosvall
Ordf. Svågadalsnämnden

Felaktig information från Telia
Nyligen damp det ner ett erbjudande i
brevlådan från Telia med följande rubrik:

Svar från Telia:
Dessa projekt är grundade på att många vill ansluta
sig till det mobila nätet. I nuläget samlar vi in
intresset i området i form av beställningar.

Då detta inte stämmer med den information
som finns på Telias hemsida började jag
undersöka saken och fann:




Våra master i området klarar i nuläget
inte stöd för Fast Mobilt bredband.
Införs bara om många vill ansluta sig.
Osäker tidplan för ev. installation.

Tog då kontakt med Telia som gav följande
svar som finns i kolumnen till höger.
Risken som jag ser det är att om ett antal väljer
detta alternativ riskerar vi att vare sig
markfibern eller Telia får tillräckligt underlag för
utbyggnad och alla blir utan.
Notera också att abonnemang via markfiber är
billigare än via trådlöst, och har bättre
prestanda. Gäller alla operatörer inkl. Telia.
Du kan följa hur många som anmält sig för
markfiber via länken nedan
https://www.fiberstaden.se/anslut/Svagadalen?

Viktigt att notera är att avtalet och bindningstiden träder i kraft först när man får en
orderbekräftelse.
En orderbekräftelse innebär att vi ser att vi kommer
att kunna leverera den tjänst som är beställd.
Du får även med ett leveransbesked med
information om när leveransen kan tänkas ske.
Det är även från och med denna bekräftelse som
den 14 dagars långa ångerfristen gäller.
I nuläget kan jag se att det är aktuellt med
uppgradering av mobilnätet i området.
Status på den kan jag ej svara på.
Med vänlig hälsning,
Kundservice Öppen Fiber

Kontrollera gärna Er adress på länken:
https://www.anslutning.telia.se
Följ även planeringen per postnummer,
(824 79 finns i dagsläget inte med) på länken:
https://www.telia.se/privat/om/5g/natmodernisering

Klicka på de blå stjärnorna för att se vem som
anmält sig. Vi behöver 104 av 139 fastboende
för att projektet ska genomföras.
Skicka in Din anmälan till markfiber för ett
levande Svågadalen !

Insänt av
Jan-Åke Rosvall, Norrhavra.

Markfiber

EVENEMANGSKALENDER
OKTOBER
26 musikcafé, Svågagården
28 dialogkväll, Svågagården
30 halloween firande Handlarn´Svågadalen
31 vintertid

Patientbrits säljes!

NOVEMBER
5 Bastun öppnas på Svågagården
6 Höstmarknad, Bjuråkers Forngård
13 Loppis Moodtorpet Norrberg
16 Cirkus cirkör, Svågagården
28 Julmarknad och julbord, Svågagården
DECEMBER

Svågadalsförvaltningen säljer en äldre

15 Årsmöte Folketshus, Svågagården
Varje fredag 11:a kaffe, Betel Norrberg

patientundersökningsbrits.
Höj och sänkbar. Skick enligt bild.

Varje onsdag träning med ÄIK, Svågagården.

Pris: 500 kronor

Med reservation för ändringar pga smittläget.

Först till kvarn gäller.
Kontakta receptionist Cecilia Svensson

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

SVÅGAGÅRDEN

Tel. 0650-55 66 60

MATSEDEL

Vecka/
salladsbord

Vecka 43
25/10-31/10

Sallads
buffé
Vecka 44
1/11-7/11

Sallads
buffé
Vecka 45
8/11-14/11

Sallads
buffé
Vecka 46
15/11-21/11

Sallads
buffé
Vecka 47
22/11-28/11

Sallads
buffé

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Hemtjänsten Hemtjänsten

Stuvade
Stekt fisk
makaroner citronsås
korv
potatis

Blandade
rätter

Spagetti
skinksås

Kyckling ris

Stekt fisk
sås, potatis

Snitsel sås
potatis

Ugnstekt
Fisk, sås
korv,
potatis
potatis, sås

Pölsa,
potatis
rödbetor &
stekt ägg

Köttbullar
sås, potatis

Fläskkarré
Bourguignon
potatis

Blandat

Kotlett, sås
potatis

Spagetti
Fiskbiffar
Tortillarulla
köttfärssås med tillbehör r med
köttfärs och
ostsås

Ärtsoppa
Pannkaka
sylt, grädde

Kycklingfilé,
Sås, Ris

Korvlåda
potatis

Kålpudding
sås, potatis

Portergryta

Kassler
svampsås
potatis

Kyckling i
ugn med

Färsbiff, sås Stuvade
makaroner
potatis
fläsk

Stekt korv
potatis

Kotlett, sås
potatis

mangochutney

ris/potatis
Stekt korv Dragonkrydd Köttfärslåda Kökets val
stuvade
ad fisk med
makaroner potatis

Pytt i panna Blandat
ägg, rödbetor

Blandat

Julbord och
hantverksmässa

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

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

Ängebo IK. OktoberOktober-21
Träning idrottshallen.
Nu är vi igång. Onsdagar kl. 19.00. Mona och Maj-Lis håller i träningen och växlar sina program
varannan vecka. Mona har mer smidighet med styrkan helt utan redskap på stället. Maj-Lis har
cirkelträning men upplagt på ett annat sätt än tidigare och använder några mindre redskap.
Man kan ha med sig egen matta men det finns att låna och det finns medel att torka av mattorna
med. Vi har även handsprit. Dusch men ingen bastu ännu. Man kan komma med när man vill, så
passa på att komma i form under hösten och fram till jul. Endast medlemsavgift behöver betalas.
100 kr person. Bg. 5575-8049. Registrera på angeboik.se länken Föreningen- Medlemskap.
Swish 1234462560

Motionscenter.
Vårt Motionscenter på Bratthé har blivit ett verkligt populärt utflyktsmål under sommaren och
hösten. Vandring, träning och aktiviteter för barn. Vi kommer att plocka in stenarna innan snön
för att skydda dem till nästa säsong. Vi skall dock ta emot en gymnasieklass från Ljusdal i början
på november så de får vara kvar lite till. Vi planerar även att utveckla centret vidare under
kommande säsong. Nya barnaktiviteter och nya övningar efter Aktivitetsrundan. Har du någon
fågelstuga eller liknande, kanske några roliga figurer som du vill bli av med så tar vi gärna emot
dessa till barnstigen.

Nostalgibilden.

Erik Wiger Sveriges friidrottsförbund och Olle
Arvidsson Hälsinglands friidrottsförbund inviger de
nygjorda löparbanorna på Svågavallen hösten 2001.
Året efter belades banorna med kolstybb. Mikael
Persson står för den pampiga fanfaren.

Under hösten har vi genom H Hjärtmyhr
och T Lindqvist fått en del stolpar utbytta
på elljusspåret samt reparationer och om
dragning av kablar. Nu skall alla lampor
lysa. Några av oss har varit ute och röjt sly
och fått fram inväxta stolpar, så nu börjar
det se riktigt bra ut. Tony L har dragit av
delar av skidleden och vid kraftledningen
röjs det för fullt nu av elbolaget. Vi har
även blivit lovad att bron skall vara klar till
vintern och det vore en lättnad att komma
på rätt plats igen och kunna nyttja hela
spåret.

Loppis på Moodtorpet
13/11 kl 1212-16
Gärna julinspirerat.
Har ni något annat än loppisprylar att sälja är ni givetvis också välkomna.
Serveringen är öppen.
Anmäler er senast 29/10

Mer info o anmälan ring Yvonne 0738297365
Varmt välkomna
önskar Sörsia byalag

Turlista Närtrafik from 16 augusti – 10 december
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.

Hösten är här

Snart är den här då, alltså årets mörkaste och kanske tråkigaste månad – det vill säga
november. En snöig måndagsmorgon på Svartsjövägen i månaden november är det ganska lätt att
hålla sig för skratt. Roligt är det definitivt inte.
Roligt har det inte heller varit under den långa Covid-19-pandemin som på ett så påtagligt sätt har
plågat vår värld i över ett och ett halvt år. Det är värt att påminna om att pandemin är långt ifrån
över även om de svenska restriktionerna nu är upphävda.
Pandemin har medfört att Sverige som nation har fått sina beredskapssystem testade och prövade på
flera sätt, och klart är att vi har mycket att förbättra och förändra.
Under pandemin har Hudiksvalls kommun styrts av en krisledningsstab som löpande tagit olika beslut
som gällt över hela kommunen.
Ett sådant beslut kom i maj månad i år: inga fristående badbryggor fick läggas ut i kommunal regi! Vid
Havrabadet har vi mycket riktigt en sådan brygga som alltså fick vara kvar på land.
Jag skrev personligen ett anslag om detta, plastade in det och häftade fast det på bryggan ifråga.
Budskapet kunde rimligen inte missförstås.
Trots detta tog någon, eller troligen några, sig friheten att lägga ut nämnda flytbrygga hela två gånger
under sommaren! För att följa krisledningsstabens regler var vi tvungna att plocka upp bryggan ifråga
båda gångerna. Med inhyrd maskin och egen personal löste vi detta ganska fort, fast det var inte
gratis. Hela denna ”operation” kostade Svågadalsnämnden cirka 7 000 kronor!
Sju tusen kronor för att en del tar sig friheter känns som en väldigt onödig kostnad, eller vad tycker
ni?
Mvh
Fredrik

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagården den 20 september 2021, kl. 08.00-11.50

Förtroendevalda:

Beslutande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Eva Edström (Opol)
Peter Jons (Opol)
Hans Schröder (Opol)
Marianne Joelsson (Opol)
Malena Söderström (Opol)
Sindre Ranheim Sween
(Opol)

Ej beslutande:
Birgitta Holmberg (Opol)
Bengt-Olov “Benke” Karlsson (Opol)
Mona Svedlund (Opol)
Per “Pelle” Persson (Opol)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Hans Schröder (Opol)

Justeringens plats
och tid:

2021-10-04, kl. 07:45

Underskrifter:

Sekreterare:

Paragrafer:

Fredrik Röjd

Ordförande:

Ann-Marie Rosvall (Opol)
Justerande:

Hans Schröder (Opol)
Upprop:

Enligt ovan.

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Anslagstid från

Anslagstid till

2021-10-06

2021-10-27

Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare

35 - 41

§ 35 Rapport från verksamhet, personal, arbetsmiljö samt Covid-19
Platschefen informerar om det arbete som just nu pågår inom förvaltningen samt vad som skett
sedan nämndens senaste möte, vilket var i maj.
Arbetet inom förvaltningen har i hög grad kännetecknats av de villkor och omständigheter som
uppkommit genom pandemin.
Ett ökat behov av bemanning inom omsorgsyrken både i och utanför Svågadalen medförde
exempelvis att vi var tvungna att hålla fritidshemmet, det vill säga skolbarnomsorgen, öppet trots att
vi planerat att hålla barn- och skolbarnomsorgen stängda vecka 28, 29 och 30.
Inom hemtjänsten har smärre symptom tvingat personal att hålla sig hemma, vilket i kombination
med normal sommarsemester har lett till att bemanningssituationen varit ansträngd, och det trots
att förvaltningen inför sommaren överanställt personal.
Förvaltningen har trots dessa svårigheter klarat av att lösa sina ålagda uppgifter.
Under sommaren kolliderade en av våra hemtjänstbilar med en tjänstebil från Postnord.
Försäkringsbolaget kommer att renovera vår bil för 140 000 kronor.
Inom landsbygdsutvecklingssidan har skötsel av det av kommunen arrenderade Havrabadet
prioriterats.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 36 Uppföljning av det ekonomiska läget efter augusti månad år 2021
Platschefen föredrar för hur nämndens ekonomi fallit ut efter augusti månad år 2021.
Nämndens ekonomi är dessvärre inte i balans. Vi uppvisar ett negativt resultat om närmare 650 000
kronor i förhållande till budget.
Platschefen bedömer att nämnden kommer att gå 700 000 kronor minus innan år 2021 är slut. Detta
beräknade resultat kan dock förändras om pandemin fortsätter. Läget är för närvarande mycket
svårbedömt.
Nämndens underskott är alltså helt kopplat till pandemin.
Nämnden har mottagit ett sedan föregående år innestående ersättningsbelopp för extra Covid-19kostnader avseende december månad. Platschefen hade äskat om 135 000 kronor från staten, men
endast 120 000 kronor beviljades för december månad år 2021. (Förvaltningens underlag har varit
specificerade lönekostnader inklusive sociala avgifter för extra personal.)
Platschefen har tidigare, på eget initiativ, ansökt om statlig kompensation för förvaltningens extra
Covid-19-kostander för perioden januari-april år 2021. Något svar har dock ej ännu inkommit.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 37 Fråga om budget för år 2022
Platschefen har tillsammans med vår förvaltningsekonom, som tillhör kommunledningsförvaltningen,
på uppdrag av Svågadalsnämndens arbetsutskott tagit fram ett budgetförslag till nämnden för
verksamhetsåret 2022.

Budgeten har stora likheter med budgeten för år 2021 som i sin tur var lagd utifrån tydliga
instruktioner från nämnden.
Nämnden diskuterar frågan.

Beslut: En enig nämnd beslutar att godkänna det tjänstemannaförslag till budget som
nämndens arbetsutskott har beställt, och som bygger på nämndens önskemål.

§ 38 Redovisning av årshjul för nämnd och förvaltning
Platschefen redogör för det årshjul som han på uppdrag av nämnden har tagit fram, och som
godkänts av arbetsutskottet med några layoutändringar.
Årshjulet i fråga innehåller många olika moment av politisk och verksamhetsbunden natur som kan
specificeras till en särskild månad under året.
Hjulet innehåller både övergripande som specificerad information.
Nämnden diskuterar frågan.
Enstaka felaktigheter av redaktionell natur uppmärksammas, vilket platschefen åtar sig att åtgärda.

Beslut: En enig nämnd beslutar att anta det förslag till årshjul för nämnd och förvaltning
som denna dag lagts fram för nämnden.

§ 39 Fråga om ny översiktsplan för Hudiksvalls kommun
Nämnden har från kommunledningen fått ett förslag till ny översiktsplan för kommunen.
Nämnden har som remissinstans fram till den 15 oktober på sig att svara på denna remissutgåva.
Översiktsplanen är ett mycket viktigt dokument, och det är av största vikt att nämnden ger så
utförliga svar som möjligt.
Arbetsutskottet har uppmanat nämnden till att komma med så många förslag till tillägg till
översiktsplanen som möjligt.
Nämnden diskuterar frågan.
Nämnden kommer fram till att alla ordinarie ledamöter och ersättare på eget initiativ skall fundera
kring lämpliga förslag, och sedan skicka dem till nämndsekreteraren som i sin tur redovisar dem för
arbetsutskottet som sedan sammanfattar dessa till ett väl formulerat remissvar som ska inskickas i
god tid innan den 15 oktober.

Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar att varje enskild ledamot och
ersättare skall insända förslag till nämndssekreteraren. Nämnden beslutar också att
uppdra till arbetsutskottet att sammanställa ett remissvar.

§ 40 Verkställda beslut
-

En Hudiksvalls-kommunskylt är beställd till Svågagården.
En ny vikarie till förskolan har anställts.
En ny timvikarie till hemtjänsten har anställts.
Möte med de olika intressenter som använder Svågagårdens utemiljö har hållits före
midsommar.
Två hemtjänstbilar är på bilverkstad för olika typer av reparationer.
En personalaktivitet har genomförts i slutet av juni.
Årshjul för nämnd och förvaltning har tagits fram.
Platschefen har hållit föredrag om nämnden inför delar av Folkteatern Gävleborg.

-

Utedasset vid Havrabadet är målat.
Omklädningskurarna vid Havrabadet är besiktigade och åtgärder kommer att behöva
vidtagas.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 41 Pågående arbete
-

Arbetet med att rusta Svågagårdens utemiljö har nu satts i gång på allvar (ny sandlåda
med solskydd till förskolans lekpark, nya trätrappor och bollplank på skolgården samt
renovering av grusfotbollsplanen.)
Bygget av de sex nya trygghetsboendelägenheterna är nu i startgroparna och arbetet
kommer att komma i gång under hösten. Bygget beräknas vara klart under sommaren år
2022.
Fibergrävningen pågår för fullt i dalen.
I övrigt arbetar förvaltningen vidare enligt den upprättade aktivitetslistan.
Platschefen kommer under fredagen den 24 september att intervjuas av statliga Boverket
som vill veta mer om hur det är att driva förskola och skola bredvid varandra.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.
Mötet avslutas.

Tråkig information!
För tillfället är bygget av trygghetsboendet i Ängebo pausat pga att ett överklagande
ska behandlas av länsstyrelsen. Överklagandet har blivit liggandes och måste
behandlas innan man vågar börja bygga. Tråkigt då bygget blir försenat igen och
kommer leda till onödiga kostnader.
Ann-Mari Rosvall
Ordförande Svågadalsnämnden
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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
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

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

