
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ G TÑÜ|Ä ECEE 

NÄSTA STOPPDATUM 15 maj Kl. 12.00    

Vi kör även denna sommar: 

LOPPISHELG i Svågadalen 

30-31/7 

Så börja rensa ni som vill vara med. 
(mer information kommer nästa månad) 

Svågadalens Intresseförening 
 

Sörsia byalagSörsia byalagSörsia byalagSörsia byalag    

bjuder in till valborgsmässofirande  

på Moodtorpet 30 april 

Serveringen öppnar kl. 19.30. 

Korv och fika. 

Kasen tänds kl. 20.00. 

Lotterier. 

Hjärtligt välkomna!Hjärtligt välkomna!Hjärtligt välkomna!Hjärtligt välkomna! 

 

ÖPPNA och LÄS INNUTI BLADET för 

nu börjar det bli en hel del aktiviteter i 

dalen igen;  

musikalisk föreställning  om  

Ådalen 1931, 

 möten, både årsmöten  

och andra möten  

(bla infomöte för boende  

efter Södravägen  

angående fiber) 

                  vandringar med ÄIK 

barnteater  

                      musikkafe Betel 

städdag 

mm, mm 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

SVÅGADALSBLADETS 
VARA ELLER ICKE VARA… 

Jaa det är frågan… 
Vi försöker nå ut till alla med 
information om dalen men… 

… verkar som att många inte läser 
Bladet 

Vi undrar om det är aktuellt med en 
enkät till alla 

Kanske vi inte behöver lägga Bladet 
i varje postlåda? 

Vad tycker Du… ring nån av oss 
Den som inte läser det hör ju inte 

av sig…. 
Birgitta    0730 423077 

Mia    070 2360410 
 

APRIL   2022 

Aprilväder 
…sol…värme…isvindar….snö…regn….hagel … 
välj själv … vad föredrar du? 
Å inte kan vi välja, hur skulle det se ut om det 
är strålande sol i Norrhavra, hagelskurar i 
Holmberg och regn i Sördala? 

Kolla gärna evenemangskalendern…. 

Det händer lite av varje nu… 

Sommartiden fixade jag .. men hittade 
ingenstans att ställa trädgårdsmöblerna … 
måste skotta snö först 

 

                                                                                                                                BirBirBirBirgitta Nilssongitta Nilssongitta Nilssongitta Nilsson    
 

EVENEMANGSKALENDER 
 

APRIL 

10 Gudstjänst med fika, Svågagården 

10 Årsmöte, Stråsjösjöns vänner  

13 Påskbord, Svågagården 

26 Möte ledgrupp, ÄIK´s klubbstuga 

26 Årsmöte Intresseför. Svågagården 

27 Fibermöte Södravägen, Svågagården 

28 Föreningsträff, Svågagården 

29 Elvakaffe med musik, Betel Norrberg 

30 Valborgsmässofirande, Moodtorpet 

MAJ 

7 Städdag Svågadalen 

8 Gudstjänst med fika, Svågagården 

8 Årsmöte Sörsia byalag Moodtorpet 

13 Musikal ”Eld upphör,  Svågagården 

15 Årsmöte Stråsjö kapell 

20 Barnteater, Svågagården 

Onsdagar, träning med ÄIK idrottshallen, Svågagården 

Fredagar, elvakaffe Betel Norrberg 

SÄLJER 
ÄGG  

från glada höns 
Stig och Camilla 

Brännås 618 
073 8179724 

Bjuråker-Norrbo församling firar 

Gudstjänster på Svågagården 

2:a söndagen i månaden kl. 14 8/5 

Efter gudstjänsten fikar vi 

tillsammans. 

Varmt välkomna! 



ÄR DU NYINFLYTTAD I SVÅGADALEN?.... 

I Svågagårdens reception finns 

informationsmaterial mm för dig.  

Prata med Cilla.  

Välkommen 

 

Ann-Marie Rosvall  

ordförande 

Svågadalsnämnden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
  

ÅRSMÖTE 
med 

SVÅGADALENS 
INTRESSEFÖRENING 

 
TISDAG  26 APRIL KL 19.00  

på Svågagården 
 

Ärenden enligt stadgarna 
 

Vi ser gärna både gamla och nya 
Svågadalingar 

Vi berättar vad vi sysslar med under 
året 

 
Föreningen bjuder på fika 

 
Välkommen! 

Birgitta Nilsson, ordfBirgitta Nilsson, ordfBirgitta Nilsson, ordfBirgitta Nilsson, ordf    

 

 

VI STÄDAR SVÅGADALEN 
Lördag 7 maj  kl 10.00 

 
Samling vid Handlar´n i Ängebo 
där vi bestämmer var vi städar 

Ta med… 
Bra skor,  handskar,  påsar,  reflexväst 
Pinne att plocka skräp med  

 
Intr.för. har sopsäckar, reflexvästar 
nya plockepinnar, 
 
Gemensamt fika på Sördala Camping 
från kl 12   Intresseföreningen bjuder! 
 

Frågor … ring Birgitta  0730 423077 
Välkommen till en trevlig dag! 

Intresseföreningen 
 

 
VAD GÖR INTRESSEFÖRENINGEN? 
LEDGRUPP 
RÖJER OCH MÄRKER UT LEDER 
KOLLAR BROAR 
GER UT SVÅGADALSBLADET 11 nr/år 
JULGRANSPLUNDRING 
QUIZZKVÄLL 
BERÄTTARKVÄLL 
SAGOSTUND FÖR VUXNA 
LOPPISHELG I HELA DALEN       mm mm 
 

Elvakaffe   fredagar kl 11-12.3o  

Fredag 29/4 Ewa och Owe Timan och Leif Eriksson från Delsbo  
sjunger och spelar.  

Elvakaffe fortsätter 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, varje fredag. 

Välkommen till Betel i Norrberg       
 

VI 

FLYTTAR 

IN 



 

SÄLJES 

KÄRCHER  

HÖGTRYCKSTVÄTT 

1000 kr 

Inköpt hösten 2021 

För mer info ring 0703 87 34 83 

 

SÄLJES 

Torr och kluven blandved 
 400 kr/m3 i stjälpt mått. 

Hämtas och lastas av köparen! 

För mer info ring 0703 87 34 83 

 

 

 

KALLELSE TILL 

ÅRSMÖTE 

Stråsjö kapell och örtagård 

den 15 maj kl. 15.00vid kapellet. 

Styrelsen 
 

Sörsia byalag 

kallar till årsmöte. 

Söndagen den 8/5 kl. 14.00 

träffas vi på Moodtorpet. 

Vi bjuder på fika. 

Välkomna! 

Styrelsen. 

 

    Till alla...Vårt varma tack för 

deltagande 

i vår stora sorg efter Sune Brink 

Irene  Anneth  Jan   Ulrika  Johanna 

INFO OM FIBER 

Transportsträckor för fiber grävdes klart i fjol och 

nu börjas arbetet med att gräva in fiber till de 

hushåll somhar beställt. Grävningen kommer att 

utföras av Micke Svenssons Verkstad & 

Entreprenad AB från  Ljusdal. Grävningarna 

kommer att börjar med området vid Moodtorpet 

och Rigbacken.  

Enligt information från fiberstaden 6/4. 

Ann-Marie Rosvall 

Ordförande Svågadalsnämnden  

 

MÖTE  

om 

bredbandsutbyggnaden Södra vägen 

Onsdagen den 27 april kl. 19.00 

på Svågagården 

Hej!  

Alla intresserade fastighetsägare samt  

fast boende efter Södravägen inbjuds till ett 

informationsmöte angående 

fiberutbyggnaden Södra vägen. Jag kommer 

att informera om vad som gjorts samt 

presentera förslag på hur vi går vidare. 

Hoppas på god uppslutning  

och en saklig diskussion 

Välkomna 

Sture Joelsson 



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 
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  

 

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. Kenneth Karlén     0738 022325 

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 bygdegård 

HONUNG & BIPRODUKTER 
Svågadalens honung 
www.svagadalenshonung.se 
mail@svagadalenshonung.se 
070-5617181 

HÄLSOCENTRAL 
Rådgivning  1177   Ambulans  112 
Delsbo Hälsocentral     0653-714000 

 

AKTUELLT  I SVÅGADALEN 
 



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                           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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gamla traditioner tar slut och nya traditioner tar vid. 

Den 31 mars 2022 tändes kasen i Björsarv för allra sista gången, en gammal tradition har därmed avslutats. 

Kasen vid Björsarvs bystuga har i många år varit en plats där byborna har lagt brännbart, kvistar och 

trädgårdsavfall m m. Allt för att få till en lämplig stor kase till sista april firandet, som hölls vartannat år i 

Björsarv och vartannat år i Brännås. 

Det var ett tillfälle att träffas efter vintern, och välkomna våren, med kase, fyrverkeri, marchaller och lotteri. 

Försäljning av hembakat kaffebröd, soppa med smörgås, Karin Nyberg var en hejare att koka stora mängder 

soppa i många år. 

De som tände den sista kasen var Kenneth Kalén och Kennet Nyberg. 

 

Foto och text: Lisa Weinacht 

Om läget i Ukraina 

Vi vet i dagsläget inte hur krisen i Ukraina kommer att påverka oss i Svågadalen,  

men det är långt ifrån osannolikt att även vi i Svågadalen kan komma att ta emot  

flyende från just Ukraina. 

Hudiksvalls kommun har för närvarande inga sådana boenden inom vårt närområde, men om just 

du/ni har en lämplig bostad att hyr ut för detta ändamål är ni välkomna att kontakta undertecknad på 

enklaste möjliga sätt. 

Mvh Platschef Fredrik Röjd, 0650-55 66 66, 070-190 88 74 

Fredrik.rojd@hudiksvall.se 

INBJUDAN TILL FÖRENINGSTRÄFF 

Torsdag 28 april kl.19.00 
 

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

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

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

Vi bjuder på fika! 
Hjärtligt välkomna 

Svågadalsnämnden 



 

  

 

 

  

Ledgruppen i Svågadalen. 

Så har arbetet med lederna så 

smått startat igen. Vi är några 

eldsjälar som brinner för detta, 

att kunna ha ett fint ledsystem i 

dalen. 

Ledgruppen går under 

intresseföreningen samt att 

Ängebo IK sköter vissa leder. 

Sent i höst snickrade gruppen 

bänkar till några platser efter 

lederna. I veckan som varit har 

först Sture och Maj-Lis, varit ut 

med bänkar till Örvallssjön och 

Njupfatet. Sedan var även Britt 

och Staffan med till Brätting-

berget då vi även hade bord 

med och behövde mer krafter. 

Bordet med fasta bänkar är från 

Svågadals förvaltningen. 

Gruppen försöker nu att träffas 

1 gång/ månad för att se vad 

som skall göras. Sedan arbetas 

det emellan träffarna. Vi har en 

grund med leder nu som vi i 

första hand skall försöka hålla i 

bra skick. Eftersom vi inte är så 

många så går det inte heller att 

dra på för mycket. Nästa träff  

har vi 26 april vid Ängebo IKs 

klubbstuga. Tid 11.00. Är du 

intresserad av att vara med i 

arbetet så kom gärna med på 

träffen. Det vi gör nu är att måla 

skyltar där det behövs mer. Vi 

går även och bättrar på lederna 

med färg och röjer där det 

behövs. Är det kulturellt 

intressanta platser så skriver vi 

ner lite om det och sätter upp 

på tavlor mm mm.  Vet du 

någon intressant historia på 

någon plats efter lederna så 

bidra gärna med text så vi kan 

föra detta vidare med våra 

informationstavlor.  Vandra 

gärna efter lederna så de blir väl 

trampade.  



 

 

 



 

 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

Hemtjänsten 

Söndag 

Hemtjänsten 

Vecka 15 

Sallads buffé 

11/4-17/4 

Pasta med 
tonfisksås 

Ugnstekt falukorv 
med sås potatis 

Påskbuffe 
200 kr/pers. 
Sill, Jansson, 
gravad lax,, 
leverpastej 
ägghalvor, 
Skinka, 
Forbonde-
korv, 
prinskorv 
kycklingdelar
, köttbullar 
potatis 

Blandade rätter Långfredag 

Hemtjänsten 

Fläskkarre 
sås potatis 

Janssons 
frestelse 

Vecka 16 

Sallads buffé 

18/4-24/4 

 

Annan dag påsk 
Endast 
hemtjänsten  

Blandade 
rätter 

Fisk gratäng 
potatis 

Färsbiffar sås 
potatis 

Ugnspannkaka Korv potatis 
ägg 

Köttbullar 
sås potatis 

Blandade 
rätter 

Vecka 17 

Sallads buffé 

25/4-1/5 

 

Kyckling sås 
potatis 

Månadens 
vegetariska 
Löklåda med 

potatis 

Currykorv 
ris/potatis 

Blomkålssoppa  Dragonfisk m 
potatis 

Makaroni 
pudding 

1:a Maj 

Fläskkarre 
sås potatis 

Vecka 18 

Sallads buffé 

2/5-8/5 

Blandade 
rätter 

Tomat och 
ostgratinerad 
korv med  potatis 

Panerad fisk 
m 
remouladsås 
& potatis 

Morotssoppa 
mjukt bröd 
pålägg 

Tacos buffe Kycklinggryt
a med dragon 
pasta/ris 

Fläsk gryta 
potatis 

 

Vecka 19 

Sallads buffé 

9/5-15/5 

 

 

Makaronigryta Stekt fisk med 
spenatsås potatis 

Kebab med 
pitabröd 
tillbehör 

Korvgratäng 
med tomat och 
svamp 

Kropp-kaka 
med skirat 
smör 

Färsbiff 
svampsås 

Kokt fisk 
äggsås 
potatis 

Dagens lunch serveras mellan 11.00- 13.00  

Dagens rätt 79 kr inkl.måltidsdryck, 

Pensionärspris 70 kr, Klippkort 10 dagens den 11:e  gratis. Matlådor 65 kr 

Restaurangen är öppen mellan 9.00-14.00    

Dricka 15 kr   Kaffe 15 kr    Gobit 20 kr   

Ost och skinksmörgås 25 kr    m.m.  

MATSEDEL 

 
Adress     Telefon Fax E-Mail 
Svågagården 824 79  Bjuråker  0653-30157              0653-30286 svagagarden@svagadalen.com 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ängebo www.svagadalen.com   

Tel: 0653-30157 Jour: 070-6469867 

INFORMATION 
 13/4 Påskbord 11.00-14.00   

Pris 200 kr  inkl.måltidsdryck.  

 13/5 kl.19.00 En musikalisk föreställning 
”Eldupphör”. Gå in på ticnet och boka.  
Entré 325 kr  (inkl. husets paj m alkoholfri 
dryck) öl/vin kan erbjuds för 50 kr/glas  
Restaurangen öppen 17.00-19.00 då maten 
serveras,  föreställningen börjar kl.19.00  

 20/5 kl 11.45 Barnteater med ”Kompis med 
Alfons Åberg?” 
 

 Prel bokning av en barnteater  Lucas och Lugan 
under året. 

 Bastu öppet fredagar från 15.00 till 18.00 
Pris 30 kr 

 Gymnastiksal och möteslokaler åter tillgängliga 
för uthyrning. 

 Timmerstugorna från Kajvall är sålda till f.d. 
Svågadalens fiskecamp som konsekvens av att 
länsstyrelsen tog tillbaka bygglovet. Vi önskar  
nya ägarna Patrik m familj lycka till med 
stugorna och därmed har Svågadalen berikats 
med ett antal gästnätter. 

Svågagården miljösäkrar med solceller på 

taket, fossilfri uppvärmning och 

kontinuerlig uppgradering av 

ledbelysning. 

www.svagadalen.com där finns 

matsedel och övrig information 

om verksamheten. 

 



  

 

                                                                                                                               

 

 

  

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. 

Vi har spikat ett program med sommarens kultur och friskvårdsvandringar. Vill 

du ha följe och se mer av vår vackra dalgång mm. så haka gärna på. Man tar 

med egen matsäck på turerna. Samlingsplats på de flesta vandringar, om man 

inte hittar till startplats, är vid Handlarn i Ängebo. Information om kommande 

vandringar kommer på Facebook, hemsidan samt i bladet. Gröntjärnsleden och 

Flottarleden i augusti, kommer med särskild inbjudan och har anmälan. 

 Info. Maj-Lis 070-5253096 eller Sture 070-3729224                                                

Ett samarbete med                                          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träning idrottshallen.                                                                                                            

Styrketräningen avslutades 6 april. (för få deltagare) Välkommen med på våra 

friskvårds- vandringar som kommer längre fram i maj. 

                 Innebandy tisdagar fortsätter, 18.30, från 13 år och uppåt. Ledare är 

Douglas Mickelsson. Haka gärna på träningen. Kostnad är medlemsavgift. 

Vandringar mm. 2022 

19-maj Backpelles runda 4 km. 18.00 Ängebo 

26-maj Gökotta Gravmyrberget 4 km 07.00 Ängebo 

02-jun Gröntjärnsrundan 7,5 km 18.00 Bratthé 

09-jun Hornberget. 4 km. 18.00 Ängebo 

16-jun Njupfatet 8,5 km 18.00 Ängebo 

25-jun Flottarleden 12 km natt 20.30 Ängebo 

01-jul Gröntjärnsleden 12 km. Anmälan.  18-19 Bratthé 

07-jul Ramsågen- Jubbabron 5 km 18.00 Ängebo 

14-jul Örvallssjön 5 km 18.00 Ängebo 

21-jul Del av Hävlungsleden 8-10 km 18.00 Ängebo 

26-jul Cykel i dalen. 10.00 Ängebo 

04-aug Klapperstensfältet. Stenören. 17.30  Ängebo 

11-aug Stavervallen/Pottaskeugn  18.00 Ängebo 

18-aug Brättingberget 18.00 Ängebo 

27-aug Flottarleden lördag /Anmälan 10.00 Ängebo 

 
Samarrangemang med Ängebo Folketshus. 

  

Ängebo IK. AprilÄngebo IK. AprilÄngebo IK. AprilÄngebo IK. April----22    22    22    22     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

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. 



Protokoll vid intresseföreningens möte på Svågagården 20220329 

Närvarande: Birgitta Nilsson, Hans Schröder ,Knut Bergqvist, Ninni Brink, Sara Nauclér, Ulla Lindqvist,                     

Micke Tiljeström-Edström, Marianne Joelsson. 

1. Birgitta hälsar välkommen och öppnar mötet 

2. Till sekreterare väljs Marianne Joelsson och till justerare Ninni Brink. 

3.Planering inför årsmötet: Tre styrelsemedlemmar har meddelat att de inte tänker fortsätta i 

styrelsen Anette Åhs, Annika Dahlin och Sture Joelsson. Dessutom har Birgitta meddelat att hon inte 

längre fortsätter som ordförande. Valberedningen har börjat att titta på ersättare men det finns 

ännu inte någon villig kandidat till ordförandeposten. 

4. Ninni informerade om ekonomin. 

5.Ulla Lindqvist redogjorde för ledgruppens arbete. 

6.Övriga frågor: 

Olika idéer diskuterades: Bjuda in till tacokväll för nyinflyttade. 

                                              Byaloppis i sommar sista lördagen i juli. 

                     Micke hade funderingar om samodling mm. 

Vi pratade om att: Det var viktigt att kunna samarbeta med andra föreningar i Dalen 

         Hur man ser till att fakturor skickas ut till de som annonserar i bladet. 

Datum för årsmöte: 26/4 kl. 19.00 på Svågagården 

 

Marianne Joelsson Birgitta Nilsson Ninni Brink 

sekreterare  ordförande  justerare 

 

  



Plats och tid: Svågagårdens konferensrum den 28 mars 2022, kl. 08.00-12.00 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Eva Edström (Opol) 
Peter Jons (Opol)  
Marianne Joelsson (Opol) 
(ej § 22) 
Robin von Wachenfeldt 
(Opol) (ej § 22) 
Hans Schröder (Opol) 
Malena Söderström (Opol)  
Torbjörn Bengtsson (Opol)  
(§ 22) 
Birgitta Holmberg (Opol) 
(§ 22) 
 

Torbjörn Bengtsson (Opol) 
(ej § 22) 
Birgitta Holmberg (Opol) (ej § 22) 

Bengt-Olov “Benke” Karlsson (Opol)  

Mona Svedlund (Opol)  

Per “Pelle” Persson (Opol) 

 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare  

 

 
Utses att justera:  Eva Edström (Opol) 

 

 
Justeringens plats 
och tid: 2022-04-11 klockan 07:45  

Underskrifter:  Paragrafer: 20 - 27 

Sekreterare: Fredrik Röjd                    

Ordförande:                 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 
 

  
  

                                   Eva Edström (Opol) 
Upprop: Enligt ovan. 

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

2022-04-13                                                      2022-05-04 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 

Svågadalsnämnden 



 
§ 20 Rapport från verksamheten, personalläge samt arbetsmiljö 

§ 21 Ekonomisk rapport per den sista januari år 2022 

§ 22 Ansökan om driftsbidrag från Svågadalens skoterklubb 

§ 23 Rapport från ”ödehusgruppen” 

§ 24 Rapport från ”skyltgruppen” 

§ 25 Pågående arbete 

§ 26 Kommande möten 

§ 27 Fråga om turistbroschyr år 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 20 Rapport från verksamhet, personal, arbetsmiljö samt Covid-19 samt 

Ukrainakonflikten 

Platschefen informerar om läget inom förvaltningen just nu. 

Arbetet inom förvaltningen fortsätter enligt plan. 

Vi har efter en viss rekryteringstid för den centrala elevhälsan nu fått en ny skolsköterska. Vi köper in 

tjänsterna skolsköterska och kurator från Lärandeförvaltningens centrala elevhälsa. Båda funktionerna 

köps in om 10% av en heltid, vilket motsvarar en heldag varannan vecka, vilket även är den ordinarie 

besöksfrekvensen, såvida inte de två befattningshavarna är sjuka eller har semester. 

Covid-19 finns fortfarande i samhället och påverkar i allra högsta grad vårt arbete inom förvaltningen. 

Framförallt inom hemtjänsten, men även förskola. Vi följer de allmänna restriktionerna och vi är 

således mycket noggranna med att de som är sjuka verkligen är hemma. 

Ukrainakrisen kan komma att påverka även Svågadalen, och således är platschefen inkallad att delta i 

kommunens centrala krisledningsstab. I nuläget vet vi inte på vilket sätt Svågadalen kan komma att 

påverkas, men vi måste vara beredda på flera olika tänkbara scenarier. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 21 Uppföljning av det ekonomiska läget efter den sista februari 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. 

Nämnden ligger dock bättre till ekonomiskt än för motsvarande period år 2021. 

Vi försöker att hushålla med våra resurser så gott det går, men flera kostnader är oundvikliga för att vi 

ska kunna leverera så mycket välfärd som vi vill och är skyldiga till. 

Huvuddelen av nämndens och förvaltningens kostnader är för övrigt fasta såsom lokalhyror och löner. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

Robin von Wachenfeldt (Opol) och Marianne Joelsson (Opol) anmäler jäv och lämnar lokalen. 

Torbjörn Bengtsson (Opol) och Birgitta Holmberg (Opol) inträder som beslutande. 

§ 22 Ansökan om driftsbidrag från Svågadalens snöskoterklubb 

Den lokala snöskoterklubben Svågadalens Snöskoterklubb har till nämnden inkommit med en ansökan 

om driftsbidrag (diarienummer 22/13). Bidragsansökan omfattar totalt 45 000 kronor. 

Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att avslå denna ansökan då snöskoterklubben inte uppfyller de 

krav som Hudiksvalls kommun har för att kunna erhålla just driftsbidrag. 

Nämnden diskuterar frågan. 

Beslut: En enig nämnd beslutar att avslå den inkomna ansökan om driftsbidrag då 

Svågadalens snöskoterklubb inte uppfyller kraven som kommunen har när det gäller att 

kunna beviljas driftsbidrag. Svågadalsnämnden uppmanar däremot Svågadalens 

snöskoterklubb att inkomma med en annan slags bidragsansökan då nämnden ser mycket 

positivt på snöskoterklubbens arbete för Svågadalen. 

Robin von Wachenfeldt (Opol) och Marianne Joelsson (Opol) återvänder till mötet. 



§ 23 Rapport från ödehusgruppen 

Såhär har den aktuella arbetsgruppen sammanfattat sitt arbete: 

”Nuvarande marknadsläge gällande fastigheter inom Svågadalen: brist på fastigheter 

till salu. Snabb omsättning på saluförda fastigheter/stor efterfrågan. Exempel från 

Brännås visar att hus även säljs utan att annonseras ut. 

Gruppens resultat: vi tror att gruppen har haft en stimulerande effekt när det gäller 

att belysa för allmänheten att området nu är attraktivare är tidigare. Mäklare saluför 

Svågadalen/nämnden och dess unika egenskaper aktivt efter att vi informerat dem.” 

Nämnden diskuterar frågan. 

Beslut: Nämnden beslutar att denna arbetsgrupp tills vidare ska vara vilande, men att 

platschefen ska påbörja ett förberedande arbete med att inventera eventuella temporära 

bostäder i Svågadalen med anledning av Ukrainakrisen. 

§ 24 Rapport från ”skyltgruppen” 

En mindre arbetsgrupp har tidigare fått i uppdrag av nämnden att se över och ta fram förslag till en ny 

informationsskylt vid vägkorsningen i Norrberg. 

Gruppen har nu haft ett möte och diskuterat igenom olika förslag som nu redovisas för nämnden. 

Bland annat bedömer gruppen att vi denna gång inte ska ta med lokala företag på skylten då dylika 

uppgifter snabbt blir inaktuella. Det är även tveksamt till om besökare i dalen har något större intresse 

av företag som är av icketuristisk natur. 

På tavlan bör samhällsservice och turistbesöksmål prioriteras. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen samt ger platschefen i uppdrag att till nästa 
nämndsmöte inhämta kostnadsförslag för tryckning av en ny skylt. 

 

§ 25 Pågående arbete 

Bortsett från de stora frågorna som fiber och trygghetsboende arbetar nämnden vidare med den 

aktivitetslista som nämnden och förvaltningen har. 

En åtgärd som måste vidtas innan sommaren är att renovera omklädningskurerna vid Havrabadet. 

Även gapskjulet på skolgården måste renoveras. 

Investeringsprojektet med att renovera förskolegården kommer att fortsätta nu under våren. 

Arbetet med att åter driftsätta Svågadalens hälsorum är också på gång, men detta måste då föregås av 

en dialog med Region Gävleborgs primärvård som bestämmer över vårt hälsorum. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 26 Kommande möten 
- Ordförande och platschef skall på åtagandeberedning den 27 april. 

- Dialogkväll med Hudiksvallsbostäder Aktiebolag 5 april. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 



§ 27 Fråga om turistbroschyr år 2022 

Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) väcker frågan om huruvida nämnden ska ta fram en 
lokal turistbroschyr för Svågadalen även i år. 

Nämnden diskuterar frågan. 

Beslut: Nämnden beslutar att ge ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) och vice 

ordförande Eva Edström (Opol) att ta fram en ny turistbroschyr även i år. 

 
Mötet avslutas. 

  

 

              Aprilväder 

 

Härom morgonen när det enligt SMHI skulle vara varmgrader därhemma stod det -10C på 

termometern. Lätt nyvaken och med ovårdad frisyr sprang jag ut för att hämta in ved för att på ett så 

koldioxidneutralt sätt som möjligt koka mig en kopp morgonkaffe. Döm om min förvåning då jag helt 

oplanerat stod öga mot öga med Mickel Räv. Jag vet inte vem av oss som blev mest förvånad, men 

han, eller om det var hon, var i alla fall företagsam nog att springa därifrån. 

Det är värt att komma ihåg att det finns mycket här i världen som vi varken kan planera eller förutse. 

Ett oskyldigt rävmöte är väl kanske inte vad jag i första hand tänker på när jag skriver dessa ord. Hade 

jag skrivit om ett storskaligt krig mitt Europa för ett år sedan hade nog de flesta trott att jag har en 

alltför livlig fantasi. Fast åter igen: alldeles för ofta överträffar verkligheten dikten. 

Hur allt det här kommer att sluta vågar jag inte spekulera i, men jag är däremot övertygad om att 

hela den här situationen säkerligen kommer att påverka oss alla på något sätt. Oklart hur dock. 

Det är dock värt att var och en börjar fundera kring sin egen privata beredskap. Själv har jag 

indoktrinerats, eller kanske marinerats, i beredskapstänk i hela mitt liv och har därför tillgång till flera 

olika värmekällor, olika matlagningsmöjligheter samt olika möjligheter till att rena dricksvatten. Man 

vet trots allt inte vad som kommer att hända, och en vettig grundberedskap är bara bra att ha. 

Klart är dock att vi som bor, eller verkar, i områden som Svågadalen i regel har bättre förutsättningar 

att klara en kris än de som bor i storstadsområden. Kanske inte så konstigt egentligen: jag minns 

bilderna från 1990-talets belägring av Sarajevo där trädalléerna fällts för att bli brännved. Jag tror 

inte att det är alléerna som kommer att gå åt först i Bjuråker om man säger som så. 

Nu hoppas vi att denna hemska omvärldssituation snart är över.      Mvh  

                                                                                                                       Fredrik  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             

 
 
 

 

 

 

 

  

 
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   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 

NÄSTA STOPPDATUM 15 maj Kl. 12.00    

SVÅGADA LSBLADET 

önskar vi er alla 

BirgittaBirgittaBirgittaBirgitta    och Mia och Mia och Mia och Mia     



                                                                                                           Nomineringsenkät    2022-03-12 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


