
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ DC É~àÉuxÜ ECEE 

NÄSTA STOPPDATUM 15 november kl. 12.00    

Svågadalsvalet 

Ett väldigt viktigt val! 
Söndagen den 13 november 2022  

mellan kl. 9.00 - 18.00 är det dags för Svågadalsvalet 

 ett väldigt viktigt val!  

(Mer information kommer i en särskild valfolder  

som sänds ut till samtliga hushåll.) 

Onsdagen den 9 november 2022  

mellan  

kl. 17.00 och 20.00 är det förtidsröstning 

Både valdag och förtidsröstning sker på  

Svågagården, Ängebo. 

För de som inte kan komma till valdag eller förtidsröstning kommer kunna rösta via 

så kallad brevröstning.  

Detta är möjligt från slutet av oktober. 

Vänligen kontakta nämndsekreterare Fredrik Röjd om ni önskar brevrösta:  

Tel. nr 070-32 66 297 eller fredrik.rojd@hudiksvall.se 



 

ÄR DU NYINFLYTTAD I SVÅGADALEN?.... 

I Svågagårdens reception finns 

informationsmaterial mm för dig.  

Prata med Cilla.  

Välkommen 

 

Ann-Marie Rosvall  

ordförande 

Svågadalsnämnden  

OKTOBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dags att börja planera årets julmarknad 
1:a advent, bra kombination med den 
läckra hemlagade julmaten, fint att ha 
allt under samma tak. 
Men ingen marknad utan utställare….hör 
av dig snart nog…tiden går fort…lite 
förberedelser! 
 
 
På tal om julmarknader så annonseras 
om såna lite varstans alla adventhelger. 
Utställarna söker sig till olika marknader, 
risken är väl stor att det blir mättat för 
alla besökare. 
Så undrar jag hur det blir med årets 
julbord när matpriserna ökat så mycket. 
Det är ju ändå så trevligt att sätta sig till 
bords, ta för sig av allt gott på julbordet 
men kanske inte till hur högt pris som 
helst. 
 
Affärerna skyltar med julsaker redan nu 
och folk handlar, tänk så perfekt det är 
med återvinning istället, så fina och 
billiga saker du kan hitta på en loppis och 
vilken nostalgisk känsla att titta och 
minnas. 

EN LITEN UNDRAN TILL ER ALLA I 
SVÅGADALEN 

Alla Helgons Helgen  
sätter jag ett eller flera spöken uppe vid 

vägen  
Jag hoppas att flera av er gör likadant på 

olika ställen i dalen… 
Javisst ja, jag har flera idéer som gäller 

längre fram från advent kanske… 
Vore perfekt med tomtar lite varstans i 

dalen. Kul för bilisterna. 
 

Funderingar så ring mig 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    0730 423077 

 
 

Älgjakten är igång, har ingen aning om 
hur många som fått sätta livet till.  
Några veckor sen hade jag tre älgar nere 
på täkten, några dagar senare kom två av 
dem tillbaka. Så ståtliga djur… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SÖNDAG 1:A ADVENT        
27 nov 

 

JULBORD  och  
JULMARKNAD 

på Svågagården 
ca tid  kl 13-18 

 
Vill Du vara med på julmarknaden 
med hantverk, ätbart, drickbart… 

Börja fundera på det redan nu, 
tiden går så fort…      Anmäl till 

Birgitta Nilsson 
0730 423077 

Folkets Hus arrangerar dagen 
 

VI 

FLYTTAR 

IN 

VINTERTID  
Söndag 30 okt 

Sätt undan trädgårdsmöblerna  
Ställ fram klockan en timme 

Till vilken nytta, jaa inte vet jag… 
Bara en massa besvär att jaga 

alla klockor 
 



 Hjul till salu. 

4 st. sommarhjul 195/65 R15. 

på aluminiumfälg. 

Använda 3 mån. 

Super Eco Westlake. 4000 kr. 

4 st. dubbade vinterhjul 

195/65 R15.Sava. 1000 Kr. 

Passar bl.a. Skoda och Golf. 

Lennart 070 336 35 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STALLPLATSER FINNS 

Vid Brättingberg står 3 fina stallplatser 

tomma, som skulle kunna användas för hästar 

enligt överenskommelse,  

även under en längre period.  

Hyran kan diskuteras. 

Hör av dig till Taina, om du är intresserad. 

Tel. 0734 475718 

KATTUNGE TILL SALU 

Brunsvart kattunge säljes för 500 kr. 

Kattungen blir 12 veckor  v. 43, så den är 

leveransklar lagom till höstlovet. 

Vid intresse ring  

Jenny i Norrhavra,  073- 800 26 46 

Ett frö rymmer en värld av smaker och vackra blommor. 

Att sätta ett frö och se det växa ger mig en stor glädje. 

En god vän frågade om inte vi kunde ordna med öppen trädgård till nästa säsong. 

Och en undran är om fler är intresserade. 

Vi träffas i januari / februari och byter erfarenheter, fröer och senare plantor. 

Återkommer i januarinumret  med tid och plats. 

Ps. Bilden är tagen på en plats där det sista åren bara växt ogräs och sly. 

Men nu växer fantastiska grönsaker där.Ds. 

Lisa Kalen Björsarv  070 95 310 52 

SÄLJER 
ÄGG  

från glada höns 
Stig och Camilla 

Brännås 618 
073 8179724 

Angående invigning av trygghetsboendet  i Ängebo! 

Då vi inte fått klart med Glada Hudikhem datum och tid för invigning 

av trygghetsboendet i Ängebo så kan vi inte meddela det i detta 

Svågadalsblad.  

Vi får sätta upp info på affärn och Svågagården samt på hemsidan 

www.svagadalen.com då vi vet. 

Ann-Marie Rosvall 

Ordf. Svågadalsbnämnden 



 

Handlar´n Svågadalen  

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 

CAMPINGPLATSER 

Sördala naturcamp 
www.svagadalen.com/tallbacken  

Sörsia, Moodtorpet 
Yvonne  Bergström          073 8297365 

Björsarv camping 
www.bjorsarvcamping.com 

bjorsarvcamping@gmail.com  

0705623793 eller 0705623763 

DRIVMEDEL 
Svågamacken, vid affären, endast kort 

Laddstolpe för snabbladdning av elbilar 
Svågagården 

EL 
JMV El & Byggtjänst 
Rotbäck 210  Bjuråker 
070-3459928 

ENTREPRENAD 
Grävmaskin, kranbil 
Claes Wallberg    070-8241378 

FISKE 
Dellenbygdens fiskevårdsförening 
Jessica Dolk .....072-7326464 
www.dellenbygdens-fvo.se 

FOLKETS HUS 
Ordf. Jessica Svensson         070 5630938 

FRIKYRKOR 
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg  
Ordf. Stig Bergerståhl     070-267 52 61 

FÖRENINGAR I SVÅGADALEN 

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

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 

Trähantverk 
Nille Lönn 070-2198340 

 
 
 

Himmel & Jord Keramik 
Stina Neander 076-8378203  

himmel.o.jord@telia.com  

SVÅGADALENS HEMSIDOR 
www.svagadalensbyar.se 
Svågadalsbladet  finns inlagt på hemsidan. 
Hemsidesansvarig  Hans Schröder 
hans.schroder@hudiksvall.se 

www.svagadalen.com 
Hemsidesansvarig  Jan-Åke Rosvall 
janake.rosvall@svenskafrim.se 

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

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL 
www.hudiksvall.se 

TELEFONNUMMER TILL 
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN 
Reception                           0650-556660 
Förskola  0650-556661 
Förskoleklass, Fritids 0650-556661 
Skolan  0650-556663 
Äldreomsorgen 0650-556665 
Platschefen  0650-556666 
Folkets Hus  0653-30157 

 
VANDRINGSLEDER 
Kontaktperson/info.  
Sture Joelsson 0703 729224 
Maj-Lis Wikström 0705 253096 
 
VÄGPROBLEM 
PEAB  073-3373990 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VID MISSNÖJE MED SKÖTSEL AV VÅRA VÄGAR 

RING TRAFIKVERKET  

tel. 010-123 44 25 Cecilia Evensson,  chef över vägarna i vårt 

område.  

eller via dator 

https://e-tjanster-ka.trafikverket.se/kontaktcenter/?ref=road 

eller 

För trafikinformation och akuta fel som kräver omedelbar åtgärd, 

har trafikverket öppet dygnet runt. 

Tel: 0771-921 921 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvakaffe på Betel! 

Den 18/11 blir det sång med Marta Svedman från Ljusdal. 

 

Alla fredagar under oktober och november har vi ”Elvakaffe” Betel i  

Norrberg, kl 11-12.30, enkel kaffeservering och gemenskap runt borden. 

Välkomna! 

. 
 

    Dialogkväll 

                                       Onsdag 26/10 kl. 19.00 

Svågagården 

Svågadalsnämnden inbjuder allmänheten till en 

dialogkväll med tema VALET 2022! 

Särskilt välkomna är de som valt att ställa upp som kandidater i 

Svågadalsvalet den 13 november 2022. 

(Du som själv är kandidat erbjuds här att berätta om 

hur du ser på vad vi ska göra i Svågadalen de 

kommande 4 åren). 

Vi ser fram emot en kväll av diskussioner och 

framtidstro! 

VÄLKOMNA 



 

 Träning på Svågagården.     

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Då är vi igång med inomhusträningen. Tisdagar kl. 14.00 kör Mona ett lättjympapass för 

daglediga. Ni som varit på Monas pass förut kommer att känna igen er. Men nu kan man 

även ta hjälp av en stol om man vill ha lite stöd eller har svårt att ta sig ner på golvet. Man 

anpassar själv hur hårt man vill köra. Passet tar ca.1 timme. 

Torsdagar kl. 18.30 kör vi Cirkelträning. Hela familjen kan vara med, även den manliga delen är 

välkommen. Här kör vi lite mer styrka och puls men det finns övningar för alla, lättare och tyngre. Var 

och en bestämmer själv hur hårt man vill ta i. Det är så roligt att några yngre kommit med och tränar 

med sina föräldrar. Det finns plats för ännu fler både yngre och äldre. Man blir lite peppad av den 

yngre energin. Välkommen på våra pass. Mona och Maj-Lis 

Information om Ängebo IKs hemsida. Riksidrottsförbundet slutar från nyåret att tillhandahålla 

hemsida till föreningar. Därför arbetar jag just nu med en ny sida. Den är i stort sett klar och jag 

kommer i dagarna, även att peka om vår domän till den nya sidan. Då har vi alltså kvar vår gamla 

adress, angeboik.se. Vi har beslutat att bygga vår hemsida via laget.se. De som redan har sina 

epost adresser i vårt medlemsregister kan ha fått meddelande om sidan och en möjlighet att 

logga in. Det finns många möjligheter att underlätta kontakt med våra medlemmar via hemsidan. 

Det skall finnas möjlighet att lägga in sina mailadresser själv på hemsidan men fungerar inte 

detta så skulle jag vara glad om ni som är medlemmar kan skicka sina mailadresser till 

angebo.ik@outlook.com så kan jag lägga in dem i systemet. OBS! Vi följer den integritetspolicy 

som gäller och inga personuppgifter lämnas ut.  Vi hoppas det blir en tydlig och enkel sida som 

blir lätt att följa. Det finns även en app som man kan ladda ner via laget.se så man snabbt kan 

finna sidan på sin telefon. Självklart kan ni även hitta oss på Facebook. 

Aktiviteter framöver. 

Vi satsar på att ha Tomtestigen klar 

till 1 advent. Sedan har vi den kvar 

för vandring till ca. mitten januari. 

Datum för familjedag kommer 

senare.  

Vi har tagit hjälp för att kunna 

slutföra vårt broprojekt. 

Förhoppningen är att kunna ha en 

bro klar under kommande sommar. 

Det blir en helt ny bro om vi kan få 

ihop finansieringen. Det gäller att 

jobba på i vinter med detta. 

Elljusspåret och milbanan är i 

väntan på det vita så vi kan ta fram 

laggarna. 

Under den senaste veckan passerade ÄIK 260 st. medlemmar i 

föreningen. Vi hälsar alla nya medlemmar ett stort och varmt 

välkommen till vår idrottsklubb och till gemenskapen. Motion, 

friskvård och rörelse för alla, är vårt motto. Alla krafter som 

kan bidra till att vi kan bevara vår anläggning i dalen, tar vi 

tacksamt emot.             

              

 

Å ni, GLÖM INTE ATT RÖSTA i Svågadalsvalet. Det är viktigt för 

dalen och vi kan också lättare vara med att påverka hela bygdens 

framtid. Nämnden har och gör ett fantastiskt jobb.  Så besök 

Svågagården 13 november och visa att vi vill vara med att 

utveckla vår dal. Ju fler som röstar desto bättre. Tack.  

Ängebo IK. Oktober-22    



 

  

Svågagården miljösäkrar med solceller på 

taket, fossilfri uppvärmning och 

kontinuerlig uppgradering av ledbelysning. 

se oss på www.svagadalen.com 

där finns matsedel och övrig 

information om verksamheten. Vi 

finns även på facebook. 

 

AGENDA  
 Fredagen den 28/10 visar vi filmen om Järvsöfax.  

Vi serverar pärgröt m fläsk från kl.12.00  
Pris 100 kr för mat och film. 
 

 Söndag den 13/11 Öppet 12-17  
Val till Svågadalsnämnden, farsdagsmiddag. 
Porterstek med kokt pot. sås och gelé. Måltidsdryck. 

Efterrätt 140 kr 

Underhållning ”Klint-Olle m.fl”. 

 Söndag den 27/11 Julbord och julmarknad. 
 

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

 
Kvarlämnade kläder finns på Svågagården. Du kanske 
saknar något? Titta in och kolla! 
 

Bastu fredagar 15.00-18.00 Pris 30:- 
 

 

 

Ängebo www.svagadalen.com   

0653-30157 Jour: 070-6469867 



 

  



 

  Konsten att välja 

 

Blev härom helgen kontaktad av en äldre bekant som ville ha hjälp med att  välja ”rätt” 

elbolag. En hel del saker tror jag mig kunna hjälpa till med men den svenska 

elhandelsmarknaden är allt annat än lättnavigerad och jag är inte så insatt inom området som jag 

borde vara. Dessutom – vad som är rätt för mig kanske inte är rätt för dig, vilket väl egentligen rätt 

bra sammanfattar det här med individens fria val. 

När det gäller allmänna och öppna demokratiska val däremot tycker jag att vi alla ska ta oss till 

vallokalerna: oavsett politisk inriktning, ideologi och val av livsstil är det viktigt att markera att man är 

en viktig del i det demokratiska systemet, och det gör man genom att gå och rösta. 

Söndagen den 13 november är det åter igen dags för det riksunika Svågadalsvalet: Sveriges enda 

partiopolitiska direktvalda nämnd väljs denna dag, om än att vi kommer att erbjuda både ett 

förtidsröstningstillfälle samt även brevröstning. 

Formellt är Svågadalsvalet ett så kallat kommunalt nomineringsval och det har genomförts var fjärde 

år sedan år 1996. Att det kallas nomineringsval betyder att det till syvende och sist är Hudiksvalls 

kommunfullmäktige som till sist fastställer resultatet. Det senare är dock mest något av en formalitet 

för att få det unika konceptet Svågadalsnämnden att passa in i resten av ”kommun-Sverige”. 

Svågagården med Folkets hus, skola, förskola, äldreomsorg och mycket, mycket annat är helt 

beroende av Svågadalsnämndens existens – och Svågadalsnämnden är i sin tur helt beroende av att 

alla boende i Svågadalen faktiskt går och röstar! 

Jag har som så många gånger förr fått förtroendet att arbeta som valförrättare, och jag ser fram 

emot att få träffa just dig i samband med Svågadalsvalet. Att arbeta som valförrättare är ett uppdrag 

som innebär väldigt långa arbetsdagar, men det är det värt då vår demokrati är värt mycket, mycket 

mer än några långa arbetspass. 

Vi ses! 

Med vänliga hälsningar 

Fredrik Röjd 

 

Nämndsekreterare Svågadalsnämnden 



 

  



 

 

          V.46 är det Barnboksvecka! 

Den uppmärksammar vi genom att  
det kommer vara lite extra  
aktivitet för barn i biblioteket. 
 
Det blir tipspromenad, bokläsning 
och lite pyssel. 
Exakta tider sätts upp vid entrén 
veckan före.  
                              

                                VÄLKOMMEN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bjuråker-Norrbo församling firar 

Gudstjänster på Svågagården 

en söndag i månaden kl. 14 

13/11, 4/12 

Efter gudstjänsten fikar vi 

tillsammans. 

Varmt välkomna! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 
anhörigsamordnare Hudiksvalls 
kommun 

 

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,  

 

Anhöriglinjen 

Behöver du råd och  

stöd i din situation som anhörig? 

Telefonnummer: 0200-239 500 
anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se 
info@anhoriglinjen.se 

Telefontid: 
Måndag – tisdag,  
torsdag – fredag 10.00–15.00 
Onsdag och söndag 18.00–21.00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

EVENEMANGSKALENDERN 

OKTOBER 
26 Dialogkväll, Svågagården 
28 Film med lunch, Svågagården 
29 Fiskdamm Handlar´n 
 
NOVEMBER 
 5 höstmarknad Forngården, Bjuråker 
 9 förtidsröstning Svågadalsvalet, Svågagården 
13 Val Svågadalsnämnden, Svågagården 
13 Gudstjänst med fika, Svågagården 
13 Farsdagsmiddag, Svågagården 
18 Elvakaffe med musik, Betel Norrberg 
27 Julbord med julmarknad, Svågagården 
 
DECEMBER 
 4 Gudstjänst med fika, Svågagården 
 
 
 
Varje vecka: Tisdagar 14.00 Jympa,  
                       Torsdagar 18.30  cirkelträning ÄIK. 
                       Fredag  elvakaffe Betel 
   



 

Plats och tid: Svågagårdens konferensrum den 26 september 2022, kl. 08.00-12.10 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
Eva Edström (Opol) 
Peter Jons (Opol)  
Marianne Joelsson (Opol) 
Hans Schröder (Opol) 
Malena Söderström (Opol)  
Torbjörn Bengtsson (Opol)  
 

Bengt-Olov “Benke” Karlsson (Opol) 

Mona Svedlund (Opol)  

Per “Pelle” Persson (Opol) 

 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare  

 

 
Utses att justera:  Marianne Joelsson (Opol) 

 

 
Justeringens plats 
och tid: 2022-10-13 klockan 09:30 

Underskrifter:  Paragrafer: 48 - 55 

Sekreterare: Fredrik Röjd                    

Ordförande:                 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 

  
  

                                   Marianne Joelsson (Opol) 
 

Upprop: Enligt ovan. 

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

2022-10-14                                                       2022-11-04 
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
 
Underskrift 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 
_________________________________________________________ 
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§ 48 Rapport från verksamhet, personal, arbetsmiljö samt Covid-19 och 
Ukrainakris 

Platschefen informerar om läget inom förvaltningen just nu. 

Inom skolan arbetar man på för fullt enligt plan. Skolstarten har fungerat mycket bra och har varit helt 

friktionsfri. Precis som vi gjort de senaste åren läser våra elever i åk 6 moderna språk vid Ede skola. 

Denna termin sammanfaller detta med simundervisningen i simhallen i Delsbo. På sådant sätt spar vi 

in en del resor. 

Inom förskolan har i samband med höstterminens start börjat skola in nya barn, något vi naturligtvis 

ser mycket positivt på, om än att det ställer ökade krav på bemanning inom förskolan. 

Inom hemtjänsten är arbetstrycket mycket varierat, men just nu är efterfrågan av våra tjänster relativt 

stort. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 49 Uppföljning av det ekonomiska läget efter augusti månad år 2022 
(delårsrapport) 

Nämndens ekonomiska resultat efter augusti månad visar på ett minus på 932 000 kronor. Detta är ett 

förhållandevis stort underskott. Vissa intäkter för det andra halvåret 2022 har dock ännu inte bokförts. 

Anledningen till detta underskott är främst förhöjda kostnader inom hemtjänsten, men även inom 

förskolan. Vi har under vårterminen 2022 även haft en oplanerad men nödvändig extra resurs inom 

grundskolan. Den senare är dock avslutad från och med vårterminens slut. 

När det gäller hemtjänsten har vi haft en något högre bemanning än budgeterat, och dessutom har 

behov av dubbelbemanning även förorsakat ökade kostnader för övertidsersättningar då det i 

Svågadalen är svårt att få tag på erfarna timvikarier med kort varsel. 

Totalt har vi haft cirka en tjänst mer än i budget inom hemtjänsten och en tjänst mer är budget inom 

förskolan. Detta har varit nödvändigt för att kunna erbjuda en god välfärd inom Svågadalen. 

Nämnden diskuterar det ekonomiska utfallet. 

Beslut:  Nämnden diskuterar det ekonomiska läget och finner att nämndens välfärdstjänster är 

mycket efterfrågade, vilket kräver bland annat ökad bemanning än planerat samt ökade kostnader 

för förbrukningsvaror. 

Nämnden beslutar att ge platschefen i uppdrag att noga följa den ekonomiska utvecklingen. 

§ 50 Verkställda beslut 

- Anställning av månadsvikarier inom hemtjänst och förskola. Två medarbetare till 
förskolan och en medarbetare till hemtjänsten. Samtliga tre på tre månader vardera. 

- Utbetalning av bidrag till Svågadalens snöskoterklubb. 

- Utbetalning av bidrag till Ängebo IK. 

- Delegationsbeslut om tre mindre penningbidrag till Stråsjö medeltida kapellförening 
om tre gånger 4 000 kronor. 

 
Beslut:  Nämnden tackar för informationen. 
 



 

§ 51 Kommande Svågadalsval 

Platschefen redovisar en lista över vilka som har nominerats. 

Dessa kommer nu att få ett brev från kommunledningsförvaltningen där de formellt tillfrågas om de 

kan tänka sig att ställa upp i valet. 

Totalt har 26 personer nominerats. 

Hur många av dessa som skriftligen accepterar den formella förfrågan från Hudiksvalls kommun om 

att kandidera är för tillfället oklart då sista svarsdatum är den 30 september. 

I början av oktober kommer kandidaterna att fotograferas och efter det kommer kommunens 

kommunikationsavdelning att ta fram en valfolder med kandidat-presentationer som kommer att 

sändas ut via Postnord till samtliga röstberättigade i Svågadalen. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen.  

§ 52 Förutsättningar inför budget 2023 

Platschefen redogör för budgetramar och andra förutsättningar inför budgetarbetet inför budgetår 

2023.  

Platschefen kommer att träffa vår förvaltningsekonom tisdagen den 27 september för att utarbeta ett 

förslag till budget, som sedan kommer att behandlas i arbetsutskottet och nämnd under oktober månad. 

Vår budgetram har höjts något, men samtidigt har nämnden belagts med ett så kallat 

”effektiviseringskrav” om totalt 139 000 kronor. 

Därtill har organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKR) tecknat ett nytt avtal med 

fackförbunden som gör att kommunens och därmed Svågadalsnämndens kostnader för 

pensionsavgifter för medarbetarna ökar betydligt. 

Därtill är förvaltningens hyresavtal reglerade utifrån konsumentprisindex (KPI) som i år blir högt på 

grund av den rådande inflationen. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 53 Ansökan om lokalt aktivitetsstöd 

Ängebo IK har till nämnden inkommit med en ansökan om ett lokalt aktivitetsstöd om 13 gånger 32 

kronor = 416 kronor. 

Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att bevilja Ängebo IK det sökta beloppet. 

Nämnden diskuterar frågan. 

Beslut: Nämnden beslutar att bevilja Ängebo IK ett lokalt aktivitetsstöd om 416 kronor. 

§ 54 Kommande möten 

- Kvällen den 26/10 kommer vi att hålla en dialogkväll med tema Svågadalsvalet. Där 
ges kandidaterna möjlighet att presentera sig själva för allmänheten. 

 
Beslut: Nämnden tackar för informationen. 
 
 
 



 

§ 55 Pågående arbete 

- Skylten i Norrberg som ännu inte är färdigställd. Vi får överväga om detta projekt av 
ekonomiska skäl får vänta tills nästa budgetår. 

- Renoveringen av förskolans utemiljö fortskrider nu i höst. 

- Det fallfärdiga gapskjulet på skolgården ska rivas. 

- Platschefen ska redovisa kostnaden för att ladda sin bil med vår snabbladdningsstolpe. 

Nämnden diskuterar frågan om skylten i Norrberg. 

Beslut:  Nämnden tackar för informationen samt beslutar att avvakta med skylten i Norrberg 
till nästa budget- och verksamhetsår med tanke på nämndens just nu utsatta ekonomiska 
läge. 
 
Mötet avslutas. 
 
 

 

Fastän min bil är så  
gammal så är den 
snabbast i dalen.    
-Hur kan du veta det?      
-Jo den ligger alltid  
först i bilköerna…       

 

    

- Jô har en rektigan gammel.bil jô  
män han går forcht sôm ba´re dän. 
- Hur vät dû hä då? 
- Joo, jô ligg fôre alle dôm a´ndren  
ätter väjjen. 

    

 

  

I Svågadalen har det funnits  och finns många underfundiga människor med sina speciella uttryck. 

Skärås Jonke lär ha sagt: Bättre amortera än reparera…….. 

Eller som en annan person lär ha sagt: Det är lättare å brômsa en optimist än skjuta på, en pessimist.  

Tänk om vi kunde sammanställa ett häfte av alla de kloka, eller mindre kloka men roliga uttryck som folk 

haft. Kanske någon i dalen känner att det vora roligt att göra det.  Kanske fler är intresserad? 

Mia Rosvall  



 

 

 

SVÅGADA LSBLADET 

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 

 
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  
 

NÄSTA STOPPDATUM 15 november  Kl. 12.00    

Svågadalsnämndens ledamöter mandatperioden  2019- 2022 

samt nämndsekreteraren. 

Den 13 november är det dags att välja nya ledamöter.  

Du tänker väl rösta!? 


