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OBS! NÄSTA STOPPDATUM 7 april Kl. 12.00 pga Påsk

Svågadalsnämnden inbjuder allmänheten till
DIALOGKVÄLL
Tisdag den 5 april kl. 19.00
Svågagården
Tema Trygghetsboendet i Ängebo.
Hudiksvalls bostäder kommer och informerar
om lägenheterna i det nya trygghetsboendet.
Nämnden bjuder på fika
Varmt Välkomna
Svågadalsnämnden

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

Kriget i Ukraina
Läget i omvärlden är oroligt just nu med anledning
av Rysslands invasion av Ukraina och det påverkar
oss alla.
Hudiksvalls kommun har gått upp i stabsläge och följer
utvecklingen noga, med anledning av att det dramatiskt
försämrade säkerhetsläget i Europa även kan komma att
påverka oss i Hudiksvall.
Krisledningsstaben följer utvecklingen noga och har
löpande avstämningar både lokalt och regionalt.
Just nu finns inga direkta hjälpbehov här i Hudiksvalls
kommun med anledning av kriget i Ukraina. Men läget är
osäkert och kan förändras snabbt beroende på vad som
händer i vår omvärld. Som en del i vårt
beredskapsarbete vill vi gärna veta mer om vilka resurser
som finns, även om det idag är oklart hur de kan komma
att tas i anspråk. Om du till exempel har relevanta
språkkunskaper eller bostad att erbjuda kan du anmäla
det via vår e-tjänst.
För mer info se Hudiksvalls kommuns hemsida.
(Info från Hudiksvalls kommuns hemsida/ Mia Rosvall)

ÖPPET MÖTE
med
SVÅGADALENS
INTRESSEFÖRENING

MARS 2022
Nedräkning
till våren när allt grönskar, knopparna
brister, solen värmer, jaa nedräkningen
fortsätter
Jag tänker medvetet inte skriva om allt
elände ute i världen, det får ni nog av
ändå.
Vill önska er alla en trevlig vår!

Birgitta Nilsson

TISDAG 29 MARS kl 19.00
på Svågagården
Planering inför årsmötet
Ekonomi
mm
Fika

ÅRSMÖTE
med
SVÅGADALENS
INTRESSEFÖRENING

27 mars

SOMMARTID
STÄLL FRAM BÅDE
TRÄDGÅRDSMÖBLERNA
och
KLOCKAN

TISDAG 26 APRIL kl 19.00
på Svågagården
Alla boende i Svågadalen tillhör
INTRESSEFÖRENINGEN
Vi berättar vad vi sysslar med under året…
Är DU intresserad vilka som ingår i
styrelsen?
Vill DU träffa nyinflyttade och boende i
Dalen?
Är DU intresserad att bidra med något så är
DU välkommen in i styrelsen!
Välkommen!

Birgitta Nilsson, ordf

önskar vi
Er alla läsare
Birgitta och Mia

Eftersom Långfredag infaller 15 april
måste vi ändra manusstopp till
7 april kl 12.00 för att kunna ta med
påskmanus.
Ny mailadress
birgitta0480nilsson@gmail.com

Välkommen till Betel i Norrberg
Elvakaffe startar fredag den 25 mars kl 11-12.30 och
planerar fortsätta varje fredag t.o.m. maj (ej på Långfredag 15/4).
”Elvakaffe” är öppet hus och träffpunkt för alla åldrar.
Enkelt kaffe och en liten stund av prat och gemenskap.

Varannan söndag kl 11.00, udda veckonummer, välkommen till bibelläsning,
samtal och bön (Påskdagen 17/4 se senare annonsering)

25 mars våffeldagen

Årsmöte Stråsjösjönsvänner
Tid söndag 10/4
Plats Blå rummet Fröjdhs
(Sture o Birgitta )
Ärenden enligt stadgarna
Styrelsen

Till hemtjänsten i Svågadalen
Ni är bara bäst

tack för allt!

Sune gillade er. Kramar fr
Irene,
Ulrika, Johanna, Anneth, Jan

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

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

VI
FLYTTAR
IN

AKTUELLT I SVÅGADALEN
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

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

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Peter Sundberg 0703 338151

Björsarvs lyse- och intresseförening
BAD
Havrabadet naturbad

Ordf. Kenneth Karlén

DRIVMEDEL

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

0738 022325

Stråsjö medeltida kapell

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

072-2090771

Stråsjösjöns vänner
Ordf. Sven-Erik Sydh 0702 742318

Svågadalens skoterklubb

EL
Hjärtmyrs Elservice

Ordf. Tomas Sandin

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

Utbildning förarbevis för 4-hjuling och
skoter
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

Svågadalens Intresseförenings ledgrupp

KOMMUNIKATION
Närtrafik enl. turlista

Kontaktperson Sture Joelsson 0703 729224

Förbeställ 0771 - 497939

KROPPSVÅRD
KB Kroppsvård

SVÅGADALENS HEMSIDOR

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

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

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/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

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

Bjuråkers Forngård

Hej alla medlemmar!
Nu har ett annorlunda år gått igen, vi får hoppas att 2022 blir ett år utan
restriktioner så vi kan mötas igen på vår vackra Forngård. Du är hjärtligt
välkommen på årsmöte 27 mars kl. 15 på församlingsgården i Bjuråker. Anmäl
gärna om du kommer så vi vet hur mycket fika som ska köpas in och om du har
någon specialkost
Nya medlemmar!
Vill du vara med och stötta vår vackra Forngård så får du gärna bli medlem.
Vår medlemsavgift under 2022 är 150 kr/person.
Medlemsavgiften betalas till: Bankgiro: 837-6550 eller Swish: 123 562 86 80
Ange namn, adress, gärna e-postadress som meddelande.
Vårmarknad 28 maj 2022
NYHET
Vill du som hantverkare och lokal matproducent vara med och sälja dina
produkter på vår vårmarknad så är du hjärtligt välkommen att anmäla dig till
0653-150 70 så ringer Anne-Lena upp dig.

Bjuråkers Hembygdsförening, Tå 110, 824 78 BJURÅKER, 0653 -150 70
www.hembygd./bjuraker*facebook
www.hembygd./bjuraker*facebook:
mbygd./bjuraker*facebook: Bjuråkers Forngård och Bjuråkersstämman

Ängebo IK. MarsMars-22
Träning idrottshallen.
Vi fortsätter några gånger till. Onsdagar 19.00. Styrka, smidighet. För alla, träning
efter egen förmåga. Ta gärna med eget liggunderlag samt vattenflaska.
Nu har även innebandyn kommit igång. Tisdagar 18.30 och det är från 13 år och
uppåt. Ledare är Douglas Mickelsson. Haka gärna på träningen.
Påminnelse. Medlemsavgiften för 2022. Fortfarande fattas en hel del
betalningar. Du hjälper mig med jobbet om du själv betalar in avgiften utan att få avi.
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. OBS! När ni registrerar er som ny familj, registrera in alla som
ingår. Tack för hjälpen och ert stöd. På vår hemsida kan man se allt vad vi gör för bygden och
vilka projekt ni stödjer.
Trevlig Familjedag efter skidleden.
Lördag 5 mars. Ett 40 tal glada skidentusiaster
njöt av det härliga skidföret efter skidleden. Många
har skins-skidor nu och behöver heller inte bekymra
sig för dagsaktuell valla. Vid Skidvilan bjöds på fika och
korv. I stort sett har vi kunnat ha spår hela vintern.
När det konstiga vädret med blåst och plötsliga regn
och töväder gjort skidleden isig och skräpig så har
alternativspår funnits i Björsarv efter en väg. Det är
Team Fasth som skött spåret i Björsarv och Sture
Joelsson som kört elljusspår och skidled i Ängebo.
Spåren är mycket uppskattade och vi har många
besökare utifrån. Eftersom spåren töar undan för
varje dag nu så lägger vi inte så mycket mer jobb på
nya spår. Det blir en utflykt med skolbarnen som det skall fixas spår till kommande fredag och det blir
troligen det sista. Nu hoppas vi på fina dagar framöver så det går att njuta av skidturer eller
vandringar på skaren och lapa vårsol och frisk luft.

Hejsan allihopa
Efter 25 år i Kiruna som VVS entreprenör har vi tagit beslutet att flytta till Brännås,
så från mitten av maj kommer jag att erbjuda mina tjänster inom VVS samt försäljning av
badrumsinredningar/pannor och allt som har med värme/vatten att göra
Med vänlig hälsning json arbetstel : 0727210034 /Robert.

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

INFORMATION








Bastu öppet fredagar från 15.00 till 18.00
Pris 30:Gymnastiksal och möteslokaler åter
tillgängliga för uthyrning.
13/4 Påskbord 11.00-14.00 Pris 200:inkl.måltidsdryck.
13/5 Musikal ”Eldupphör”. Förbokade
biljetter. Mat 17.00-19.00
Grönsakspaj/Ost & skinkpaj m
måltidsdryck och entré: 325:- Öl/vin
biljett á 50:20/5 Barnteater ”Kompis med Alfons
Åberg?”
Prel bokning av en barnteatern Lucas och
Lugan under året.

Vi miljösäkrar med solceller på taket,
fossilfri uppvärmning och kontinuerlig
uppgradering av ledbelysning.

www.svagadalen.com där finns
matsedel och övrig information
om verksamheten.

Ängebo www.svagadalen.com
0653-30157 Jour: 070-6469867

MATSEDEL
Vecka/
salladsbord

Vecka 12
Sallads buffé

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Hemtjänsten

Hemtjänsten

Skinklåda

Inlagd sill potatis
ägg

Blandade rätter

Fiskgratäng
potatis

Lunch-korv sås
potatis

Kycklingsoppa
med tillbehör

Fläsklägg rotmos

Kyckling nuggets

Stekt Strömming
potatismos

Korvlåda
ris/potatis

Fläskpannkaka

Pastagratäng

Kotlett potatis Blandat
svampsås

Köttgryta
potatis

21/3-27/3

Vecka 13

Sallads buffé med ris/potatis

28/3 -3/4

lingonsylt

sweet chilisås

Vecka 14

Stuvade makaroner

Sallads buffé korv

Fisk gratäng
potatis

Köttfärslimpa sås
potatis

Köttsoppa mjukt
bröd pålägg

Pasta med
limesås kassler

Skolan lov

Skolan lov

Skolan lov

Skolan lov

Ugnskorv potatis
sås

Påskbuffe 200:pers Sill, jansson
Gravad lax
Leverpastej
ägghalvor, skinka,
forbondekorv
prinskorv,
Kycklingdelar
köttbullar potatis

Blandade rätter

Långfredag

Färsbiffar sås
potatis

Ugnspannkaka

Fisk gratäng
potatis

4/4 -10/4

Vecka 15
Sallads buffe

Pasta med tonfisksås

11/4 – 17/4

Vecka 16
Sallads buffé

18/4 – 24/4

Annan dag påsk

Stekt fisk filsås
potatis

Fläskkarré sås Janssons frestelse
potatis

Endast hemtjänst
Blandade rätter

Korv potatis ägg

Köttbullar sås
potatis

Endast hemtjänst

Blandade rätter

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

Blandade rätter

Tankar om en mandatperiod
Så har snart ytterligare en mandatperiod gått i konungariket Sverige, i region Gävleborg,
Hudiksvalls kommun och i vår egen, alldeles unika kommundelsnämnd: Svågadalsnämnden.
Om ni bara visste hur avundsjuka andra bygder och kommuner och bygder är på
Svågadalsnämnden och dess existens! Jag ska snart ge er några exempel.
Under den senaste mandatperioden, det vill säga de senaste snart fyra åren, har jag blivit
kontaktad flera gånger av olika organisationer och lokalpolitiker som vill veta mer om hur vår
verksamhet är uppbyggd och om hur den fungerar. Folk har ringt mig från västkustöar som
Tjörn och Orust, men man har också ringt från Stockholms skärgård och från norra Lappland.
Ifjol fick vi studiebesök från grannarna i Loos och Ramsjö, och häromåret kom besökare från
Skåne.
Vad är då alla dessa människor så intresserade av? Ja, inte är det att träffa mig som person,
och inte är det för att se Svågagården, utan det är just det här med det lokala inflytandet och
det partiopolitiska styrelseskicket – ett styrelseskick som betyder att det är sakfrågor man
fokuserar istället för att markera skillnader och konfliktlinjer som det ju så lätt blir när
politiska partier blir involverade.
Den nu sittande Svågadalsnämnden, som ju nu står inför att ersättas av en ny nämnd har
åstadkommit mycket som lätt går att se såsom en ny lekpark i Ängebo, nya badbryggor och
badflotte i Havrasjön, en snabbladdningsstolpe för elbilar och elhybridbilar vid Svågagården.
Därtill har upprustning av vandrings- och skoterleder ägt rum, och nya fikabord har satts upp
runt om i vårt område och mycket annat smått och gått.
Nämnden har också ”jagat på” länsstyrelse och region Gävleborg i syfte att möjliggöra det
lyckade generationsskiftet i affären, och nu jobbar vi intensivt med att få till en fungerande
paketutlämning också. Likaså har vi jagat Trafikverket, och ja, vi har ännu inte fått tillbaka
asfalten på Svartsjövägen, men en liten framgång har vi i alla fall i och med att vi nu har fått
en reparationsåtgärd vid den dåliga vägsträckan vid Åbackarna i Västerstråsjö.
Pricken över i:et är att vi nu har tagit det första spadtaget för nybyggnation i Svågadalen i
form av sex stycken tryggetsboendelägenheter bredvid Svågagården. Detta är i det offentliga
Sverige något helt unikt.
Det här är alltså sådant som man kan se och konstatera med blotta ögat. Det är svårare att se
nämndens arbete som pågår under ytan: där kan jag ta två lyckade skolinspektioner som
exempel. Alltså: nämndens aktiva arbete har medfört att Svågadalens skola på ett strålande
sätt har klarat av två besök av Skolinspektionen – å detta samtidigt som självutnämnda
experter påstår att det är omöjligt att driva små skolor med kvalitet. Svågadalsnämnden har
bevisat motsatsen!
I övrigt driver vi ju hemtjänst och förskola här på plats i Svågadalen, vilket gynnar många
boende här, både våra äldsta och våra yngsta svågadalingar.
Det som inte heller syns med blotta ögat är alla de ekonomiska bidrag som
Svågadalsnämnden ger till en rad olika föreningar i dalen, allt från byalaget i Brännås-Brädbo
till Stråsjösjöns vänner, Ängebo IK och Sörsias byalag och allt där emellan.

Inte heller syns det att hela Svågagården med Folkets Hus är helt och fullt beroende av
Svågadalsnämnden med dess förvaltning.
Det är allt just detta som alla besökare från annorstädes vill uppleva, för i Svågadalen har vi
resurser som i princip inga andra liknande områden i Sverige har.
Det är på grund av det här och mycket, mycket mer som det är så viktigt att just DU väljer att
kandidera till Svågadalsvalet, och att just DU kommer och röstar en kommande söndag i
november.
Vi ses då!Mvh
Fredrik Röjd
Platschef Svågadalen

TRYGGHETSBOENDET I ÄNGEBO
Hudiksvalls Bostäder ordnade den 8 mars det ”Första spadtaget” för trygghetsboendet
i Ängebo. Då datumet blev ändrat från 10:e till 8:e så bjöds de som kom till
Svågagåden den 10:e på tårta som kompensation.
Vi som tog första spadtaget ( dock inte grävt högen bakom oss på bilden), var AnnaCarin Keisu, ordförande för styrelsen i Hudiksvalls bostäder, Ali Qazi, TG11
Entreprenad och Ann-Marie Rosvall , ordförande för Svågadalsnämnden.
På dialogkvällen den 5 mars kommer mer information angående trygghetsboendet.
Projektledare för bygget på Hudiksvalls bostäder kommer då att närvara. Är du
intresserad av en lägenhet så ställ dig i kö hos Hudiksvalls bostäder snarast.
Foto: Mona Svedlund
Text. Mia Rosvall

EVENEMANGSKALENDER
MARS
25 Elvakaffe, Betel Norrberg
25 våffeldagen
27 Årsmöte hembygdsföreningen
29 Öppet möte Intresseför, Svågagården

APRIL
5 Dialog kväll Svågagården
10 Gudstjänst med fika Svågagården
10 Årsmöte Stråsjösjöns vänner
13 Påskbord Svågagården
26 Årsmöte Intresseför. Svågagården

Tisdagar, innebandy ÄIK, Svågagården
Onsdagar, träning med ÄIK idrottshallen, Svågagården
Fredagar, elvakaffe Betel Norrberg

MAJ
8 Gudstjänst med fika, Svågagården
13 Musikal, Svågagården
20 Barnteater, Svågagården

Nomineringsenkät

2022-03-12

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagårdens konferensrum den 21 februari 2022, kl. 08.00-12.00

Förtroendevalda:

Beslutande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Eva Edström (Opol)
Peter Jons (Opol)
Marianne Joelsson (Opol)
Robin von Wachenfeldt
(Opol)
Hans Schröder (Opol)
Malena Söderström (Opol)

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

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Per “Pelle” Persson (Opol)

Justeringens plats
och tid:

2022-03-07 klockan 07:45

Underskrifter:

Sekreterare:

Paragrafer:

Fredrik Röjd

Ordförande:

Ann-Marie Rosvall (Opol)
Justerande:

Per “Pelle” Persson (Opol)
Upprop:

Enligt ovan.

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

Anslagstid till

2022-03-09

2022-03-30

Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare
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§ 13 Rapport från verksamheten, personalläge samt arbetsmiljö

§ 14 Ekonomisk rapport per den sista januari år 2022
§ 15 Ansökan om driftsbidrag från Ängebo IK
§ 16 Verkställda beslut
§ 17 Pågående arbete
§ 18 Kommande möten

§ 19 Övrig fråga: fråga om kodlås/distanshyra av idrottshallen

§ 13 Rapport från verksamhet, personal, arbetsmiljö samt Covid-19
Platschefen informerar om läget inom förvaltningen just nu.
Arbetet inom förvaltningen fortsätter enligt plan.
Inom skolan har vi nu börjat med de årliga nationella proven för årskurs 6.
Covid-19 finns fortfarande i samhället och påverkar i allra högsta grad vårt arbete inom förvaltningen.
Hemtjänsten är nöjd med den nya bilen, men den gamla bilen som förvaltningen nu har återlämnat till
kommunens bilpool fortsätter att kosta pengar. Det är nämligen som så att bilen ska vara nyservad och
återställd när den lämnas tillbaka. Det har kostat uppåt 10 000 kronor totalt hittills.
När det gäller bilar så är det en fördel att ha nyare leasingbilar då de har tre års garanti vilket medför
att vi i princip slipper reparationskostnader. Nackdelen är att leasingkostnaderna för nyare bilar är
högre än för äldre. Servicekostnader skiljer mellan olika bilmärken och modeller.
Då Svågadalsförvaltningen är skyldiga att leasa sina bilar från Hudiksvalls kommuns bilpool, som
sorterar under Tekniska förvaltningen, är vi därmed även bundna av kommunens ingångna avtal. Detta
medför att våra bilar härrör från Bilmetro i Hudiksvall. Detta medför i sin tur att vi för närvarande har
två stycken VW T-Roq samt en Skôda Yeti i vår vagnspark.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 14 Uppföljning av det ekonomiska läget efter den sista januari år 2022
Förvaltningen fortsätter att ha något högre kostnader än budgeterat. Detta beror i första hand på att
efterfrågan på våra tjänster är fortsatt höga. Vi har även en fortsatt personell beredskap beroende på
Covid-19.
Totalt ligger nämnden minus cirka 80 000 kronor i förhållande till budget efter januari månad år 2022.
I detta resultat ingår då en del lönekostnader som spillt över från december månad år 2021.
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.
Nämnden diskuterar frågan.
Nämnden arbetar vidare med att försöka hålla kostnaderna nere.
Beslut: Nämnden tackar för informationen och konstaterar att omvärlden påverkar även vår
verksamhet.

§ 15 Ansökan om driftsbidrag från Ängebo IK
Den lokala idrottsklubben Ängebo IK har inkommit med en ansökan till nämnden om ett driftsbidrag
om totalt 55 500 kronor.
Enligt Hudiksvalls kommuns bestämmelser får maximalt 80% av det sökta beloppet beviljas i bidrag.
Driftsbidrag är till för att stödja föreningar som har fasta anläggningar och som ägnar sig åt barn- och
ungdomsverksamhet
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att besluta om att bevilja Ängebo IK 80% av det sökta bidraget
vilket då blir 44 400 kronor.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: En enig nämnd beslutar att i enlighet med arbetsutskottets förslag bevilja den lokala
idrottsföreningen Ängebo IK ett driftsbidrag om 44 400 kronor. Bidraget kommer att betalas
ut så fort detta beslut har vunnit laga kraft.

§ 16 Verkställda beslut samt redovisning av delegationsbeslut
Platschefen anmäler att han beviljat inköp av längdåkningsskidor med bindningar, skidskor samt
stavar till en summa om 16 000 kronor exklusive moms.

Bakgrunden är den att utbildning i grundskolan i enlighet med skollagen inte får kosta något för
eleverna och därmed kan skolan inte kräva att elever som saknar egen skidutrustning ska införskaffa
dylik. Därför är det viktigt att skolan kan tillhandahålla låneutrustning, och de skidor vi tidigare haft
tillgång till är i princip utslitna.
På grund av detta var detta inköp helt nödvändigt.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 17 Pågående arbete
Bortsett från de stora frågorna som fiber och trygghetsboende arbetar nämnden vidare med den
aktivitetslista som nämnden och förvaltningen har.
En sak som står på listan och som vi nu måste ta tag är frågan om informationsskylten i Norrberg. Där
har nämnden diskuterat av och till de senaste åren med bakgrund av att den senaste uppdateringen av
skylten inte blev så lyckad i och med att flera betydande uppgifter på skylten blev inaktuella nästan
direkt efter att den nyproducerade tavlan satts upp.
Platschefen har i enlighet med arbetsutskottets förslag tagit fram uppgifter om upphandlade
skyltryckerier etcetera.
Nämnden diskuterar frågan.
Nämnden överväger att utse en arbetsgrupp som i närtid ska träffas och arbeta vidare med denna fråga.

Beslut: Nämnden beslutar att ge en arbetsgrupp bestående av platschef, Peter Jons
(Opol), Mona Svedlund (Opol), Bengt-Olof ”Benke”Karlsson samt Per ”Pelle” Persson
(Opol) i uppdrag att bilda en arbetsgrupp och att arbeta vidare i skyltfrågan.

§ 18 Kommande möten
Så har då många av de begränsningar för vår verksamhet som Covid-19 medfört under de två senaste
åren upphört och nämnden kan ånyo börja planera för publika möten på Svågagården.
Nämnden planerar att hålla följande möten:
- Nämndsmötet den 21 mars föreslås skjutas upp till den 28 mats på grund av att
kommunstyrelsen kallat till bokslutsberedning den 21 mars.
-

Dialogkväll för allmänheten i april Där föreslås ordförande få i uppdrag att på egen hand
fastställa dag. Tiden föreslås, i vanlig ordning, bli klockan 19.00.

-

Föreningsträff där nämndens presidium samt platschef träffar representanter för det lokala
föreningslivet. Mötet föreslås hållas den 28 april klockan 19.00.

-

Dialogkväll för allmänheten den 24 maj. Tiden föreslås, i vanlig ordning, bli klockan 19.00.

Beslut: Nämnden beslutar att fastställa kommande möten enligt förslagen ovan.

§ 19 Övrig fråga: fråga om kodlås/distanshyra av idrottshallen
Ordinarie nämndsledamot Peter Jons (Opol) framför förslag om att utrusta Svågagårdens idrottshall
med någon slags kodlås eller mobilapplikationslösning som möjliggör ett lättare sätt att hyra
idrottshallen.
Platschefen svarar att detta är ett område där nämnden saknar beslutsrätt och att det är Ängebo
Folkets Hus-förening som i egenskap av fastighetsägare för idrottshallen har att besluta i denna
fråga.
Nämnden diskuterar frågan och finner att förslaget är bra.
Beslut: Nämnden tackar för ett bra förslag från Peeter Jons (Opol) och beslutar att ge
platschefen i uppdrag att till kommande arbetsutskott upprätta en skrivelse om detta förslag.
Arbetsutskottet får förtroendet att å nämndens vägnar godkänna eller utveckla skrivelsen.

Mötet avslutas.

Vårvinterns vackra skrud
Jag slutar aldrig att fascineras över det koncept vi till vardags kallar vårvinter. Detta tillstånd är enligt
en del i sig Sveriges femte årstid. Märklig är den i alla fall: när jag gick in och lade mig till sängs igår
stod det 8 C på termometern, och när jag skriver dessa ord vid frukostbordet en enkel lördag i mars
står det -10,5 C. Det är en ganska ordentlig skillnad på några få timmar det. Påminner kanske lite om
de stora temperaturskillnaderna som enligt uppgift lär drabba ökenområden. Vill minnas att dessa
variationer i öknen beror på avsaknad av träd som håller kvar värmen. Avsaknad av träd är kanske
inte det första som utmärker det fantastiskt vackra landskapet Hälsingland där vi som bekant har
förmånen att befinna oss, men ändå.
Kung Bore gör motstånd mot solen genom att lägga en ishinna i form av skare vilket i sin tur förlänger
livslängden för det vita pudret. Inte så dumt egentligen.
Motstånd gör de även nere i Ukraina och det som nu händer trodde nog få skulle inträffa. Fast
verkligheten är nu en annan.
Jag har lärt mig att jag ska vara försiktig när jag spår framtiden i dessa krönikor, ty sent i november
skrev jag en krönika om att jag hoppades att det nya tjugotalet skulle starta bättre än det förra
tjugotalet, och då var det naturligtvis den Spanska sjukan som jag syftade på. Det gick sådär. Vår tids
pandemi höll sig kvar i bra precis två år, även om vi nu inte helt ska avskriva detta elände heller, då
det lilla coronaviruset har en stark tendens till att omvandla sig till nya versioner och variationer.
Man ska som bekant inte ropa hej förrän man har hoppat över bäcken!
Det här med ordspråk och ordstäv är för övrigt också rätt intressant. Lyssnar ibland på en
historiepodcast där de två ”programledarna” är hyffsat högt utbildade historiker, men tror ni att de
kan hantera och förstå ordspråk? Nej. Absolut inte. Man kan höra exempel som ”du ska gå över ån
efter skinnet” och så vidare – dessutom är dessa ordspråk ofta satta i helt fel kontext.
Jag har personligen slutat att använda mig av uttrycket ”ta med skylten”. Skulle jag säga att ”gamle
Stig har tagit ner skylten” är risken alltför stor att motfrågan blir ”gör Stig verkligen reklam?”
Jaja, det är kanske ett sundhetstecken i dessa dystra tider att man som jag då kan orka bekymra sig
över även väldigt små problem i världen.
Mvh Fredrik

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!

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.

SVÅGADA LSBLADET

OBS! NÄSTA STOPPDATUM 7 april Kl. 12.00 pga Påsk

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 birgitta0480nilsson@gmail.com
tel 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 birgitta0480nilsson@gmail.com
tel 0730 423077
Mia Rosvall
mia.rosvall@svenskafrim.se
tel 0702 360410

