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NÄSTA STOPPDATUM 15 augusti Kl. 12.00

INGET BLAD I JULI

Midsommarfirande på Moodtorpet
Midsommarafton
Kl 13.00 börjar dansen.
AnnAnn-Marie Backlund och Stig Bergerstål håller i lekar och ringdans
Fiskdamm och lotteri, korv och fika

Glassen
sponsras av GB-glass
och Handlarn´Ängebo

Vi bjuder på Glass till barnen och godisregn

Vi klär midsommarstången kvällen före kl.18.00.
Kom gärna med barnen och hjälp till.
Vill du hjälpa till att baka? Prata med Yvonne, tel 073 829 7365

Godisregnet
sponsras av
HåPe kraft

Alla varmt välkomna
Sörsia byalag

LOPPISRUNDA i Svågadalen
30-31/7 Kl. 11-16
Du som anmält dig kommer att få mer
information senare. Det går fortfarande att
anmäla sig om man vill vara med – senast 20/6
Ninni Brink : 073-691 68 54
Karin W.- A : 070-387 75 41
Papperskartor kommer att finnas vid
Norrhavra 36 och vid informationstavlan i
Norrberg.

JUNI – JULI
Äntligen skriver vi sommarens
dubbelnummer vilket betyder att
sommaren har kommit.
Egentligen är det mycket som ska
rymmas här, det händer en hel del ska Du
veta.
Men kolla evenemangskalendern noga
och anteckna det du vill minnas.
Av alla evenemang vill jag så ett slag för
Svågadalens egna Loppishelg, redan
många anmälda men vi hoppas på flera
förstås.
Mycket som händer i Dellenbygden får vi
inget manus om, vore kul få allt samlat på
samma ställe, en broschyr över allt som
erbjuds, nåt att tänka på till nästa
sommar kanske .. ?? Vem vill hålla i dom
trådarna?
Vädret kan vi inte klaga på, möjligen
behöver jorden mera regn. Vilken glädje
för oss att få njuta av alla våra vackra
årstider, det gäller att ta vara på allt…
I juli kommer inte Svågadalsbladet ut så
nästa manusstopp är 15 aug kl 12

KÖPER MOPED
som fungerar

GÅRDSLOPPIS
Söndag 26 juni kl 11 – 15
Hagströmsvägen 10
Kyrkbyn i Bjuråker

LOPPIS HANTVERK
MUSIK VÅFFLOR
GO´FIKA
Välkommen till en trevlig dag!

BrittMarie Carlberg
Birgitta Nilsson

BRÄNNBOLLSTURNERING
på Svågavallen i Ängebo
lördag 6 aug kl 11.00
Anmäl intresse (lag)
till Urban senast 10 juli
info@norrhelsingetrafikskola.se
arr. Svågadalens intresseförening

SÄLJES

till Rasmus som sommarjobbar i Dellenbygden
Hör gärna av dig Du som vet om någon!

Birgitta Nilsson 0730423077
BYTESKUREN
i Norrhavra
Lämna gärna in grejer som
Du inte behöver.
Hämta det
Du behöver

6 FURUSTOLAR
80 kr
Birgitta Nilsson
0730 423077

4 VITA STOLAR
80 kr

LOPPIS på Moodtorpet
9 juli kl. 12-16
Vill du vara med? Boka din plats senast 30 juni
50 kr/plats, vill du ha bord tillkommer 50 kr/bord
För mer information och anmälan ring Yvonne 073-80297365 eller via mejl:
moodtorpet@yahoo.com
VÄLKOMNA
SÖRSIA BYALAG

OBS!
Viktigt datum:
13 november 2022
SVÅGADALSVALET

Trevlig sommar
önskar
Mia och Birgitta
SÄLJER
ÄGG
från glada höns
Stig och Camilla
Brännås 618
073 8179724

Vägval? Om vi vill ha kvar det vi har i dalen
och utveckla det så är det viktigt att delta i
Svågadalsvalet.
Ann-Marie ”Mia” Rosvall
Ordför. Svågadalsnämnden

AKTUELLT I SVÅGADALEN
Handlar´n Svågadalen

Svågadalens Intresseförenings ledgrupp
Kontaktperson Sture Joelsson 0703 729224

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

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

Brännås/Brändbo Vägförening

BAD
Havrabadet naturbad

Ordf. Peter Sundberg 0703 338151

Björsarvs lyse- och intresseförening

CAMPINGPLATSER

Ordf. Kenneth Karlén

Sördala naturcamp

Stråsjö medeltida kapell

www.svagadalen.com/tallbacken

Sörsia, Moodtorpet
Yvonne Bergström

073 8297365

0738 022325

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

072-2090771

Stråsjösjöns vänner

Björsarv camping

Ordf. Sven-Erik Sydh 0702 742318

www.bjorsarvcamping.com
bjorsarvcamping@gmail.com
0705623793 eller 0705623763

Svågadalens skoterklubb

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Ordf. Tomas Sandin

Utbildning förarbevis för 4-hjuling och
skoter
Sture Joelsson 0703729224

Laddstolpe för snabbladdning av elbilar

Svågadalens jaktskytteklubb

Svågagården

Ordf. Joakim Brink 070-2972872

EL

Sörsia byalag

JMV El & Byggtjänst
Rotbäck 210 Bjuråker
070-3459928

Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

ENTREPRENAD
Grävmaskin, kranbil
Claes Wallberg 070-8241378

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

FISKE
Dellenbygdens fiskevårdsförening

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

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

HJÄRTSTARTARE

Ängebo IK

FOLKETS HUS
Ordf. Jessica Svensson

070 5630938

FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

0730-822525
073-8297365

070-267 52 61

FÖRENINGAR I SVÅGADALEN

HANTVERKSMONTER

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

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

Svågadalens Intresseförening alla boende i
dalen är medlemmar
Ordf. Peter Jons 070-329 91 35
www.svagadalensbyar.se

HÄLSOCENTRAL
Rådgivning 1177 Ambulans 112
Delsbo Hälsocentral 0653-714000

KOMMUNIKATION
Närtrafik enl. turlista
Förbeställ 0771 - 497939

KROPPSVÅRD
KB Kroppsvård

Himmel & Jord Keramik
Stina Neander 076-8378203
himmel.o.jord@telia.com
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

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås

www.angeboik.se
Hemsidesansvarig Maj-Lis Wikström
angebo.ik@outlook.com

Samlingslokal m kök
Margareta Larsson 070–455 58 56

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL

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
Trähantverk
Nille Lönn 070-2198340

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-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

Ängebo IK. JuniJuni-22
Träningen i idrottshallen avslutad för säsongen. Välkommen att träna på någon
av våra anläggningar.
Kommande Kultur och Friskvårdsvandringar i samarbete med
25 juni. Flottarleden nattvandring. Start från Handlarn i Ängebo 20.30. ca 11 km.
01 juli Gröntjärnsleden. Se inbjudan föregående blad eller hemsida. Anmälan.
07 juli. Ramsågen- Jubbabron ca 5 km. Avresa Handlarn kl.18.00
14 juli. Örvallssjön 5 km. Åker från Handlarn 18.00 för att gå ca. 5 km.
21 juli. Vi går en del av Hävlungsleden ca 8 km.
26 juli. På cykel i dalen. Från Ängebo 10.00. Se hemsida eller kontakta ansvariga.
04 augusti. Vi gör en utflykt till klapperstensfältet Stenören. Avreser 17.30 från Handlarn.
11 augusti Stavervallen och Pottaskeugn. Åker från Ängebo 18.00.
18 aug. Brättingberget, åker från Handlarn 18.00. Två vägval finns beroende på hur långt
man vill gå. OBS! Egen matsäck på alla vandringar förutom Gröntjärnsleden.
Kontakt Maj-Lis 070-5253096, Sture 070-3729224. Kom med och upplev vår
vackra natur.

Välkommen att i sommar besöka Motionscentret på Bratthé.
Ta gärna med familj, släktingar och vänner för att prova på aktiviteterna, för både barn och vuxna. Nu
har vi även ställt i ordning en koordinationsbana för de mindre och ett naturgym. Allt i sin enkelhet
men med bra mening. Det finns nu även fler aktiviteter att göra förutom bingon.

Stort tack till Sölve, Lennart och Mona som hjälpt klubben att lägga tak på
två byggnader i vår. Som ni förstår krävs det mycket jobb för den stora
anläggning klubben förfogar över. Så vi är tacksamma för alla hjälpande
krafter så vi orkar med. Anmäl gärna om du kan hjälpa till med något. Vi
behöver några till som kan klippa de ytor som inte robotklipparna klarar.
Det är lättare om ni hör av er till oss, Sture eller Maj-Lis, som sedan gör
klippschemat. Arbetskväll-ar på vallen visas på Facebook.

Vecka/salladsbord

Vecka 25
Salladsbuffé

20/6 -26/6

Måndag

Fläsk potatis
löksås

Tisdag

Korvstroganoff

Onsdag

Fiskgratäng

Torsdag

Blandat

Fredag

Rostbiff
potatissallad

Lördag Söndag
Hemtjänsten

Hemtjänsten

Lax sås &
potatis

Kycklingfile,
currysås potatis

Midsommarafton

Vecka 26
Sallads buffé

27/6-3/7

Vecka 27
Sallads buffé

4/7-10/7

Vecka 28
Sallads buffé

11/7-17/7

Stängt
V29-30
V31
Salladsbuffé

1/8-7/8

Vecka 32
Sallads buffé

Korv med
ajvartäcke

Lasagne

Biff sås potatis

Fläskpannkaka Kycklingfilé
sås potatis

Köttbullar
stuvade
makaroner

Stekt fisk sås
potatis

Stekt
kycklinglårfile
currysås

Pytt i panna
ägg rödbetor

Fläskgryta
potatis

Kroppkakor med
smör & lingonsylt

Ugnsstekt korv Stekt fisk sås
sås potatis
potatis

Stekt falukorv m
morotsstuvning
och kokt potatis

Gravad lax med
Pasta
hovmästarssås och carbonara
kokt potatis.

Raggmunk
Pannbiff med
med stekt fläsk stekt lök,sås &
& lingonsylt.
pot.

Korv ägg potatis

Stekt fisk sås
potatis

Spagetti
köttfärssås

Lasagne

Köttbullar sås
poitatis

Makaronilåda
med skinka
purjo

Fiskgratäng
potatis

Köttbullar sås
potatis

Isterband med
dillstuvad
potatis

Karré sås
potatis

Blandade
rätter

Färsbiff sås
potatis

Korvstroganoff
m ris

Stekt fisk sås
potatis

Månadens
vegetariska

Fläskgryta
potatis

Tacobuffe

Stekt korv,
sås & Pot

Blandade rätter

Ugnskorv med
ajvar potatis

Panerad fisk
potatis filsås

Köttfärssås m
spaghetti

Ost och
skinksallad

Fläsk potatis
löksås

Kyckling
filé, sås
Potatis

Korv potatis sås

8/8-14/8

Vecka 33
Sallads buffé

15/8-21/8

Vecka 34
Sallads buffé

22/8-28/8

Vecka 35
Sallads buffé

Fläskfilé m
championsås &
pot.

Köttfärslimpa
m lingonsylt,
brunsås & pot.

Blandade
rätter

Korvgryta
potatis

11-13

Kassler sås
potatis

Kycklingfilé Karré med
sambal olek
med
potatis
currysås
potatis

Blandade
rätter

Kotlett sås
potatis

Alla dar lätt-margarn/smör, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten
Adress
Telefon
E-Mail
Svågagården 82479 Bjuråker 0653-30157
svagagarden@svagadalen.com
Dagens rätt: 85:Cafeteria 10-14

Kotlett sås
potatis

Blandade rätter

Fläskgryta

FÖRENINGSMÄSSA
Onsdag 24 aug kl 16-20
Sommarinformation:
Sista tvättstuga och bastu den 15/6 öppnar
åter den 26/8
Cafeteria 11.00-14.00 vardagar utom
vecka 29-30 då köket stängs.


27/8 ” Flottarleds vandringen ”
Ett samarrangemang med ÄIK.



11/9 valsöndag på Svågagården



13/11 Val till Svågadalsnämnden



Bokning gymnastiksal sker på 30157
och nyckel hämtas på Svågagårdens
restaurang dagtid



Prel bokning av en barnteatern Lucas
och Lugan under året.

Ett ypperligt tillfälle för alla boende i dalen
att få information av Svågadalens
föreningar, Svågadalsnämnden, Folkets hus,
Betel om vad som finns att tillgå i dalen. I
Svågadalsbladet finner du alla föreningar
samlade.
Passa på att träffas och få göra nya
bekantskaper. Boka redan nu in datumet i
din agenda.
Folkets hus arrangerar
och serverar fika med hembakat
och smörgås
Ev frågor så ring:
Jessica Svensson 070 5630938
Birgitta Nilsson 0730 423077

EVENEMANGSKALENDERN
JUNI
17-19 sommarträff Ekofilosofi
24 midsommarfirande, Moodtorpet

Dagens lunch 11-13
Trevlig sommar!

www.svagadalen.com
tel: 0653-30157
vaktmästare: 072-4520580

JULI
1 Gröntjärnsleden 30 års jubileum
9 Loppis, Moodtorpet
17 Bjuråkersstämman
30-31 Loppishelg i dalen
AUGUSTI
6 Brännbollsturnering, Svågavallen
6 Invigning Örtagården, Stråsjö kapell
24 föreningsmässa, Svågagården
27 Vandring Flottarleden
ÄIK har vandringar hela sommaren.

Vintage kläder, skor, väskor, klockor och smycken säljes tillfälligt. Allt från min privata garderob
Vill du/ni komma och kolla? Då skickar du mig ett SMS och så kommer vi överens om en tid som passar.
Jag finns i Ängebo
Tel.070 8510535 Välkomna Ia

Jag är fullärd målare med flera certifikat.
Mitt arbete har innefattat olika roller; arbetsledare, utbildat
målarlärlingar och genomfört besiktningar. Jag har även arbetat
på accord och har god vana att offerera olika projekt
Om ni vill se mina jobb så finns de på min hemsida
www.malarkalle.se
Karl-Anders ”Kalle” Andersson
Tel.: 073 0262774
Nu har jag flyttat till Ängebo

Juniväder och kaffe i bersån

Det där med att stillasittande inuti en berså avnjuta en stilla kopp java en varm och solig junidag utan
myggor men med svalor som flyger högt i luften är en sådan där naiv sommardröm jag burit med mig
sedan mycket ung. Frågan är bara om jag någonsin kommer att ta mig tid för en sådan upplevelse –
jag är lite för rastlös när allt kommer omkring. Jag avundas dock de som tar sig tiden för dylika
upplevelser.
Jag blir även imponerad av privatpersoner som tar sig tid till och lägger energi på att arbeta mot
diverse orättvisor i det offentliga rummet. En sådan orättvisa var att skoleleverna här i Svågadalens
skola inte fick möjlighet till besök från Kulturskolan (läs individuell sång- och instrumentövning) på
grund av att vår skola ansågs ligga ”för långt bort”.
Det senare fick en engagerad samhällsinvånare att formulera ett brev riktat till politiker och
tjänstepersoner med ansvar för just kulturskolan. Som jag har förstått det ställdes en del frågor i
brevet som avhandlade sådant som rättvisa, allas lika värde och liknande.
Så plötsligt, och absolut oväntat, fick jag under föregående vecka ett kort meddelande om att
Hudiksvalls kommuns kulturskola till kommande läsår ånyo skall börja besöka Svågadalens skola på
plats.
Ett tydligt exempel på att man som privatperson kan åstadkomma rätt mycket genom att helt enkelt
engagera sig. Ingenting är så lätt som att knyta sin näve i fickan, men vad ger det egentligen? Inte
mycket skulle jag säga. Jag är fast övertygad om att den metod som jag först beskrev här är den mest
effektiva av dem, och den metoden tycker jag att ni alla ska tillämpa – det vill säga: engagera er!
Ett sätt att engagera sig här i Svågadalen, utan att för den skull behöva blanda in sig själv i partipolitik
är att ställa upp som kandidat i det partiopolitiska Svågadalsvalet.
Gör det!

/Fredrik

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

Turlista Närtrafik from 13 juni 2022 tom 12 augusti 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.

Fiberutbyggnaden "södra vägen"
Information !
Efter informationsmötet den 27/4 på Svågagården har följande hänt:
Fiberstaden har den 1/6 haft ett möte med Mia Rosvall och Fredrik Röjd om projektet "södra vägen"
och dom har ambition att hjälpa oss vidare.
Den 7/6 har Sture ,Mia och Fredrik haft ett möte där vi städat bort alla fastigheter som står öde och
som det inte finns några byggnader på , och preliminärt ritat in alla intresserade Fastighetsägare på en
karta som sänts till Fiberstaden.
Vi har fått klartecken från Fiberstaden att dom kommer att under Juni månad skicka in en ansökan till
PTS om projektpengar till "södra vägen".
Nu hoppas jag att vi kan lägga några flera pusselbitar på plats på projektet "södra vägen".
Jag vill tacka Svågadalsnämnden och framförallt Mia och Fredrik för allt jobb ni lagt ner med lobbning
mm utan er hjälp har vi inte kommit långt.
Önskar alla en skön och härlig sommar!!
Sture Joelsson

Svågadalsvalet kommer att hållas 13 november i år
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

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagårdens konferensrum den 30 maj 2022, kl. 08.00-12.10

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)
Sindre-Ranheim Sween (Opol)
( ej § 47 )
Birgitta Holmberg (Opol)
Bengt-Olov “Benke” Karlsson (Opol)
Per “Pelle” Persson (Opol)
Mona Svedlund (Opol)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Hans Schröder (Opol)

Justeringens plats
och tid:

2022-06-15 klockan 17:30

Underskrifter:

Sekreterare:

Paragrafer:

36 - 47

Fredrik Röjd

Ordförande:

Ann-Marie Rosvall (Opol)
Justerande:

Hans Schröder (Opol)
Upprop:

Enligt ovan.

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

Anslagstid till

2022-06-17

2022-07-08

Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare
_________________________________________________________

§ 36 Rapport från verksamheten, personalläge samt arbetsmiljö
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§ 36 Rapport från verksamhet, personal, arbetsmiljö samt Covid-19 och
Ukrainakris
Platschefen informerar om läget inom förvaltningen just nu.
När det gäller pandemin är det mesta lugnt just nu. En fjärde vaccinspruta erbjuds våra
hemtjänstkunder.
Även när det gäller krisen i Ukraina är läget lugnt för Svågadalen just nu.
Inom skolan börjar man nu planera för att äntligen få hålla en traditionsenlig skolavslutning med
björkar, sång och åhörare på plats. Inom skolan har vi även haft en omfattande städinspektion från
Norrhälsinge miljökontor – en inspektion som fortlöpte utan några som helst anmärkningar.
Skolavslutningarna under pandemin har varit ensamma och inte lika roliga som en riktig dito.
Även inom förskola och fritidshem är det snart sommar. En förändring i slutet av maj är att de barn
som har allmän förskola, alltså de barn som har 15 timmar kostnadsfri förskola i veckan, får
sommarlov då.
Inom hemtjänsten håller vi på att planera för fönsterputsning nu. Fönsterputs är sedan ett antal år
tillbaka en obligatorisk del av den grundläggande omsorgen utifrån socialtjänstlagen.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 37 Uppföljning av det ekonomiska läget efter maj månad år 2022
Nämndens ekonomiska utfall efter maj månad år 2022 uppvisar ett fortsatt underskott gentemot
budget, men underskottet har minskat något i jämförelse med april månad. Ekonomin är också mycket
bättre nu än i förhållande till hur det var under de två värsta pandemiåren.
Nämnden för en återhållsam ekonomisk politik, och endast de mest nödvändiga inköp och utgifter
tillåts.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 38 Rapport från föreningsträffen
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om den föreningsträff som representanter från
nämnden hållit med representanter från det lokala föreningslivet.
Mötet som hölls i slutet av april var positivt och framåtriktat. Många kloka idéer luftades under mötet.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 39 Ny representant till arbetsutskottet
Svågadalsnämndens arbetsutskott behöver inför mandatperiodens sista halvår en ny observatör från
nämnden. Normalt sett sitter åtta olika observatörer i arbetsutskottet under en fyraårig
mandatperiod.
Enligt turordningen är det Peter Jons (Opol) tur att gå in som obseravtör.

Beslut: Nämnden beslutar att välja Peter Jons (Opol) till observatör.

Klockan 10. 00 ansluter Marianne Hansen, Stråsjö medeltida kapellförening, för att informera om det nyligen
avslutade örtagårdsprojektet där Svågadalsnämnden varit medfinansiär. Marianne Hansen kvarstannar till
klockan 10.40.

§ 40 Återrapport om svar på revisionsrapport till kommunfullmäktige
Platschefen sammanställde på uppdrag av nämnden ett svar till kommunfullmäktige avseende
revisionsrapporten rörande Svågadalsnämnden.
Det visade sig dock att kommunfullmäktige ej kunnat bereda eller ta upp dessa synpunkter då de enligt
kommunlagen måste komma direkt från nämnden själv.
Någon tid för nämnden att ånyo skicka in skrivelsen finns inte då ärendet först måste beredas av
kommunstyrelsen och dess utskott.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 41 Verkställda beslut
-

Kolarkojan vid Svågagården är nu riven.
Ny tvåmånaders vikarieanställning till hemtjänsten.
Ny tremånaders visstidsanställning till förskolan.
Turistfolder för år 2022.
Utbetalade bidrag – Ängebo IK och intresseföreningen.
Hudiksvalls kommuns hemsida uppdaterad avseende Svågadalens skola. Även förskolans
hemsida uppdateras av kommunikationsavdelningen centralt.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 42 Pågående arbete
-

Skylten i Norrberg.
Renovering av förskolegården.
Renovering av badhytterna.
Vi skall riva det uttjänta gapskjulet på skolgården.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 43 Fråga om broar – främst då Sördalabron
Platschefen meddelar att han kommer att bjuda in till ett inledande möte om Svågadalens broar och
då främst Sördalabron. Han kommer att bjuda in Dellenbygdens Fiskevårdsområdesförening,
Svågadalens skoterklubb, Bjuråkers stora skifteslag skifteslag samt Svågadalens intresseförening till
ett förutsättningslöst möte.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 44 Fråga om eventuellt tak för bidrag till föreningar
En fråga om huruvida nämnden inför kommande budgetår bör upprätta en särskild budgetpost för
bidrag till föreningar har väckts. Som det ser ut sedan några år tillbaka ligger budgeten för bidrag,
kultur- och fritid och landsbygdsutveckling under en och samma budgetpost.
Nämnden diskuterar frågan och finner att ett sådant ”tak” skulle minska nämndens förmåga till
ekonomisk flexibilitet.

Beslut: Nämnden beslutar att fortsätta ha det som under innevarande budgetår.

§ 45 Återrapport rörande remissvar avseende ”riktlinjer för
bostadsförsörjning i Hudiksvalls kommun”
Arbetsutskottet har på nämndens uppdrag utarbetat och skickat in ett remissvar avseende förslag till
plan för bostadsförsörjning för Hudiksvalls kommun.
En huvudpunkt i svaret var att synliggöra även Svågadalens byar i nämnda plan.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 46 Information om ansökan från Björsarvs lyse- och intresseförening
Björsarvs lyse- och intresseförening har till nämnden samt den gemensamma
landsbygdsutvecklingsfonden inkommit med en ansökan om totalt 9 000 kronor som en
delfinansiering för upprustning av deras bystuga.
Det är tänkt att bystugan skall ha en utökad roll i Svågadalens turistiska verksamhet framöver.
Arbetsutskottet har hänvisat ansökan till den gemensamma landsbygdsutvecklingsfonden som
kommer att ha möte imorgon den 31 maj.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.
Sindre Ranheim Sween (Opol) anmäler jäv och lämnar mötet.

§ 47 Fråga om gräsklippning vid Stråsjö medeltida kapell
En ansökan om hjälp med gräsklippning, vattning samt trimning av gräskanter har inkommit till
nämnden från Stråsjö medeltida kapell-förening.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bistå föreningen ifråga med
personal till gräsklippning. Vattning och trimning av gräskanter räcker dock inte befintlig
personalstyrka till för varpå dessa delar avslås.

Mötet avslutas.

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

uppsatt på olika ställen i dalen, finns även digitalt
på Visit glada Hudiks hemsida. Finns foldrar att
hämta hos Handlarn´i Ängebo, Svågagården ,
anslagstavlan Norrberg, Avholmsberget,
Dellenbaden och andra platser i vår närhet som
besöks av turister.
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Kostnad för annonsering och införande i Bladet
Tack och grattis, kåserier och dikter i Dalen gratis i
mån av plats
Föreningar och privata i Dalen
¼ sida
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 Peter Jons 0703299135
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 42307
Mia Rosvall mia.rosvall@svenskafrim.se
tel 0702 360410

