
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ DD aÉäxÅuxÜ ECED 

NÄSTA STOPPDATUM 15 december Kl. 12.00   

Dialog kväll 

Torsdagen 25 november  

kl. 19.00 

Svågagården  

Info om valet till Svågadalsnämnden 2022,  

fiber, övriga frågor som ni Svågadalsbor vill 

ha svar på från nämnden. 

Vi bjuder på fika 

Alla varmt välkomna 

Svågadalsnämnden 

Angående fiber  
se inuti bladet! 

JULMARKNAD 
på Svågagården i Ängebo 

 

Söndag 28 nov  kl 12 – 18   
 

Hantverk, ätbart, godis mm 
 

Servering 
 

Boka bord    150 kr 
Anmälan till 
0730 423077 
Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 

JULBORD 
på Svågagården i Ängebo 
Söndag 28 nov  kl 12 – 18  

Äkta hemlagat julbord 
så vackert uppdukat  

Smaka husets hemgjorda lingonglögg 
385 kr    

Boka bord 0653 30157 

Se utförligare annons inuti bladet 
Arrangör Folkets hus 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 
 
Ännu en mörkare månad, mörkret omsluter 
oss, den solbruna hyn bleknar, vi tar på oss 
varmare kläder, förbereder oss för vad som 
kommer… 
Dags att ta fram bättre skor med broddar. 
Vi tänder första ljuset i advent, julgranen ute 
lyser upp tillvaron i mörka natten. 
Folkets hus inbjuder till 
JULMARKNAD och JULBORD     se annons 
Ett utmärkt tillfälle att utnyttja hela huset, 
äta gott, fika läckerheter, köpa julklappar 
Bjud med hela familjen på en heldag! 

 
 

 

SYJUNTA/KAFFEREP 
Torsdagen den 2/12 kl 18:00 är det dags igen. 

Vi träffas hos Camilla på "Kôlarvilles" 

(Brännås 618) 

Anmäl till 073-8179724 

Hör av dig om du behöver samåka 

Välkomna! 

 

mvh Camilla 

 

Dags för BRODDAR 
REFLEXER   LAMPA 
PLOGADE VÄGAR 
 

MUSIKCAFÉ på Svågagården 
Inget nytt datum, publiken svek dom 
senaste gångerna. 
Så bra underhållning men intresset har 
svalnat. 
Det går helt enkelt inte ihop 
ekonomiskt 
Jag väljer nu att låta musikcafé får vila 
åtminstone året ut, ser sen om, när och 
var det fortsätter 
Tack till spelmännen och den trogna 
publiken! 
 Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 

PRO-Bjuråker 
inbjuder till Julbord 

på Svågagården 

Tisdag 30/11 kl. 16.00 

Pris:  200:- 

Underhållning o Lotterier 

 
Anmälan senast 21/11 

till 070-6667420 (Maggan) 

 

Välkomna 

 

Svågadalens intresseförening     
Hemsida  www.svagadalensbyar.se 

JULGRANSPLUNDRINGEN 
på Svågagården i januari 

 
Tyvärr inser vi att den måste ställas in, 

smittan finns kvar, RS-viruset som 
drabbar barn härjar. 

Vi kan inte riskera något insjuknande 
när så många som ca 100 pers träffas. 
Beklagligt men hoppas vi ses nästa år. 

 
Intresseföreningen och Folkets Hus 

 



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  
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     072-2090771 
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  
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  

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 0650-556661 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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-tjanster-

ka.trafikverket.se/kontaktcenter/?ref=road 

eller 

För trafikinformation och akuta fel som kräver 
omedelbar åtgärd, har trafikverket öppet dygnet runt. 
Tel: 0771-921 921 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Elvakaffe 26 november      

Mats Skoog, Bengt Nordh och Stig Bergerståhl  

spelar o sjunger. Servering som vanligt kl 11.00 – 12.30, i Betel Norrberg. välkomna!                         

Sen gör Elvakaffe uppehåll till den 21 januari. 

 

INBJUDAN TILL FÖRENINGSTRÄFF 

tisdagen 23 november kl.19.00  
på Svågagården. 

Du som är ordförande eller för övrigt aktiv i din förening i Svågadalen,  
är välkommen till den årliga föreningsträffen. 

  Vi diskuterar vi bl.a. föreningarnas möjligheter att verka, ekonomi, 
utvecklingsmöjligheter, samverkan med kommunen (Svågadalsnämnden) 

eller med andra föreningar, bidrag till verksamheter, m.m. 
 

På träffen kommer vi även att diskutera Svågadalens ”logga”. 
 Hur ska vi använda den? 

 
Vi bjuder på fika! 
Hjärtligt välkomna 

Svågadalsnämnden 

EVENEMANGSKALENDER 
NOVEMBER 

16 Cirkus cirkör, Svågagårde       

23 Föreningsträff, Svågagården 

25 Dialogkväll, Svågagården 

26 Avslut. höstens elva kaffe, Betel Norberg 

28 Julmarknad och julbord, Svågagården 

30 PRO julbord, Svågagården 

Varje fredag 11:a kaffe tom 26 november Betel Norrberg  

Varje onsdag träning ÄIK tom 15 december, Svågagården. 

Med reservation för ändringar pga smittläget. 

 

DECEMBER 

 2 Syjunta/kafferep, ”Kôlarvilles” Brännås 

13 Lucia,Svågagården 

15 Årsmöte Folketshus, Svågagården 

  
 



     

 

                                                                                                                               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

En liten påminnelse redan nu. Passa på köp bingolotter till 

uppesittarkvällen.  
Du vet väl att du kan stödja klubben genom att köpa Bingolotter på ett 

enkelt sätt. Dels genom prenumeration eller genom att köpa direkt. Gå in på 

vår hemsida angeboik.se där finns på första sidan en länk 

som ser ut så här. Klicka på den och du kommer direkt till 

Ängebo IK sida på Bingolotto för köp av lotter. 

Information om prenumeration mm. finns där på menyn. Med ditt stöd kan vi 

fortsätta att ha ett brett utbud för friluftsliv och hälsa för alla, samt att orka 

med det ideella arbetet som krävs för detta. Tack för att du stödjer oss. 

Träning idrottshallen. 
Vi fortsätter träningen i hallen 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. Vi kör till och med 15 dec. Man kan haka på när man vill. 

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.  Endast medlemsavgift behöver betalas. 100 kr person. Bg. 5575-

8049.  Registrera på angeboik.se länken Föreningen- Medlemskap.     Swish 1234462560 

Motionscenter. 
Nu har vi även haft besök från Slottegymnasiet på centret. Det var elever och lärare från BF 

programmet fritid&hälsa som var nyfikna på hur vi gjort för att främja rörelse och hälsa och även 

att kunna locka ut barn och vuxna tillsammans. Jag tog emot dem med en liten brasa och 

berättade lite hur vi gjort sedan gick vi barnstigen. Tyvärr så var ju de flesta stenar under snön 

men några hittades i alla fall. Jag hade även satt upp tipsrundan om allemansrätten och det 

passade perfekt eftersom de precis höll på att läsa om detta. Kul med denna respons vi fått 

utifrån. De är också roligt att vi kan göra saker för våra barn här i dalen som fungerar att familjen 

kan aktivera sig själva när de vill och har tid.                                      

                      

Köp Bingolotter 

Ängebo IK. NovemberÄngebo IK. NovemberÄngebo IK. NovemberÄngebo IK. November----21212121 



 

 

 



ÄR DU NYINFLYTTAD I SVÅGADALEN?.... 

I Svågagårdens reception finns 

informationsmaterial för dig.  

Prata med Cilla.  

Välkommen 

Ann-Marie Rosvall  

Svågadalsnämnden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

FLYTTAR 

IN 

Fullst. rättigheter 

Ängebo  

www.svagadalen.com 

0653-30157  

 

Agenda 

28/11 1:a advent. Julbord 12.00–18.00 

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

Ängebo Folkets Hus inbjuder medlemmar 
till årsmöte torsdagen den 15/12 kl.19.00 
Ärende enligt stadgar. Föreningen bjuder 
på luciafika. 

Sö 28/11 

Julbord 385:- exl dryck 

Öppet 12.00-18.00 

Underhållning med Klint-Olle m.fl 

Egna sillinläggningar som Ingers 

citronsill, Kerstins go sill, hummer och 

äppelsill, lutfisk, gravad lax, rökt lax, 

rullströmming, inlagd strömming,  

revbensspjäll, skinka, prinskorv, 

köttbullar, janzon &  kalkon, pank, 

grynkaka, ägghalvor, rörost, lantpaté. 

Flera sorters korv, sallader, glödhôpper, 

rågsiktsbröd, vörtbröd mm. Ris a´la 

malta, ostbricka, mjuk pepparkaka och 

husets egen glögg 

  Boka gärna. 

Julöl stark och snaps finns i lager. 

Julmust och alkoholfri dryck för 15:- 

Pris: 385:- exl dryck 

Barn 14:-/år under 3 år gratis 

Välkommen 

Fullst. rättigheter 

Ängebo  

www.svagadalen.com 

0653-30157  

STORT TACK 

till utställare och besökare som kom till 

Moodtorpets Loppis med jultema. 

Sörsia Byalag 



Vecka/ 
salladsbord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 
Hemtjänsten 

Söndag 

Hemtjänsten 

Vecka 48 
Sallads buffé 

29/11 -5/12 

 

Skolans lilla 
julbord 

Fisk sås 
potatis 

Sussis 
köttfärsgryta 

Prinskorv sås 
potatis 

 

Blandade 
rätter 

Isterband 
Dillstuvad 
potatis 

Blandade rätter 

Vecka 49 
Salladsbuffé 

6/12 - 12/12 

 

Kycklingklubba 
 

Julkorv m 
potatismos 

Blandade rätter Vegetariskt Revbens- 
spjäll 
sås potatis 

Pölsa potatis 
rödbetor 

Stekt fisk filsås 
potatis 

Vecka 50 
Salladsbuffé 

13/12 - 19/12 

 

Spagetti 
köttfärssås 

Stekt fisk 
med kall sås 
& kokt 
potatis 

Köttbullar m sås, 
potatis & 
lingonsylt 

korvgryta Tacobuffé korv sås 
potatis 

 

 Sill ägg potatis 

 

Vecka 51 

Sallads buffé 

20/12 - 26/12 

 

Korvlåda med 
potatis 

Pasta 
skinksås 

Risgrynsgröt 
mjukt bröd och 
skinka 

Pytt i panna 
ägg rödbetor 

Lutfisk m.m. Karre sås 
potaits 

Revbensspjäll 
sås & potatis 

   Skolan 
avslutning 

 Julafton Juldagen  Annandag jul 

Vecka 52 
Sallads buffé 
27/12 - 2/1 

Stekt fisk med 
sås potatis 

Lunchkorv 
sås potatis 

Potatisbullar 
med bacon 

Blandade rätter Blandade 
rätter 

Korv med 
morots 
stuvning 

Blandade rätter 

Vecka 1 
Sallads buffé 
3/1 - 9/1 

 

 

Fisk potatis 
filsås 

Pastapenna 
med färs 
vitsås 
 

Kycklinggryta 
potatis 

Ugnspannkaka Nyårsafton 
Fläskfile 
potatis-
gratäng 

Nyårsdagen 

Helstekt 
kotlettrad 
klyftpotatis 

fläskkorvsgryta 

Vecka 2 
Sallads buffé 
10/1 - 6/1 

Korvstroganoff 
ris/potatis 

/Stekt  fisk 
filsås 

 

Färsbiffar sås 
potatis 

Blandade rätter 

 

Blandade 
rätter  

 

Omelett 
potatis 

 

 

Dagens lunch serveras mellan 11.00- 13.00  

Dagens rätt 79:- inkl.måltidsdryck,    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   m.m. 

Spjäll 
potatis 

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 
  



Här kommer information från Svågadalens medeltida kapell och örtagård. 

Under medeltiden fanns ett kapell på ”Kapellsvalen” i Österstråsjö, det ödelades1597. 
Ett rekonstruerat vandringskapell timrades upp på området under åren 2005-2006.  
Kapellets styrelse beslutade 2017 att anlägga en örtagård. ”Projekt örtagård” har varit ett 
treårigt Leaderprojekt i samarbete med Utveckling Hälsingebygden. Finansiärer har varit 
Jordbruksverket, regionala fonder för landsbygdsutveckling och Svågadalsnämnden. 
Projektet har nu avslutats men arbetet fortsätter med några ytterligare detaljer för att helt 
färdigställa örtagården. Projektet har inneburit en hel del samverkan med olika personer, 
instanser etc. Det har fungerat på bästa sätt och styrelsen känner stor tacksamhet för allt 
stöd och engagemang. Det har varit så värdefullt! Ingen är nämnd och ingen är glömd.  
 

Svågadalen har nu ett vandringskapell och en örtagård på den gamla ”Kapellsvalen” i 
Österstråsjö. Båda med inspiration av medeltiden och i all sin enkelhet finns de där för 
intresserade besökare och/eller användare. Örtagårdens grindar är på plats och det finns 
bänkar för den som behöver en stunds vila eller den som vill ta del av all den växtlighet 
såsom örter, medicinalväxter etc. som nu finns inom området. I odlingslådorna finns 
växtstickor med namnet på varje växt och de stickor som har en röd markering hänvisar till 
att växten är giftig. Därför får vuxna som besöker örtgården ta eget ansvar också för sina 
barn som vistas inom området. Om alla besökare hjälps åt att hantera platsen varsamt så 
kommer den framöver att bevaras under lång tid.  
 
Kapellet har genom åren använts för vigslar, dop, andakter och för vandrare som färdats 
längst med Stråsjöleden. Det bjuder också på stillhet och en inre ro för besökare som har 
behov av det. Verksamheten i sin helhet är ett uppskattat besöksmål som kan utläsas av de 
fina kommentarerna i kapellets gästbok. Härligt är att besökare hitintills värnat om platsen så 
det har varit minimalt med förstörelse eller skräp som efterlämnats.   
 
Nästa fas för kapellets styrelse är att fundera på hur man på bästa sätt fortsatt ska 
underhålla, bevara och utveckla verksamheten. Kulturevenemang av varierande slag 
kommer att anordnas som tidigare år. Under sommaren 2022 kommer örtagården att invigas 
och information om det kommer senare att ges på kapellets hemsida: www.strasjokapell.se  

 Kapellet finns även på sociala mediet facebook.  
 
Verksamheten är öppen från maj till månadsskiftet september/oktober. Till er som ännu inte 
varit där - ta tillfället i akt att nästa säsong för att besöka och njuta av både kapellet och 
örtagården. I gästboken ser vi att besökare gärna återkommer gång på gång. Platsen är i 
sanning uppskattad av besökare och det har ett stort värde för Svågadalen och 
Hudiksvallskommun. 
 
Varmt välkomna 
Föreningen Stråsjö medeltida kapell och örtagård 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

EFTERLYSNING 

 
SOLCELLSAGGREGAT 

Ett solcellsaggregat enligt bilden har fått ”fötter”! 

Det har även tillhörande Mc-batteri samt ett separat Mc-batteri från ett annat solcellsaggregat. 

Aggregatet är märkt och kan identifieras även vid ommålning. (Även batterierna kommer i framtiden att märkas). 

Har du sett vart ett solcellsaggregat kan tänka sig har rymt eller en misstänkt försäljning av begagnade Mc-batterier? 

Kontakta gärna undertecknade. 

Daniel 

Svågadalens Honung 

070-561 71 81 

mail@svagadalenshonung.se  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MålarKalle 

ALLT INOM MÅLERI 

Karl  Anders  Andersson  

Egen företagare  sedan 2012  

 

 

 

 

 

Målarkalle heter mitt företag. Planerar att flytta tillbaka hem till Hälsingland, inom snar 
framtid, efter många år på vift i Sverige.  Har jobbat som målare i ca 40 år och är egen 

företagare  sedan 8 år tillbaka. Jag är 56 år och utför allt inom måleri; spackling, 
utomhusmålning, rödfärgning, golvmålning ,tapetsering,. 

Om ni vill se lite av mina jobb så finns det på min hemsida www.malarkalle.se 

Det  här  är  j ag:  

Jag är  född i  Häls ingland,  mamma härstammar f rån  Holmberg i  B juråker  och Hök-
Artu r  var  min  morfar .  V i  f l yt tade så  smån ingom t i l l  Sku l tuna och Västerås  i  
Västman land.  År  2004 f lyt tade jag  t i l l  Småland.  

Jag är  fu l lärd  målare  med f le ra  cert i f i ka t .  

M it t  arbete  har  innefat tat  o l ika  ro l le r ;  arbets ledare,  u tb i ldat  målar lär l ingar  och 
genomfört  besiktn ingar .  Jag har  även arbetat  på accord  och har  god vana at t  o f ferera  
o l ika  pro jekt  

Fr i t id  & In t resse  
Som ung k i l l e  hade  jag  brot tn ing som int resse.  
Jag är  u tb i ldad hockeytränare och har  ha f t  det  som f r i t idssysselsät tn ing i  många år .  
Jag har  också t ränat  jun iorer  i  hockey och a- lag  i  f ys- t rän ing.  

Jag har  också et t  in t resse för  motorcyk lar ,  f lugf iske   och bergsklät t r ing .  

Räddningsdykare  
Jag har  5  st  dykarcert i f ikat ,  b land annat  
Räddningsdykare rescuediver  
Padi  g loba l t  sportdykare  
Specia lcert i f ikat  tor rdräckt  

 

Karl-Anders ”Kalle” Andersson 

Tel.: 073-0262774 
www.malarkalle.se 

 

 



Varför fiber i Svågadalen? 
 
Det enkla svaret är att fibern är en nödvändighet för dalens utveckling och framtid.  

Svågadalen har en fantastisk natur, som allt fler runt om i landet börjar förstå och utnyttja. 
Dalens närhet till etablerade fritidscentra som Järvsö och Hassela skapar förutsättningar för 
etablering och utveckling även hos oss. Dalen tycks krylla av fantastiska eldsjälar, som också 
har insett detta. Dessa människor arbetar hårt på många olika sätt för att skapa 
förutsättningar för tillväxt, utveckling och en framtid för Svågadalen. 
För att vi ska skapa intresse för inflyttning till dalen behövs fibern som ett kraftfullt 
argument för exempelvis barnfamiljer, som samtidigt vill ta del av den vackra naturen och 
den rekreation som detta innebär. 
Med fiberns hjälp kommer vi därför att kunna säkerställa underlaget för en framtid för både 
skola och affär. En samhällsservice som är oerhört viktig för alla boende i dalen. 
Fibern är minst lika viktig för Svågadalen, som en gång elektrifieringen var.   

Varför ska just du ansluta dig? 

Fiber skapar trygghet och tillgång till allt det nödvändiga, som vi alla behöver i vårt moderna 
digitala samhälle 
 -säkrat och mer utvecklingsbart trygghetslarm 
 -säker kontakt med bank 
 -tillgång till säker telefoni 
 -tillgång till digitalt TV-utbud osv. 
Den digitala världen är någonting, som förenar regioner med varandra. Det gör Svågadalen 
till en naturlig del av omvärlden.  

Om du ändock tvekar och tycker att det inte berör dig, ställ då frågan till eventuella barn och 
barnbarn, vänner och bekanta. De kommer förmodligen att tillföra synpunkter och skapa nya 
perspektiv i frågan.   
För egen del, som fastighetsägare i dalen, är det naturligtvis så att förutsättningarna för min 
familj att kunna arbeta och verka i huset ökar markant med fiber i fastigheten.  
En konsekvens av Coronapandemin är också att allt fler ”tvingas” jobba hemifrån. Då krävs 
en säker och stabil uppkoppling. Trenden går dessutom mot ett alltmer flexibelt arbetsliv, 
där möjligheten att välja mellan att åka till ett kontor och/eller att arbeta hemifrån blir 
alltmer vanlig. 

Det är också så att en fiberinvestering i din fastighet i slutändan höjer värdet på fastigheten 
betydligt mer än vad själva investeringen kostar. 
När och om fastigheten säljs kommer en fiberuppkoppling att göra fastigheten mycket mer 
intressant på bostadsmarknaden. 

För Svågadalens framtid och utveckling krävs fiber i så många fastigheter som det bara går.  
Investera i nutiden, för Svågadalen i framtiden. 

Ingemar Grethes 
Norrberg Bjuråker 
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Kostnadsjämförelse mellan fiber och andra alternativ . 

Övre diagrammet  jämför kostnader mellan  Markfiber och Radio-Fiber (som inte är aktuellt för Svågadalen 
ännu). Nedre diagrammet  jämför kostnader mellan Markfiber och Telias mobila lösning (som inte blir av, 
därmed anulleras också alla intresseanmälningar automatiskt) 

Sammanfattning:  När jag tittat på kostnaderna för de olika alternativen så blir markfiber alltid billigast i 

längden. Därtill kommer effekten att försäljningspriset på fastigheten ökar vilket beror på att kostnaden för att 

efteransluta fiber är mycket högre än vad utbyggnadspriset är. Enligt mäklare kan det röra sig om 30-40.000:- 

högre fastighetspris. 

Jan-Åke Rosvall 

Norrhavra 



Plats och tid: Svågagården den 25 oktober 2021, kl. 08.00-11.50 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Amanda Brink (Opol) 
Peter Jons (Opol)  
Robin von Wachenfeldt 
(Opol) (ej § 49) 
Hans Schröder (Opol) 
Marianne Joelsson (Opol) 
Malena Söderström (Opol) 
Torbjörn Bengtsson (Opol)  
( § 49 ) 
 

Torbjörn Bengtsson (Opol)  
(ej § 49) 
Sindre Ranheim Sween  
(Opol)  
Bengt-Olov “Benke” Karlsson (Opol) 

Mona Svedlund (Opol)  

Per “Pelle” Persson (Opol) 

 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare  

 
 
Utses att justera:  Marianne Joelsson (Opol) 

 
 
Justeringens plats 
och tid: 2021-11-15, kl. 09.30  

Underskrifter:  Paragrafer: 42 -  51 

Sekreterare: Fredrik Röjd                    

Ordförande:                 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 

  
  

                                   Marianne Joelsson (Opol) 
 
Upprop: Enligt ovan. 
Bevis/anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 

Anslagstid från                                                            Anslagstid till 

2021-11-17                                                      2021-12-08 
 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 
_________________________________________________________ 

Svågadalsnämnden 



§ 42 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. 

Inom förskola och skola brottas vi fortfarande med konsekvenserna av pandemin då vi måste vara 

fortsatt extra noggranna när det gäller förkylningssymptom både bland elever, barn samt personal. 

(Elev är man från förskoleklass och uppåt, medan man benämns ”barn” inom förskolan, det vill säga 

levnadsår 1-5.) 

Inom äldreomsorgen är det för närvarande lite lugnare, men det tillkommer konstant nya kunder. 

(Här är det som så att de som har hemtjänst i kommunen enligt ett beslut av Hudiksvalls kommuns 

fullmäktige skall benämnas ”kund”, såvida det inte handlar om myndighetsutövning, för då kallas det 

”brukare”. Fast inom Svågadalsnämnden och Svågadalsförvaltningen ägnar vi oss inte åt någon 

myndighetsutövning då detta ombesörjs av biståndsbedömare inne i Hudiksvalls stad. 

I skolan däremot ägnar vi oss åt myndighetsutövning där vi exempelvis sätter betyg i skolans årskurs 

6. 

Det intressanta är nu att den uppdaterade skollagen ger rektorn för Svågadalens skola rätt att helt 

själv besluta om att införa betyg redan i årskurs 4. Rektorn för Svågadalens skola har dock valt att 

behålla betygssättning först i årskurs 6. 

På landsbygdsutvecklingssidan jobbar vi på enligt plan. 

I en korridor i skoldelen har en mindre fuktskada upptäckts. Skadan kommer utifrån. 

Nämnden väntar på att hälsorummet ska komma igång igen. 

Nämnden vill riva ”kolarkojan” vid Svågagården, Platschefen tar upp detta med intresseföreningens 

ordförande. 

 Svågadalens logga diskuteras.Vi tar upp den med föreningarna i dalen vid träff den 23/11. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen samt ger platschefen i uppdrag att kontakta Hudiksvalls 

Bostäder AB för att få en fuktskada ordnad.  

§ 43 Uppföljning av det ekonomiska läget efter tredje kvartalet år 2021 och 
prognos inför årsbokslutet 
Covid-19 samt ett ökat tryck på hemtjänsten under året har medfört att nämnden riskerar att gå med 

närmare en miljon i förlust på helårsbasis. 

Detta är dock inte konstigt med tanke på den extra bemanning som har krävts i dessa tuffa tider med 

en världsomspännande sjukdom och allt. 

Platschefen fick av arbetsutskottet i uppdrag att till detta nämndsmöte redovisa vilka merkostnader 

vi haft för förvaltningens tre bilar under året. 

Redovisningen visar att kostnaderna är orimligt höga och att det nu är försvarbart att byta ut den 

äldsta bilen mot en ny dito. 

Nämnden diskuterar frågan. 

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

uppgifter om vilka bilar vi kan välja mellan utifrån aktuell offentlig upphandling. 



§ 44 Återkoppling om remissvar från nämnden rörandeförslaget till ny 

översiktsplan för Hudiksvalls kommun 
Arbetsutskottet fick tidigare i uppdrag att på nämndens uppdrag ta fram ett remissvar avseende 

nämnda plan. 

Såhär ser remissvaret ut:  

- Kommunen bör arbeta aktivt med att utveckla kollektivtrafiken även på landsbygd och 
över kommungränserna, i syfte att underlätta för landsbygdsbor att kunna lämna bilen 
hemma. 

- Kommunen bör ha som mål att sälja ut kommunala tomter på landsbygden. (Mark som 
inte är tomter idag, exempelvis ett markstycke i Ängebo och Brännås bör styckas av och 
säljas som tomter för nybyggnation.) Detta bör tas med i planen. 

- Utöka antalet LIS-områden i Svågadalen. Det finns exempelvis flera sjöar som skulle 
kunna vara intressanta i sammanhanget. 

- När det gäller stationsläget för Ostkustbanan är det av stor vikt att antalet 
parkeringsplatser dimensioneras utifrån det faktum att många i kommunen saknar 
praktisk möjlighet till kollektivtrafik. 

- När det gäller skrivelsen om att ”Större anläggningar för idrott och kultur ska 

samlokaliseras inom Hudiksvalls centralort” är det viktigt att hänsyn till goda 

parkeringsmöjligheter tas även här. Annars blir det svårt för landsbygdsborna att nyttja 

nämnda anläggningar. 
- Kommunen bör säkerställa fortsatt stöd till enskilda vägar samt vägbelysningsföreningar i 

hela kommunen. Detta bör prioriteras då dessa grundläggande infrastrukturer är viktiga 
för att kunna behålla landsbygden levande. 

 
- Svågadalsnämnden anser: 

- Svågadalsnämnden ställer sig tveksamma till den tänkta vindkraftsparken vid Överälve då 
den kommer att påverka boende i bland annat Stråsjöbyarna samt Gröntjärns 
naturreservat och riksintresset Svåga älv.  

 
Övrigt: 

Hela kommunen borde finnas med i översiktsplanen – så är inte fallet nu. Exempelvis saknas flera 

orter på kartan i det PDF-underlag som har gått ut. (Troligen ett misstag, men det bör åtgärdas). 

Beslut: Nämnden tackar arbetsutskottet för ett väl utfört arbete. 

§ 45 Redovisning av verkställda beslut  

- Skyltar vid Svågagården har äntligen färdigställts och satts upp. 

- Redovisning över bilkostnader har tagits fram till nämnden. 

- Remissvar avseende förslaget till ny översiktsplan för Hudiksvalls kommun har tagits fram. 

- Fotbollsplanen vid Svågagården har renoverats med nytt grus. 

 
Beslut: Nämnden tackar för informationen 

 



 
§ 46 Pågående arbete 
Vi fortsätter idogt att arbeta med de olika projekt vi har på gång. 

Just nu ligger stort fokus på fiberutbyggnaden samt upprustning av Svågagårdens utemiljö. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 47 Val av nytt dataskyddsombud 
Svågadalsnämndens nuvarande dataskyddsombud kommer att sluta sin anställning den 31 december 

2021. 

Enligt dataskyddsförordningen skall varje personuppgiftsansvarig utse ett dataskyddsombud. 

Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom 

att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Den övergripande och viktigaste uppgiften 

för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.  

Detta innebär samtidigt att den personuppgiftsansvarige självständigt måste bedriva ett aktivt 

dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet. Personen som utses till Dataskyddsombud ska 

ha yrkesmässiga kvalifikationer och förmåga att utföra uppgifter inom dataskydd och kunna agera 

självständigt och oberoende i organisationen.  

Ombudet ska också ges möjlighet att delta i alla frågor som rör dataskydd och rapportera till högsta 

ledningen.  

Förvaltningen föreslår att XX utses till dataskyddsombud som med sin juristexamen har de 

kvalifikationerna som krävs för uppdraget. 

Beslut: Nämnden beslutar att i enlighet med arbetsutskottets förslag välja XX till nytt 
dataskyddsombud.  

§ 48 Redovisning av beslutade och utbetalda bidrag 
Platschefen redovisar de bidrag som nämnden och den gemensamma 

landsbygdsutvecklingsfonden har betalat ut till olika föreningar i dalen. 

Totalt har ungefär 150 000 kronor betalats ut i olika bidrag. 

Beslut:Nämnden tackar för informationen. 

Robin von Wachenfeldt (Opol) anmäler jäv och lämnar mötet. 

Torbjörn Bengtsson (Opol) inträder som beslutande. 

§ 49 Fråga om anställning 
Kommunstyrelsen har tidigare fastställt att ordinarie chefer endast får anställa personal på max 
två månader i taget. Detta har fungerat bra fram tills nu när personal-avdelningen har fastställt att 
man nu måste vara anställd i minst tre månader för att få månadslön. Samtidigt får inte personal 
gå som timanställda någon längre tid. 

Platschefen anhåller därför om att få nämndens tillstånd att anställa två medarbetare till förskolan 
på tre månader. Tjänstgöringsgrad 100% respektive 80%. 

Nämnden diskuterar frågan. 

Beslut: En enig nämnd beslutar att bevilja platschefens anhållan. 
 
Robin von Wachenfeldt (Opol) återinträder som tjänstgörande. 



§ 50 Fråga om delegation 
Platschefen anhåller om att få nämndens delegation om att få rätt till att anställa personal upp till 
tre månader. 

Nämnden diskuterar frågan. 

Beslut: En enig nämnd beslutar att bevilja platschefens anhållan. 

§ 51 Kommande möten 
- Vi ska ha föreningsträff den 23:e november. 
- Vi ska ha möte om fiber den 28:e oktober. 
- Vi ska ha en dialogkväll 25:e november 

Beslut: Nämnden beslutar att hålla nämnda möten. 
 
Mötet avslutas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Även i år betalar kommunen 
GRUS  

 för halkbekämpning 
Det finns att hämta 

i Ängebo, Svågagården 
i Brännås, hos Paulssons 

i Brändbo, vid sågen 
Obs! 

Hämtas i hinkar. Om man hämtar 

på annat sätt ska man först ha 

kommit överens med 

förvaltningen, Fredrik Röjd, om 

det. 

OBS! ANGÅENDE FIBER 

Telia har backat då det gäller den  mobila utbyggnaden här pga att för få tecknat sig. 
Nu kvarstår bara erbjudandet av en markbunden fiber via Fiberstaden i aktuellt 
område. Är du intresserad skicka in din anmälan till Fiberstaden snarast så att 
projektering kan komma igång så snart som möjligt. Har du tappat bort ditt 
erbjudande så  kontakta mig. 

För att hålla dig informerad om allt som händer i vår dal, fram för allt 
fiberutbyggnaden nu, så läs Svågadalsbladet, gå även in på hemsidan 
www.svagadalen.com. Där finns info om projektet, t.ex kostnadsberäkningar,  
möjligheten med den här investeringen så som trygghetstelefon för äldre, stabilare 
uppkoppling för datorarbete hemifrån, TV mm. 

 
Ann-Marie Rosvall 
Ordf. 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  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 

Byn Holmberg i Svågadalen 
Foto Rune Wiklund 

NÄSTA STOPPDATUM 15 december Kl. 12.00   


