
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ DE  WxvxÅuxÜ ECED 

NÄSTA STOPPDATUM 15 januari Kl. 12.00   

Något om fiber …… 

Vi är nästan i mål. 

Hade hoppats kunna skriva  

att vi var helt i mål i decemberbladet 

men vi har 103 av 105 och då har alla  

inte skickat in ännu. 



DECEMBER 

Årets sista månad, så skönt att vi fått snö, 
ljuset sprider sig genom ljusslingor, 
stjärnor, ljusstakar. Jag gillar årstidernas 
skiftningar, det gäller att ta vara på det 
bästa året om. 
Kolla evenemangskalendern om du hittar 
något intressant. 
Tyvärr lägger det där lilla förhatliga 
viruset sordin på mycken feststämning, 
alla arrangemang som får ställas in, inget 
firande av Lucia, så många människor 
som fortfarande sitter kvar hemma och 
inte vågar gå ut. 
Undrar om viruset är medveten om vad 
det ställt till med, någonstans måste det 
ju ha tillverkats och till vilken nytta kan 
man fråga sig, sen att det kan sprida sig 
så snabbt och oberäkneligt genom alla 
länder… 
 
Årets första månad nalkas, vi har ju ingen 
aning om vad som väntar och lika bra är 
väl det, huvudsaken vi ser framåt och inte 
ältar det som varit, det tar bara energi 
från oss./ Birgitta 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULBORDET och JULMARKNADEN 
blev succé… 

Vackert dukade bord välkomnade alla 
Så många besökare som gladdes åt alla 
hemgjorda läckerheter på bordet. 
KlintOlle och två andra spelmän 
underhöll 
I gympasalen samlades hantverkarna och 
där såldes fika med hembakat. 
Ett bra samarrangemang av Folkets hus 
som nu har blivit tradition första advent… 
TACK till er alla som kom och trivdes! 

Folkets hus/Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson och Urban Urban Urban Urban 
LarssonLarssonLarssonLarsson 

SÄLJES 

 
 

Nya BATTERIER till hörapparat 
Jag har bytt nu så du får köpa dessa billigt 

Bruna storlek 312 
34 st ord pris 108 kr, nu 80 kr 

Ring mig 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    
0730 423077 

 
 

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/Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson 
 
 

      Tomten välkomnar alla till Svågadalen 
       och önskar God Jul och Gott Nytt År. 

Svågadalens intresseförening     
Hemsida  www.svagadalensbyar.se 

Foto Birgitta Nilsson 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Även i år betalar kommunen 
GRUS  

 för halkbekämpning 
Det finns att hämta 

i Ängebo, Svågagården, 
vid fd Bageriet i Brännås, 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! AKTUELLT PÅ MOODTORPET NORRBERG 

Nu har Leif plogat upp parkeringen vid Moodtorpet 

 så nu kan du parkera bil och skotersläp där, ta skotern 

och åka skoterleden som börjar vid torpet. 

Leif tel. 0706 322234 

 

 

 

God Jul o Gott nytt år 

Önskar Leif och Yvonne 

GOD JUL 

Och 

GOTT NYTT ÅR 

Önskar Sörsia Byalag 

 
Dags för BRODDAR 
REFLEXER   LAMPA 
PLOGADE VÄGAR 

 

STORT TACK 

till alla som under hösten engagerat sig och på 

olika sätt jobbat för att få in beställningar på 

fiber. Speciellt tack till Yvonne som ringt runt 

och pratat med folk. 

Ann-Marie Rosvall 

Svågadalsnämnden  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Välkommen till Betel i Norrberg:  

Vi sjunger in 

Julen 

23 december kl 20.00   - 
föranmälan      

OBS max antal deltagande, föranmälan via 

telefon eller sms till Stig Bergerståhl 

070-2675261.  

Medverkande: Alexandra Ougleva med  

kompgrupp, Marianne Joelsson, Martin & Helena Bergerståhl, Andreas 

Edström och Stig Bergerståhl. 

Julotta  25 december kl 7.00.  

Eva Edström, sång av Marianne Joelsson, musik Andreas Edström och Stig 

Bergerståhl.  



 

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 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 
Måndag 13/12 

Lucia på Svågagården* 

Inställt  

Onsdag 15/12 

Årsmöte Folkets Hus inställt 

Sammanslås med årsmötet innan sista maj 2022. * 

Ons 22/12 

Skolavslutning inställt för utomstående* 

Restaurangen stänger 22/12.  

Öppnar åter 10/1* 

Ingen lokaluthyrning under perioden*  

Gjorda bokningar ligger fast. 

Bastun stänger 17/12* 

26/12 

Gudstjänst 18.00 annan dag jul.  

Folkets Hus bjuder på fika. 

Coronasäkra avstånd gäller. 

4/3 2022 

Musikal ”Eldupphör”  

20/5 2022 

Barnteater med  

”Kompis med Alfons Åberg?” 

* Pga rådande coronasituation 

TACK ALLA SOM BIDROG TILL ETT TREVLIGT  

1:a ADVENT MED JULMARKNAD OCH JULBORD! 

God Jul och gott nytt år! 

 

 

Ängebo  

www.svagadalen.com   

0653-30157 Jour: 070-6469867 



Ängebo IK. DecÄngebo IK. DecÄngebo IK. DecÄngebo IK. Dec----21212121     

 

                                                                                                                               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Påminner igen. 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.                                                                                                         
Om det inte blir värre med pandemin så kör vi en mellandagsgympa 29 december kl. 19.00. Vi 

skriver på Facebook hur det blir så håll ögonen öppna där. På samma media meddelas när vi 

startar upp igen i januari. Vi hoppas förstås att snön skall ligga kvar så vi kan få till fina skidspår 

där vi kan sköta vår hälsa på bästa sätt. Det blir även denna vinter kortad bana på elljusspåret 

och påstigning vid Svågavallen.  Där tänder man belysningen själv på ett vred på väggen.  

Med Tomtestigen vill vi i Ängebo IK och alla småtomtar önska er alla en riktigt God Jul.God Jul.God Jul.God Jul.    Stigen 

är 800 m och finns ca. 200 m väster om affären. Nu finns tomtar, små stugor och annat att titta 

på och det blir mer under tiden fram till 09 januari. Så man kan gå flera gånger. Eftersom 

julgransplundringen blir inställd kommer vi att ordna ett litet avslut utomhus efter stigen. Mellan 

kl, 11-13  9 januari finns riktiga Tomten vid stigen och med sig har han sin säck.                                                           

Folkets Hus sponsrar glöggen och vi har varm saft och pepparkakor. Det blir även någon liten 

tävling. Om det blir kallare än 15-. Ställer vi in. Mer fakta och om det blir aktuellt med att byta 

dag meddelas på Facebook. 

Välkommen 

Köp Bingolotter 



ÄR DU NYINFLYTTAD I SVÅGADALEN?.... 

I Svågagårdens reception finns 

informationsmaterial för dig.  

Prata med Cilla.  

Välkommen 

Ann-Marie Rosvall  

Svågadalsnämnden  

Fiber Södra vägen. 

 

Lite informationen och läges rapport. 

Vi har fått in intresseanmälan från 24st fastighetsägare, vilket jag tycker är jättebra, har varit i 

kontakt men fiberstaden och återigen undrat om dom inte kan räkna in oss i det stora projektet i 

Svågadalen men tyvärr fått nej. 

Vi har fått klartecken från Norrberg/Brännås vägsamfälldheten att gräva ner fiberkabeln i bakkant 

diket efter södra vägen. 

Har undersökt och fått kontakt med en hel del entreprenörer som villiga att lägga anbud på 

grävning mm, väntar på svar.  

När det gäller bidrag till projektet så är det lite trögt i dagsläget.                                                           

Det finns ett bidrag på 800 miljoner för hela Sverige som kommunerna kan söka genom sina 

regioner som är ett typ Eu-bidrag  som sedan aktörer typ fiberstaden får fördela på tilltänkta 

projekt.                                                                                                                                                             

Sedan finns en bidragspott som man kan söka från Post & Telestyrelsen till varje fastighet som 

installerar fiber, vet inte hur stor den är.                                                                                                         

Vi måste ha en förening som står bakom vårat fiberprojekt om vi ska kunna söka bidrag enligt 

fiberstaden, återkommer hur vi löser detta.                                                                                                                                                                    

Allt övrigt materiel som slang, fiber, brunnar, anslutning mm får vi från Fiberstaden.                                                                                                  

Nu avvaktar vi tills anbuden kommer in så får se om det finns någon möjlighet att finansiera och 

driva detta projekt vidare.                                                                                                                                       

Målet jag har är att vi ska kunna erbjuda samma låga anslutningskostnad  som övriga i Svågadalen 

fått oavsett vart man bor dalen.                                                                                                                                                          

Man får hoppas på ett lågt anbud på grävningen om vi ska klara detta. 

Jag ska försöka driva projektet vidare fast det känns tungt i nuläget, så vi får se vart vi landar, 

återkommer med information så fort jag vet mera.  

Vill önska alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År! 

Sture Joelsson 

   

 

  

VI 

FLYTTAR 

IN 



  

EVENEMANGSKALENDER 
DECEMBER 

23 Sjunger in julen Betel Norrberg 

25 Julotta Betel Norrberg 

25 Tomten i kuren åker hem 

26 Gudstjänst med kyrkkaffe Svågagården 

 

 

 

 

 

Med reservation för ändringar pga smittläget. 

JANUARI 

 9 Tomtestigen avslutas Ängebo 

10 Resturangen öppnar igen Svågagården 

 

Så har vi fler saker att se fram emot 

nästa år…. 

4 mars barnmusikal Svågagården 

20 maj barnteater Svågagården 

Bakstugehistorik 
Bengt Joelsson var en drivande kraft för att få till stånd en bakstuga att användas 
av alla i dalen.  
1994 anordnades en timringskurs med deltagare från dalen, kursledare var 
Mickelsson från Järvsö. Holmen skänkte virket, Bror Norberg i Brändbo körde dit 
det från skogen. Olle Sundell i Norrhavra murade ugnen och Sven-Erik ”Peten” 
Eriksson i Ängebo gjorde ugnsluckan. Bengt Skarp satte dit hängrännorna som 
Nôrsia byalag bekostade. Från början fanns ingen direkt ägare men senare 
försäkrade Folkets Hus stugan och nu är den i intresseföreningens ägo. 

    Elvira PerssonElvira PerssonElvira PerssonElvira Persson 
 

Bakstugan vid Svågagården 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

I år gick nobelpriset i fysiologi/medicin till upptäckten av receptorer  i huden för temperatur och  

beröring. Äntligen har man upptäckt beröringens betydelse för vårt välbefinnande. Det är något  

som vi som jobbar med Taktil Stimulering vetat länge av erfarenhet. Vänlig beröring gör oss 

 lugna, mer sociala, dämpar smärta, sänker blodtryck mm.  

Under december kan du köpa ett presentkort till dig själv eller ge bort till någon du bryr dig om på  

valfri behandling hos Svågans beröring och massage. Taktil Stimulering eller klassisk massage 30 min.  

Kostnad 250 kronor (Ordinarie pris 400). Presentkortet kan du sedan använda under året som ligger 

 framför. 

Du kan också köpa olika julpresenter från Föllinge hälsoprodukter till ett bra pris. 

Välkommen att höra av dig till Marianne Joelsson 0730612188 eller                      

mail: mjoelsson55@gmail.com                       

       

       

                                         önskar Marianne 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Turlista Närtrafik from 13 december 2021 tom 10 juni 2022 

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.  

 



Plats och tid: Svågagården klockan 08.00-12:00 

Förtroendevalda: Beslutande:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej beslutande: 

Ann-Marie Rosvall, ordförande 
Eva Edström 1:e vice ordförande 
Amanda Brink 
Peter Jons 
Robin von Wachenfeldt 
Hans Schröder 
Marianne Joelsson 
 
Malena Söderström 
Birgitta Holmberg 
Bengt-Olov Karlsson 
Mona Svedlund 
Per Persson 

  

 
Övriga deltagare: Nämndsekreterare Gunilla Andersson, ekonom Agneta Johansson via 

Teams § 57. 
 
Utses att justera: Bengt Olov Karlsson 
 
Justeringens plats 
och tid:  Svågagården måndag den 6 december 2021, klockan 07.45 

Underskrifter: 
 
 Paragrafer: 52-64 

  
 

    

Ordförande: 
 
 

 
 
Ann-Marie Rosvall 

Justerande: Bengt-Olov Karlsson    
 

Bevis/anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 

till och med 2021-12-28 
  

Förvaringsplats för protokollet Svågagården 
  

Underskrift 
 
 
 
 

Svågadalsnämnden 
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§ 53 Ny bil till hemtjänsten 

Svågadalsnämnden beslutar 

att internleasa en VW T-Roc 4 motion HVO med dieselvärmare. 

Sammanfattning 
Ordförande Ann-Marie Rosvall informerar utifrån det underlag platschef Fredrik Röjd tagit fram och 

som nämnden tagit del av innan sammanträdet. 

Två förslag finns att ta ställning till: 

• Renault Zoe elbil  

• VW T-Roc 4 motion HVO automat 

Bilen kommer att internleasas via transportsektionen. 

 
§ 54     Utvärdering av internkontrollplan 2021 

Svågadalsnämnden beslutar 

att ärendet utgår vid dagens sammanträde, samt  

att utvärderingen av internkontrollplan 2021 tas upp i början av 2022. 

Sammanfattning 
Något underlag finns inte att tillgå vid dagens sammanträde och ordförande föreslår att ärendet ska 

utgå vid dagens sammanträde och tas upp igen i början av år 2022.   

 

§ 55    Antagande av internkontrollplan för 2022 

Svågadalsnämnden beslutar 

att ärendet utgår vid dagens sammanträde, samt  

att interkontrollplanen för 2022 tas upp i nämnden när utvärderingen av internkontrollplanen för 2021 

har hanterats av nämnden.  

Sammanfattning 
I avvaktan på beslut gällande utvärderingen av internkontrollplanen för 2021 föreslår ordförande att 

ärendet utgår vid dagens sammanträde. 

 

§ 52 Rapport från verksamheten, personalläge samt arbetsmiljö och Covid-
19 

Sammanfattning 
Ordförande Ann-Marie Rosvall informerar.  

Under platschef Fredrik Röjds frånvaro ansvarar kommundirektör Bengt Friberg för platschefens frågor. All 

personal är informerad om läget och har haft en genomgång med kommundirektör Bengt Friberg om hur det 

dagliga arbetet, bland annat vikariefrågan, ska lösas. 

Flera barnfamiljer har flyttat till bygden. Hemtjänsten har det förhållandevis lugnt.  

Inga nya Covid-19 fall är konstaterade.  

Nya restriktioner finns för bland annat luciafirande. Alla, även vaccinerade, ska testa sig när man har symptom. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

§ 56 Sammanträdesdatum för 2022 

Svågadalsnämnden beslutar 

att fastställa följande sammanträdesdatumen för 2022: 

Arbetsutskottet 10/1, 7/2, 7/3, 11/4, 9/5, 5/9, 10/10, 7/11 

Nämnden 24/1, 21/2, 21/3, 25/4, 30/5, 26/9, 24/10, 28/11 

Sammanfattning 
Ordförande har inför mötet skickat ut förslag på sammanträdesdatum inför 2022. 

De datum som förslås är:  

Arbetsutskottet 

10/1, 7/2, 7/3, 11/4, 9/5, 5/9, 10/10, 7/11 

Nämnden 

24/1, 21/2, 21/3, 25/4, 30/5, 26/9, 24/10, 28/11 

§ 57 Ekonomisk rapport till och med mitten av november 2021 

Svågadalsnämnden beslutar 

att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning 
Ekonom Agneta Johansson informerar. 

Nämnden uppvisar en avvikelse mot budget på –1 miljon kronor.  

Underskottet beror framförallt på ökade personalkostnader inom förskola och äldreomsorg med anledning 

av pandemin. Extra personal har även behövts vid palliativ vård.  

§ 58 Verkställda beslut  

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde informeras om dialogkvällar och föreningsträffar som genomförts.  

 

§ 59 Pågående arbeten 

Sammanfattning 
Ordförande informerar.  

Information lämnas om den pågående fiberutbyggnaden.  

Provborrningar har gjorts i marken inför det planerade trygghetsboendet. 

Återöppning av hälsorummet – Frågan lyfts igen vid nästa sammanträde. 

Gapskjulet på skolgården är i mycket dåligt skick, bland annat behöver flera stockvarv åtgärdas.  

Grinden mot skoterleden behöver åtgärdas, skoterklubben önskar en mindre och mer 

lätthanterlig grind. Bengt-Olov Persson pratar med skoterklubben. Tillsvidare kommer grinden att 

öppnas på fredag eftermiddag efter skolslut och stängas på måndag morgon innan skolan öppnas, 

som i fjol. Det är verksamheten som ansvarar för att det kontrolleras att grinden är på plats. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

§ 60 Återkoppling från mötet med föreningarna i dalen den 23/11 

Sammanfattning 
Ordförande informerar.  

Stråsjö kapells örtagårdsprojekt är klart, invigning till sommaren 2022. Marianne Hansen ska bjudas in till 

nämnden för att informera om projektet. 

Intresseföreningens ledgrupp har ett önskemål om att sätta upp en större anslagstavla med 

ledbeskrivningar vid Norrberg.  Det tänkta anslagstavlan kräver bygglov. Ledgruppen kommer att 

diskutera hur de går vidare med frågan. 

Julgransplundringen är inställd på grund av RS-viruset. Ängebo IK kommer i stället att ha en tomtestig 

utomhus.  

11.00 kaffet på Betel är populärt. Planer finns på att man tillsammans med Svågadalens skola ska ha 
traditionellt fackeltåg med skolbarnen i samband med skolavslutningen dessutom planerar man för att 
sjunga in julen och ha julotta. 
 
Diskussion om loggan med älgen, ska den börja användas mer?  

§ 61 Återkoppling från dialogkvällen den 25/11 

Sammanfattning 
Ordförande informerar från dialogkvällen.  

Frågan om loggan togs upp.  

Fiberfrågan diskturades. 

Val år 2022 lyftes. 

§ 62 Återkoppling från Hållbarhets- och välfärdsberedningen 

Sammanfattning 
Vice ordförande Eva Edström informerar från mötet: 

 Kommunekolog Åsa Terent och strateg för socialhållbarhet Jenny Alvolin informerade om 
Agenda 2030 och de olika delar som ingår samt om hur kommunen arbetar med dem. 

 Projektledare Eva B Nilsson informerade om Kretsloppsplanen och avfallstrappan. 

§ 63 Val till arbetsutskottet  

Svågadalsnämnden beslutar 

att Hans Schröder fortsätter som ledamot i arbetsutskottet under januari månad. 

Sammanfattning 
Ny ledamot behöver väljas till arbetsutskottet. Förslaget från ordförande och vice ordförande 

är att nuvarande ledamot Hans Schröder sitter kvar även i januari. 

§ 64 Övriga frågor 

Sammanfattning 
Frågan om motorvärmarstolparna diskuteras. Frågan ska utredas till nästa nämnd. 

 



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 

NÄSTA STOPPDATUM 15 januari Kl. 12.00   
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Gott Nytt ÅrGott Nytt ÅrGott Nytt ÅrGott Nytt År    

till till till till     
Er allaEr allaEr allaEr alla    
önskarönskarönskarönskar    

Mia och BirgittaMia och BirgittaMia och BirgittaMia och Birgitta    
 


