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NÄSTA STOPPDATUM 15 mars Kl. 12.00

Skotercafé
Lördag 26 februari
kl 11 - 15
Moodtorpet-Norrberg
Vi får besök av:
XYZ-maskin
Åke´s motor
Holmen Skog
med flera
kôlbulle, varmkorv, fika
Stor bilparkering

Svågadalsvalet (november)
Alla hjärtligt välkomna med
eller utan skoter
Sörsia Byalag

Är du intresserad
av att sitta i Svågadalsnämnden,
eller
känner du någon som är lämplig?
Tveka inte –
meddela mig snarast om detta!
Hälsar
Nämndsekreterare Fredrik Röjd
Ängebo 73G
0650-55 66 66, 070-190 88 74
fredrik.rojd@hudiksvall.se

FEBRUARI 2022

NYA KONDITORIET i DELSBO
MUSIKCAFÉ
FREDAG 25 FEBR kl 18.00

Alla hjärtans dag idag
14 febr

Snöar rikligt, bra till Skoterträffen Moods
Musikcafè, nu på Kondis Delsbo
Köksspelning, jaa börjar inom kort
Fettisdag, njut av minst en semla
Klart det finns mycket mera aktuellt
framöver, håll utkik i
evenemangskalendern och på facebook!

Fettisdag 1 mars

Karl-Gunnar Karlsson Ingvar Bergqvist
Stefan Ström
Sång och musik

Min favorit…helt vanlig semla med
varm/het mjölk
men går bra med kaffe också…
Minne från skolan, skidtävling, fick bullen
utan grädde efteråt, vilken lycka det också

Inträde inklusive mat 200 kr, dryck tillkommer
Servering av mat och dryck, öl och vin
Fika med läckert fikabröd
Bordsbeställning till Maria
070 8188513

Restriktionerna och vaccinpassen
är helt släppta 9 febr.
Tänker tillbaka när det hela började, så
många olika turer det varit, så mycket
svammel, olika bud om det mesta. Så
skönt det känns nu även om det är
overkligt att vi ska klara oss, många som
inte håller på vanligt sunt förnuft.. tvätta
händer, nysa i armveck och där samlas alla
bakterier, inga kramar mm

Nedräkning
till våren när allt grönskar, knopparna
brister, solen värmer

Birgitta Nilsson

SÄLJER
ÄGG
från glada höns
Stig och Camilla
Brännås 618
073 8179724

Varmt välkomna!

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.

SÄLJES
Timmervagn till 4 - hjuling
Prisidé: 7000 kr
Finns i Brändbo
För mer info ring 0703 873483

INFORMATION

SÄLJES
Snöslunga Stiga SnowFlake
med elstart och lampa
Prisidé 6000 kr
För mer info ring 0703 87 34 83

 Bastu öppet fredagar från 15.00 till
18.00 Pris 30: Gymnastiksal och möteslokaler åter
tillgängliga för uthyrning utan
begränsningar.
 4/3 2022 Musikal ”Eldupphör”
kommer att flyttas fram i tid.
Troligen blir det i höst.
 20/5 2022 Barnteater med ”Kompis
med Alfons Åberg?”
 Prel bokning av en barnteater som
heter Lucas och Lugan under året.




Vi miljösäkrar med
solceller på taket, fossilfri
uppvärmning och
kontinuerlig uppgradering
av ledbelysning.
På hemsidan nedan finns
matsedel och övrig
information om
verksamheten.
www.svagadalen.com/folketshus
0653-30157 Jour: 070-6469867

Nytt år och åter dags att betala in
medlemsavgift till Sörsia byalag
100 kr/ hushåll

Bankgiro 152-3935
Swish Yvonne 073- 82 97 365
Glöm ej ange ditt namn.
Alla välkomna som medlemmar, inte
bara sörsiabor.

SÖRSIA BYA LAG

ÄR DU NYINFLYTTAD I SVÅGADALEN?....
I Svågagårdens reception finns
informationsmaterial mm för dig.
Prata med Cilla.
Välkommen
Ann-Marie Rosvall
Svågadalsnämnden

VI
FLYTTAR
IN

AKTUELLT I SVÅGADALEN

Svågadalens Intresseförenings ledgrupp
Kontaktperson Sture Joelsson 0703 729224

Handlar´n Svågadalen
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

Brännås/Brändbo byalag o
Bygdegårdsförening
Ordf. Peter Sundberg 0703 338151

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Peter Sundberg 0703 338151

Björsarvs lyse- och intresseförening
Ordf. Kenneth Karlén

0738 022325

Stråsjö medeltida kapell

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

Laddstolpe för snabbladdning av elbilar

Stråsjösjöns vänner

072-2090771

Svågagården

Ordf. Sven-Erik Sydh 0702 742318

EL
Hjärtmyrs Elservice

Svågadalens skoterklubb

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Utbildning förarbevis för 4-hjuling och
skoter

Ordf. Tomas Sandin

JMV El & Byggtjänst
Rotbäck 210 Bjuråker
070-3459928

Sture Joelsson 0703729224

Svågadalens jaktskytteklubb

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

FISKE
Dellenbygdens fiskevårdsförening

Ordf. Joakim Brink 070-2972872

Sörsia byalag
Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

0730-822525
073-8297365

Ängebo IK
Ordf. Irene Mickelsson Ilonen 073-0578026
Kassör Maj-Lis Wikström 070-5253096

HANTVERKSMONTER

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

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

FOLKETS HUS

HJÄRTSTARTARE

Ordf. Jessica Svensson

070 5630938

FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

070-267 52 61

FÖRENINGAR I SVÅGADALEN
Fetvedens Vänner
Kontaktman Mikael Tiljestrand Edström
www.fetvedensvanner.com

Svågadalens Intresseförening alla boende i
dalen är medlemmar
Ordf. Birgitta Nilsson 0730 423077
www.svagadalensbyar.se

Ängebo, vid Svågagården till vänster om
ingången.
Brännås, vid Brännås-Brändbo bygdegård

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

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/folketshus

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

ME Byggnadsvård
Mikael "Fetveds Micke" Tiljestrand Edström
070 66 88 22 3
www.mebyggnadsvard.se

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
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

MATSEDEL

Måndag
Vecka 8
Sallads buffé

Korv broccoli
ostsås

Tisdag

Fiskburgare med
tillbehör

Onsdag

Köttfärs i ugn
med ris

21/2-27/2

Vecka 9
Sallads buffé

Torsdag

Morotssoppa

Fredag

Lördag
Hemtjänsten

Hemtjänsten

Köttgryta

Kyckling sås
potatis

Mjukbröd

Kyckling
klubba ris
/potatis

Fläsk potatis Omelett
löksås

korvstroganoff
med ris/potatis

Salsagratinerad
fiskfilé med potatis

Kålpudding m
brunsås

Pasta m
skinksåså.

Stekt skinka m
ägg och stekt
pot.

Husets fiskgryta
med bröd

Lasagne

Ärtsoppa m fläsk
och tunnpannkaka
m grädde & sylt
alt kycklingfilé m
magoraya. Tårta.
Första spadtaget
trygghetsboende

sportlov

sportlov

sportlov

sportlov

sportlov

Festlig korvgryta
ris

Fiskbiff sås potatis

Spagetti
köttfärssås

Skolans lilla
påskbord.

28/2-6/3

Vecka 10
Sallads buffé
7/3-13/3

Vecka 11
Sallads buffé

Revbensspjäll sås
potatis

Söndag

Köttbullar m
brunsås &
potatis

Färsbiffar i
brunsås &
potatis

Pölsa rödbetor
potatis

Långfredag

Pytt i panna
ägg rödbetor

Kokt fisk äggsås
potatis

Fläsklägg m
rotmos.

Skinklåda
potatis

Inlagd sill ägg
potatis

14/3-20/3
Blandat

Vecka 12
Sallads buffé

Blandade rätter

Fiskgratäng m
potatis

Lunchkorv sås Kycklingsoppa
potatis
med tillbehör

21/3-27/3

Dagens lunch serveras mellan 11.00- 13.00
Dagens rätt 79:- inkl.måltidsdryck,
Pensionärspris 70:- Klippkort 10 dagens den 11:e gratis.
Matlådor 65:Restaurangen är öppen mellan 9.00-14.00
Dricka 15:Kaffe 15 kr Gobit 20 kr
Ost och skinksmörgås 25kr m.m.

Adress
Telefon
Svågagården 824 79 Bjuråker 0653-30157

Fax
0653-30286

E-Mail
svagagarden@svagadalen.com

I en besynnerlig tid

Det här med att ta rätt beslut i rätt tid är inte alltid så lätt, men ibland kan man tycka att en del saker
borde kunna vara lättare än andra att kunna räkna ut.
Vi är fortfarande inne i pandemin om än att många restriktioner har släppt, men det har varit tuffare
stunder än så här under de två senaste åren. Exempelvis var det svenska konceptet med ”lösgodis”
rätt hårt ifrågasatt i början av pandemin av smittspridningsskäl. Att dela godisspade med flera andra
personer kändes och känns inte så bra i dessa smittspridningstider. Som motåtgärd vidtog handlarna
en rad hygienåtgärder. Då kan vän av ordning fråga sig varför dessa åtgärder inte vidtogs redan för
30–35 år sedan då lösgodiset slog igenom på allvar här i Svedala? Svenskt lösgodis skrev jag. Då hör
det till saken att detta lösgodis-koncept redan gått på export till bland annat Storbritannien.
Hur som helst: under brinnande pandemi valde en företagare att starta flera renodlade
lösgodisaffärer runt om i landet. Som grädde på moset gjordes butikerna ”kontantfria”.
Det senare tycker jag är märkligt då jag tänker mig att personer under 18 år är tämligen stora
godisköpare samtidigt som barn sällan har betalkort. Hur tänkte man här?
Sedan ogillar jag när butiker kallar sig ”kontantfria”. Att använda ordet ”fria” kommer från
”befrielse”, och jag vill personligen gärna kunna handla med kontanter, och just därför säger jag
”kontantlös” i stället, vilket är en mer neutral benämning eller snarare konstaterande.
Hur det gick för den nya lösgodiskedjan? Tja, den konkursade häromdagen. Inte helt oväntat.
Den statliga myndigheten ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap” (MSB) uppmanar oss alla
att ha kontanter hemma, och det gärna i mindre valörer. Jag förstår tanken med den uppmaningen,
men samtidigt undrar jag vad vi ska använda kontanterna till om butikerna slutar att ta emot dem?
Här känns det inte som att staten tänkt till riktigt.
Ett argument jag ofta hör om kontanter är att kontanter gynnar den svarta ekonomin, och det låter
inte helt orealistiskt då kontanter av naturliga skäl är betydligt svårare att spåra än
banktransaktioner. Fast så kom statliga Skatteverket med en något förvånande nyhet häromåret: de
flesta ”svarta” transaktioner idag görs via betalapplikationen ”Swish”. Det var för mig en förvånande
nyhet. Fast det kanske det inte borde vara: vid flera tillfällen de senaste åren har rånare tvingat
respektive rånoffer att föra över pengar till rånarens egna Swish-nummer. Inte så genomtänkt, men
lätt spårbart för polisen åtminstone.
I Svågagårdens café kan man fortfarande betala sitt kaffe med kontanter. Det tycker jag är bra.
Mvh
Fredrik

Ängebo IK. FebFeb-22
Träning idrottshallen.
Onsdagar 19.00. Styrka, smidighet. För alla, träning efter egen förmåga. Ta gärna
med eget liggunderlag samt vattenflaska.
Årsmöte med Ängebo IK.
Söndag 20 februari kl. 18.00. Klubbstugan. Ärenden enligt stadgarna. Handlingar
finns på hemsidan, angeboik.se under fliken föreningen och årsmöteshandlingar.
Nu är det fritt fram att betala in medlemsavgiften för 2022. Det är så tacksamt
om man själv betalar in och jag inte behöver skicka ut en massa inbetalningskort det spar
både porto och arbete. 100 kr per person eller 300 om man är familj med barn under 18.
OBS! Vi har inte längre PG nr. utan nu gäller BG nr. 5575-8049. Nya medlemmar kan
registrera sig på hemsidan fliken föreningen och medlemmar. Tack för hjälpen och ert stöd.
På vår hemsida kan man se allt vad vi gör för bygden och vilka projekt ni stödjer.

Skidutflykt söndag 5 mars.
Mellan kl. 11.00- 13.00 finns vi vid Skidvilan efter skidleden mot Björsarv. Från starten i
Ängebo är det endast 1900 m fram till Skidvilan. Vi har elden igång och kaffehurran på. Vi
har även korv att grilla och saft. Vill man ha annan matsäck får man ta med det själv. Det är
bara att smörja laggarna och ta en skön söndagsutflykt med hela familjen. Vill man åka en
längre tur fortsätter man leden mot Björsarv. Vägen mot Åsbackarna är också plogad nu, så
har man små barn så kan man stå efter kanten där med bilen, så blir det lite kortare sträcka.
Så håller vi tummarna att vi även har vädrets makter med oss, det är ju lite si och så denna
vinter. Håll koll på vår Facebook sida ifall det skulle ske några ändringar. Bilderna är från
utflykt mars 2018.

Minns DU...
Lördagen den 28 juli 2012
invigdes Svågadalens nya bensinmack
Den möjliggjordes genom ett väl fungerande samarbete mellan Svågadalens Intresseförening,
Svågadalsnämnden, Hudiksvalls kommunstyrelse samt Länsstyrelsen Gävleborg som stått för
slutfinansieringen.
Projektet har drivits och genomförts av ideella krafter inom Svågadalens intresseförening och det är
Dalvik Oil som har levererat bensinstationen.
Bensin 95 oktan samt diesel erbjuds

Föreningsmöte för Björsarvs Lyse och Intresseförening 2022-01-18.
Den avgående ordförande Pär Lindqvist öppnade mötet.
Sekreterare för mötet var Marianne Rahm, till ny ordförande valdes Kenneth Kalén och till kassör valdes Lisa
Kalén.
Mötet hölls utomhus under fullmånens och trapplampans sken!

Bjuråker-Norrbo församling firar
Gudstjänster på Svågagården
2:a söndagen i månaden kl. 14
9/1, 13/2, 13/3, 10/4, 8/5
Efter gudstjänsten fikar vi
tillsammans.
Varmt välkomna!

Konst(igt)

Nu är skidorna vallade inför sportlovet
Konst(ig) utställning på Tingshuset
Delsbo Stationsgatan
Vernissage lör 5 mars kl 12 - 16
öppet 5 mars - 12 mars 2022 kl 12 - 16
Passar både för yngre och äldre
Varmt Välkomna!
Anneli Pietikäinen

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

EVENEMANGSKALENDER
Februari

Mars

20 Årsmöte ÄIK, klubbstugan

5 skidutflykt ÄIK

21 Dropp in vaccin Covid-19, Svågagården

13 Gudstjänst med kyrkkaffe, Svågagården

25 Musikcafé Nya konditoriet, Delsbo
26 Skotercafé moodtorpet, Norrberg
Varje onsdag träning med ÄIK idrottshallen, Svågagården

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Helt digitalt via Teams den 24 januari 2022, kl. 08.00-11.45

Förtroendevalda:

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

Ej beslutande:
Torbjörn Bengtsson (Opol)
(ej § 49)
Bengt-Olov “Benke” Karlsson (Opol)
Mona Svedlund (Opol)
Per “Pelle” Persson (Opol)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Mona Svedlund (Opol)

Justeringens plats
och tid:

2022-02-07 klockan 09:30

Underskrifter:

Sekreterare:

Paragrafer:

1 - 12

Fredrik Röjd

Ordförande:

Ann-Marie Rosvall (Opol)
Justerande:

Mona Svedlund (Opol)
Upprop:

Enligt ovan.

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

Anslagstid till

2022-02-09

2022-03-02

Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare
_________________________________________________________

§ 1 Rapport från verksamheten, personalläge samt arbetsmiljö

§ 2 Ekonomisk rapport per den sista december år 2021
§ 3 Utvärdering av nämndens internkontrollplan för år 2021
§ 4 Internkontrollplan för år 2022
§ 5 Fastställande av nämndsarbetsplan för år 2022
§ 6 Fastställande av lokala indikatorer till nämndsarbetsplanen

§ 7 Aktuella frågor
§ 8 Verkställda beslut
§ 9 Prioriteringar inför år 2022

§ 10 Kommande möten
§ 11 Inkommen skrivelse från ”Södra vägen”
§ 12 Fråga om ny observatör till arbetsutskottet

§ 1 Rapport från verksamhet, personal, arbetsmiljö samt Covid-19
Platschefen informerar om läget inom förvaltningen just nu.
Sedan det senaste nämndsmötet, det vill säga det som hölls i slutet november månad år 2021, har en
stor del av förvaltningens personal haft ett välförtjänt jullov.
Förskolan har varit öppen, men endast begränsad verksamhet har bedrivits då även barnen varit lediga.
Skolan har haft ledigt i enlighet med Hudiksvalls kommuns läsårsplanering.
Inom hemtjänsten har arbetet fortgått enligt plan, om än att stor hänsyn av naturliga skäl har tagits till
den rådande Covid-19-situationen. Hittills har vi haft tur med en mycket liten smittspridning inom
Svågadalens hemtjänst.
På grund av och sjukdom bland personalen blev det ingen skridskobana vid Svågagården under
julhelgen, men ambitionen är att den ska vara färdig för skridskoåkning inom kort, och att den ska
vara fullt funktionell under kommande helger samt sportlov.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 2 Uppföljning av det ekonomiska läget efter den sista december år 2021
Med anledning av Covid-19 och de restriktioner och rekommendationer som införts på grund av
denna pandemi har medfört ett ökat arbetstryck för hemtjänst samt förskola. Detta har medfört ett
ökat behov av arbetskraft vilket i sin tur medfört ökade kostnader för nämnden.
Nämnden kommer att göra ett underskott om cirka 1 050 000 kronor för verksamhets- och budgetår
2021.
Det bör poängteras att nämnden har varit sparsamma i allt annat än när det gäller nödvändig
personal samt materiel. Det är också värt att belysa att något extra ekonomiskt stöd från staten med
anledning av den pågående pandemin inte har kommit.
Som läget ser ut just nu kommer det också bli svårt för nämnden att hålla sin budget för år 2022,
under förutsättning att ingen avgörande förändring sker.
Beslut: Nämnden tackar för informationen och konstaterar att det är svårt att hålla budgeten när
det funnits ett akut behov av att anställa mer personal än planerat.

§ 3 Utvärdering av nämndens internkontrollplan för år 2021
Förvaltningen har upprättat ett förslag till utvärdering av nämndens internkontrollplan för år 2021.
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att godkänna det utarbetade förslaget till utvärdering av
internkontrollplanen.
I utvärderingen framgår det att nämndens internkontrollarbete i huvudsak har varit mycket bra, med
undantag för det sätt som nämnden och förvaltningen använder kommunens checklista för
hållbarhet inför beslut. Detta måste vi bli bättre på.
Nämnden diskuterar frågan.

Beslut: Nämnden beslutar att i enlighet med arbetsutskottets förslag att anta den föreslagna
utvärderingen av internkontrollplanen för år 2021.

§ 4 Internkontrollplan för år 2022
Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för nämnden avseende år 2022.
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att godkänna det utarbetade förslaget till internkontrollplan.
Förslaget till interkontrollplan för år 2022 är identisk med den fastställda internkontrollplanen för år
2021.
Nämnden diskuterar frågan.

Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att anta förslaget till
internkontrollplan för år 2022.

§ 5 Fastställande av nämndsarbetsplan för år 2022
Nämndens arbetsplan är i grund och botten utarbetad utifrån kommunfullmäktiges och
kommunstyrelses prioriteringar och riktlinjer. Nämndsarbetsplanen ligger publicerad i kommunens
beslutsstödsystem Hypergene där platschefen på nämndens uppdrag kan lägga in kommentarer och
resultat.
Dock är det i enlighet med kommunrevisionens synpunkter av vikt att nämnden själv antar denna
arbetsplan.
Nämnden diskuterar frågan.

Beslut: Nämnden beslutar att anta nämndsarbetsplan för år 2022.

§ 6 Fastställande av lokala indikatorer till nämndsarbetsplanen
Förvaltningen har på uppdrag av arbetsutskottet utarbetat ett förslag till lokala indikatorer till
nämndsarbetsplanen. Det framtagna förslaget är till stor del baserat på den samling indikatorer som
nämnden använde år 2018.
Indikatorerna är mätbara och avser verksamheternas kvalitet samt hållbarhet och
landsbygdsutveckling.
Nämnden diskuterar frågan.
Nämnden kommer fram till att punkten om att genomföra en skriftlig enkät bland nämndens ledamöter
och ersättare om arbetsklimatet i nämnden strykes bland indikatorerna med hänsyn till att detta är
denna nämnds sista arbetsår. Denna punkt bedöms mer relevant för den kommande, nya, nämnden
som tillträder den första januari år 2023 om allt går som planerat.

Beslut: Nämnden beslutar att anta de föreslagna indikatorerna med undantag från
punkten om skriftlig enkät bland nämndsledamöterna.

§ 7 Aktuella frågor
Nämnden diskuterar vilka aktuella frågor som just nu måste prioriteras och kommer fram till
följande:
-

att trygghetsboendet blir klart så fort som möjligt.
att fiberutbygganden blir så omfattade som möjligt
att Svartsjövägen ska bli bättre
att inflytningen till dalen ökar. Här är fortsatt arbete med och kring vårt
”ödehusprojekt” av vikt
bevaka hur utbyggnaden av vindkraft i Svågadalens närhet påverkar vårt område

Beslut: Nämnden konstaterar att det finns en hel del att arbeta med både för denna
nämnd samt kommande nämnd.

§ 8 Verkställda beslut
-

Platschefen informerar om att han har anställt tre medarbetare om tre månader vardera.
Enligt delegation får platschefen på egen hand anställa medarbetare upp till tre
månader i taget.

-

I enlighet med nämndens beslut i november 2021 har en ny bil beställts till
hemtjänsten: en Volkswagen T-Roq med fyrhjulsdrift och motorvärmare. Denna
kommer att ersätta en äldre Skoda Yeti som i stället kommer at överföras till
landsbygdsutvecklingssidan. En äldre rödfärgad Skoda Yeti som använts av
landsbygdsutvecklingspersonalen lämnas tillbaka till kommunens bilpool.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 9 Prioriteringar inför år 2022
-

Arbetsutskottet diskuterar frågan. En sak som är prioriterad just nu är att färdigställa
upprustningen av Svågagårdens utomhusmiljö.

-

En annan viktig prioritering, om än något självklar, är att Svågadalen ska klara sig ur
den pågående pandemin så bra som möjligt.

-

Nämnden måste arbeta vidare med frågan om de olika kulturbroar över Svåga älv som
behöver ses över. Det är viktigt att komma fram till vilka som ansvarar för dessa.
(Dessa broar är i egentlig mening inte nämnden ansvarsområde, men det här är en
fråga som är viktig för dalen och dess invånare och dess besökare på flera sätt.)

Beslut: En enig nämnd beslutar att arbeta vidare med dessa prioriteringar.

§ 10 Kommande möten
Arbetsutskottet har diskuterat huruvida vi ska hålla dialogkvällar och föreningsträff under de
kommande månaderna men varit osäkra utifrån det osäkra pandemiläget just nu.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: Nämnden beslutar att skjuta fram bokning av datum för främst då dialogkvällar
samt föreningsträff med tanke på det nuvarande pandemiläget.

§ 11 Inkommen skrivelse från ”Södra vägen”
En skrivelse har inkommit till nämnden från boende längs den så kallade ”Södra vägen”
(diarienummer Svågadalsnämnden 22-02), eller Norrberg-Brännås vägsamfällighet som det
formellt heter.
De uttrycker en stark besvikelse över att de flesta av de bebyggda fastigheterna längs denna
väg inte är med i den aktuella fiberutbyggnadsetappen.
De ber i sin skrivelse om stöd från nämnden i arbetet med att förverkliga fiber även till de
berörda fastigheterna efter ”Södra vägen”.
Arbetsutskottet gav platschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till skrivelse till
kommunstyrelsen.
Platschefen har i god tid innan nämndsmötet sänt ut sitt förslag till skrivelse.
Nämnden diskuterar skrivelsen.
Beslut: Nämnden beslutar att godkänna skrivelsen och ger ordförande Ann-Marie Rosvall
(Opol) i uppdrag att skriva under den och sända den till kommunstyrelsen.

§ 12 Fråga om ny observatör till arbetsutskottet
Enligt gällande turordning är det Amanda Brink (Opol) som ska sitta som observatör i
arbetsutskottet under resterande del av nämndens vårtermin.
Platschefen har på uppdrag av arbetsutskottet kontrollerat med Amanda brink (Opol) att hon
verkligen kan delta i arbetsutskottets arbete under vårterminen år 2022.
Beslut: Nämnden beslutar att välja Amanda Brink (Opol) som observatör i arbets-utskottet för
tjänstgöring under vårterminen år 2022.

Mötet avslutas.

Svågadalsvalet
Är du intresserad av att sitta i Svågadalsnämnden, eller känner du någon som är
lämplig?
Tveka inte – meddela mig snarast om detta!
Hälsar
Nämndsekreterare Fredrik Röjd
Ängebo 73G
0650-55 66 66, 070-190 88 74
fredrik.rojd@hudiksvall.se

ÄNTLIGEN
Den 10:e mars kommer första spadtaget tas för nya Trygghetsboendet i Ängebo.
Det här har Svågadalsnämnden arbetat för några år. Det är fantastiskt att det byggs
hos oss i ”glesbygd” likväl som det byggs i Hudiksvall.
Det må vara att vi bor glest i Svågadalen men det är ingen ödebyggd.
Det här är ett exempel på hur arbetet i Svågadalsnämnden kan påverka bygden vi
bor i. Vill du vara med och påverka i en partiopolitisk nämnd så ställ upp i valet i
höst.
Ann-Marie Rosvall
Ordförande
Svågadalsnämnden

ANHÖRIGSTÖD I HUDIKSVALLS KOMMUN, FEBRUARI 2022

Hej alla anhöriga och andra intresserade!
Vi på Anhörigstöd finns för er som befinner er i en anhörigsituation.
Det vi erbjuder är stöd på olika vis - genom telefonsamtal,
pratpromenader, anhöriggrupper, mindfulness och samtal på kontoren
om ni och vi är symtomfria. Det finns möjlighet för er anhöriga att
intresseanmäla er till mindfulnessgrupp med start i mars 2022, i
dagsläget finns några platser kvar.
Välkommen att kontakta oss!

Mindfulness/avslappning för anhöriga
Anhörigsamordnarna Pernilla och Jessica kommer att leda grupper i avslappnande
mindfulness under våren 2022.
Start: Tisdag 8/3
Tid: Klockan 10.00- ca 11.30
Plats: Storgatan 54, Hudiksvall
Vi planerar att ha grupp med mindfulness för anhöriga under 5 tisdagar i centrala
Hudiksvall.
ANMÄLAN BEHÖVS - Välkommen att anmäla ditt intresse till 0650-195 26
eller 0650-295 71 e.

Kontaktuppgifter
Pernilla Moberg & Jessica Pålsson
Anhörigsamordnare i Hudiksvalls kommun
Pernilla är inriktad mot anhöriga till personer med fysiska,
psykiska, neuropsykiatriska och intellektuella
funktionsnedsättningar, telefon 0650-195 26
Jessica är inriktad mot anhöriga till personer med långvariga
sjukdomar och ålderssvaghet, telefon 0650-295 71

SVÅGADA LSBLADET
Undrer om hä ä nån
sôm se mäg nô
Foto: Mia Rosvall

NÄSTA STOPPDATUM 15 mars Kl. 12.00
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

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

Från milspåret Ängebo Björsarv
SPORTLOVSTIDER
-naturupplevelser-skidåkning-skoter-fiske-promenaderkorvgrillning-busa i snön……..

Företagare i Dalen

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

