
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                   AGENDA 
 

• 27/11 1:a advent  12.00-18.00 
Julbord och underhållning 450 kr  inkl 

måltidsdryck. 

• 27/11 1:a advent  13.00-17.00  

julmarknad och fikaservering i    

gymnastiksalen.  

Utställare anmäler sig till: 

Birgitta Nilsson 073-0423077.   

Pris per utställare: 150 kr 

 

Övrig information: 

Bokning av gymnastiksal genom 0653-30157 

Nyckel hämtas på Svågagården 

  

 Välkommen! Fullst. rättigheter    

Ängebo www.svagadalen.com    

 

  

 

 

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ DDaÉäxÅuxÜ ECEE 

NÄSTA STOPPDATUM 10 december Kl. 12.00    

Svagagarden@svagadalen.com 

www.svagadalen.com 

 

 

 

Elvakaffe  

Julbord 

Julloppis 

Adventsfika 

Ytterligare information i bladet... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOVEMBER 
 
SVÅGADALEN ÄR UNIK I SITT SLAG  

VAL   till Svågadalsnämnden vart fjärde år, nu 
söndag 13 november. Om detta får ni höra på 
TV och läsa i tidningen. Enda opolitiska 
nämnden i Sverige. 

VINTERTID  söndag 30 okt och då sätter vi 
undan trädgårdsmöblerna om vi inte redan 
gjort det. Men…eftersom det handlar om 
Svågadalen och dess möjligheter så har höga 
vederbörande (kan vara vem som helst) 
bestämt att vi inför en egen tid här, vi sätter 
fram klockan så får vi sova längre, några 
behåller tiden som den är, sen finns det flera 
som sätter tillbaka klockan två timmar och vad 
händer då??  Detta jämnar ut sig i långa 
loppet, vi kliver upp när vi vaknar, kan sova 
middag eller om det blir eftermiddag för en 
del. Javisst blir det svårt om jobbet ligger 
utanför dalen men flextid löser det mesta! 
Kvällsaktiviteterna börjar inte alltid när jag vill 
ibland får jag vänta, ibland får dom vänta  

Du märkte säkert att vi hade missat hur vi 
skulle göra när vi skrev om vintertiden i förra 
numret, ja några uppmärksammade och har 
kommenterat det muntligt…. 
 
Som du märker är det attraktivt att bo med oss 
i Svågadalen, här har vi det mesta för att du 
ska trivas…. 
 
NYINFLYTTADE har vi fått i flera hus, glädjande  
 
TRYGGHETSBOENDET i Ängebo är invigt, finns 
lediga lägenheter 
 
SNÖN  har inte börjat dala ner än, träden har 
dock tappat sina olikfärgade löv, barren är 
kvar… 
 
JULBORDET  dukas första advent på 
Svågagården 
JULMARKNAD och SERVERING   i rummet intill 
 
11-KAFFET på Betel serveras med sång och 
musik  
 
ADVENT  med ljus och ljusslingor, julmusik, 
stämning, längtan.. 
 

MANUSSTOPP   10 dec  kl 12.00 
för att vi ska hinna dela ut Bladet i tid 
 
JULHÄLSNINGAR och GRATULATIONER 
är helt gratis för alla att införa i 
decembernumret.  Tänk på att du tjänar in 
portot för varje person du hälsar God Jul till 
här. Räkna efter vad Du kan köpa för den 
summan…. 
Tips…du kan ju tillverka ett litet kort med 
hälsningen på, vi förbehåller oss rätten att 
minska ner detta till lämplig storlek.. 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    
 

SÖNDAG 1:A ADVENT       27 nov 
 på SVÅGAGÅRDEN 

 

JULBORD  kl 12 – 18  
Ett dignande hemlagat julbord serveras  

Hemkokad lingonglögg 
Boka gärna bord                                                          

JULMARKNAD kl 13 – 17 
Gediget hantverk, hembakat, sylt, saft, 

glögg, knivar, kvastar och mycket mera… 
Bord finns för 150 kr 

Platser kvar, anmäl till Birgitta Nilsson 
0730 423077 

SERVERING 

Kaffe, te, saft 
bara hembakat 

Folkets Hus arrangerar dagen 
Välkommen! 

 

JULGRANSPLUNDRING 
på Svågagården 

Söndag 15 jan kl 14.00 

Se annons i dec.nr 

Välkomna önskar intresseföreningen 

SÄLJER 
ÄGG  

från glada höns 
Stig och Camilla 

Brännås 618 
073 8179724 



Elvakaffe på Betel!  

Marta Svedman och Stig Bergerståhl sjunger och spelar  

på Elvakaffe den 18 november kl 11-12.30. 

Välkomna! 

Den 25 november är sista Elvakaffe innan vi gör ett uppehåll över helgerna. 

”Vi sjunger in Julen” blir det som vanligt den 23/12 kl 20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julinspirerad loppis 

på Moodtorpet 

Lördagen den 3/12 kl. 13-16 

Tomten kommer förbi med 

godis till barnen. 

Serveringen är öppen. 

Vill du boka en plats? 

Ring Yvonne 073-829 73 65 före 27/11 

 VINTAGE/ LOPPIS  

Kläder, skor, väskor, klockor, smycken mm. Packat upp 

många fler lådor, finns mera än det på bilden.  

En ny klänning till alla festligheter som stundar? Just nu 

erbjudande på jeans/byxor ta 3 betala för 2 

Byxor i massor både enkla och med många detaljer 

Oftast är dörren öppen och självbetjäning gäller. Hör av dig 

innan du kommer för säkerhets skull. 

Tar swish och kontanter. 

Ia hälsar hjärtligt välkomna till Ängebo 87 (gamla macken) 

Tel. 070 8510535 

 

 Även i år betalar kommunen GRUS  
 för halkbekämpning 
Det finns att hämta 

i Ängebo, Svågagården, 
vid fd Bageriet i Brännås, 

 i Brändbo, vid sågen 
Obs! 

Hämtas i hinkar.  

Om man hämtar på annat sätt 

 ska man först ha kommit överens med 

förvaltningen, Fredrik Röjd, om det. 



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 

 



  

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Vi fortsätter träningen i hallen så långt in i december som vi har aktiva. 

Tisdagar 14.00 lättgympa med Mona  

Torsdagar 18.30 Cirkelträning med Majsan, för hela familjen. 

Nu har även innebandyn startat. 

Måndagar 19.00 med Douglas. För alla från 12 år och uppåt. Träning och motion. Ett kul 

pass där även tjejer och äldre är välkommen. 

Information om Ängebo IKs hemsida. 

Nu är den nya hemsidan klar med adressen angeboik.se.  Eftersom systemen är nya och det finns 

bra sätt att nå ut till medlemmarna med olika meddelanden skulle jag vilja ha lite hjälp. Alla 

medlemmar jag haft länge i mina register är utan mailadress. Det är endast de som registrerat in 

sig själv i de nya registren som lagt in sina egna adresser. Jag vill väldigt gärna att ni medlemmar 

skickar er mailadress till mig på angebo.ik@outlook.com eller sms 070-5253096. Då kan jag 

manuellt lägga in. Ett digert arbete får jag men det underlättar sedan om jag vill göra utskick, 

ex. medlemsavgifter.                                                                                                                                           

OBS! Vi följer den integritetspolicy som gäller och inga personuppgifter lämnas ut.  Det finns 

även en app att ladda ner, laget.se, så man snabbt kan finna sidan på sin telefon och få 

meddelanden om nyheter. 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. Nyhet i år är att vi varje adventshelg har en uppgift 

att lösa. Vi har en låda uppsatt nere vid ladan där stigen startar och en uppgift att lösa. Skriv ner 

svaret på en lapp och lägg i lådan eller skicka svaret till SMS 070-5253096. Fyll i namn och telefon 

nummer. Efter varje helg presenteras vinnaren på Facebook och på vår hemsida. På familjedagen 

presenteras också vinnarna som får ett litet pris. Obs! Gäller barnen förstås. 

ÄngeÄngeÄngeÄngebo IK. Novemberbo IK. Novemberbo IK. Novemberbo IK. November----22   22   22   22    

Träning på Svågagården. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisdagar 14.00 Jympa,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENEMANGSKALENDERN 

NOVEMBER 
 
18 Elvakaffe med musik, Betel Norrberg 
25 sista Elvakaffet för säsongen 
26 Adventsfika Handlar´n Ängebo 
27 Julbord med julmarknad, Svågagården 
 
DECEMBER 
 
 3 Julloppis, Moodtorpet 
 4 Gudstjänst med fika, Svågagården 
13 Lucia Svågagården 
23 Vi sjunger in julen Betel Norrberg 
 
 
Varje vecka:  

Måndag innebandy Svågagården 

Tisdagar lättjympa, Svågagården 

Torsdagar cirkelträning, Svågagården 
   
                      

Bjuråker-Norrbo församling firar 

Gudstjänster på Svågagården  

en söndag i månaden kl.14. 4/12 

Efter gudstjänsten fikar vi 

tillsammans  

Varmt välkomna 

Här fixar ledgruppen spänger efter 

Hävelugnsleden. 

Sponsorer; virket Rudolfis i Delsbo 

och skruv Svågadalsförvaltningen. 

Det skulle bli  svårt att få till allt 

arbete på lederna om det inte fanns 

ideella krafter. STORT TACK för både 

arbete o material. 

Vill du vara med? 

Kontakta Sture tel:0703729224 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 

 

 

Fiber till Södra vägen ! 
Äntligen ! 

Efter många turer och skrivelser samt en del påtryckningar och en massa telefonsamtal mm. 

erbjuds vi fiberanslutning till våra fastigheter efter "södra vägen".                                                      

Fiberstaden har tagit beslut att bygga fiber om tillräckligt många ansluter sig.                                          

Nu är det upp till oss fastighetsägare om det blir någon fiberanslutning. 

Fiberstaden kommer att kontakta alla fastighetsägare där vi erbjuds skriva kontrakt.                                       

Det är roligt att vara med och driva något som i slutändan ger ett positivt svar.                                        

Vill tacka alla som varit med och bidragit till detta :  

Svågadalsnämnden, Mia Rosvall och Fredrik Röjd, Hudiksvalls bygderåd Olle Persson. 

Mvh Sture Joelsson 

Efter  8 år i Svågadalsnämnden varav  6 år som ordförande är det dags att lämna över till den nyvalda 

nämnden. 

Jag vill på det här sättet t TACKA Svågadalsborna  för förtroendet jag fick vid valet 2018.  Det har varit lärorika 

år både som ledamot och ordförande. Jag är alldeles övertygad om att den kommande nämnden, som börjar 

sin mandatperiod 1 januri 2023, kommer att bli bra.  

 Ann-Marie ”Mia” Rosvall avgående ordförande i Svågadalsnämnden 



 

 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

Hemtjänsten 

Söndag 

Hemtjänsten 

Vecka 47 
Sallads buffé 

 

21/11-27/11 

Stekt korv  

stuvade 

makaroner 

Dragonkryddad fisk 

med potatis 

 

Köttfärslåda 

 

Kökets val Kotlett sås 

potatis 

Blandat Blandat 

 

Julbord 

och 

hantverks-

mässa 

Vecka 48 
Sallads buffé 

28/11-4/12 

Skolans lilla 

julbord 

Fisk sås potatis Sussis 

köttfärsgryta 

Prinskorv sås 

potatis 

 

Isterband 

Dillstuvad 

potatis 

Blandade 

rätter 
Blandade rätter 

Vecka 49 
Sallads buffé 

5/12-11/12 

Julkorv m 

potatismos 

Grillade kycklinglår 

m ris. 

 

Blandade 

rätter 

Vegetariskt 

grönsaksgratäng. 

Revbens 

spjäll, sås & 

potatis 

Pölsa potatis 

rödbetor 

Stekt fisk filsås 

potatis 

Vecka 50 
Sallads buffé 

12/12-18/12 

Korvstroganoff m 

ris. 

Stekt fisk med kall 

sås & kokt potatis 

Tacobuffé Fläskpannkaka Köttbullar m 

sås, potatis & 

lingonsylt 

Blandade 

rätter 

Korv sås potatis 

 

 

 

Dagens lunch serveras mellan 11.00- 13.00  

Dagens rätt 90 kr inkl.måltidsdryck, Pensionärspris 70 kr Klippkort 10 dagens den 11:e  gratis. 

Matlådor 65kr 

Restaurangen är öppen mellan 9.00-14.00   

Dricka 15kr 

Kaffe 15 kr 

Gobit 20 kr   

Ost och skinksmörgås 25kr    m.m. 

 

 

  

MATSEDEL 

Alla dar lätt-margarn/smör, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten  

Adress  Telefon  E-Mail 
Svågagården 82479  Bjuråker  0653-30157  svagagarden@svagadalen.com 
 



 

 



Plats och tid: Svågagårdens konferensrum måndagen den 24 oktober 2022, kl. 
08.00-11.00 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Birgitta Holmberg (Opol) 

Sindre Ranheim Sween (Opol) 

Bengt-Olov “Benke” Karlsson (Opol) 

Mona Svedlund (Opol)  

Per “Pelle” Persson (Opol) 

 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare  

 

 
Utses att justera:   Malena Söderström (Opol) 

 

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

Underskrifter:  Paragrafer: 57 - 64 

Sekreterare: Fredrik Röjd                    

Ordförande:                 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 

  
  

                                   Malena Söderström (Opol) 
 

Upprop: Enligt ovan. 

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

2022-11-09                                                       2022-11-30 

Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
Underskrift 
 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 
_________________________________________________________ 

Svågadalsnämnden 



§ 57 Rapport från verksamheten, personal, arbetsmiljö, Covid-19 samt konsekvenser av situationen i 

Ukraina 

§ 58 Ekonomisk rapport efter september månad år 2022  

§ 59 Budget för Svågadalsnämnden år 2023 

§ 60 Verkställda beslut 

§ 61 Pågående arbete 

§ 62 Kommande möten 

§ 63 Skrivelse om gapskjul på skolgården 

§ 64 Förslag från allmänheten rörande en möjlig utveckling av Havrabadet 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 57 Rapport från verksamhet, personal, arbetsmiljö samt Covid-19 och 
Ukrainakris 
Platschefen informerar om läget inom förvaltningen just nu. 

Inom förskola och grundskola arbetar man på för fullt enligt plan. Trevliga föräldramöten har hållits 

där personalen i samverkan med rektor/förskolerektor haft en levande dialog med vårdnadshavarna. 

Efter det stundande höstlovet (som i juridisk mening egentligen inte finns längre då dessa fasta statliga 

skollov formellt försvann när skolorna kommunaliserades år 1989) kommer lärarna att hålla 

utvecklingssamtal med sina elever. Förr i tiden kallades dessa ”kvartssamtal”. Dagens 

utvecklingssamtal är dock betydligt längre och mer omfattande än vad den gamla tidens samtal var. 

Inom hemtjänsten hjälper vi i viss mån inte bara människor i Svågadalen utan även i de byar i norr 

som tillhör Ljusdals kommun. Dessa tjänster kommer vi att fakturera Ljusdals kommun för. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 58 Uppföljning av det ekonomiska läget efter september månad år 2022  
Nämndens ekonomiska resultat efter september månad visar på ett minus om cirka 1 000 000 kronor. 

Detta är ett förhållandevis stort underskott. Vissa intäkter för det andra halvåret 2022 har dock ännu 

inte bokförts. Det rör sig mer specifikt om bland annat ett riktat statsbidrag om 220 000 kronor från 

Skolverket som ersättning för konceptet ”en likvärdig skola”. 

Anledningen till nämndens 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. Den extra resursen var ett 

resultat av nämndens långtgående ansvar utifrån Skollagen. 

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. Det finns även kvalitativa fördelar 

med att inte ha för många vikarier då det då blir många nya ansikten för våra hemtjänstkunder. 

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. 

Platschefen redovisar också vilka bidrag som nämnden betalat ut hittills under året. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen samt påminner platschefen om att hålla hårt i pengarna 

under resten av året. 

§ 59 Budget för Svågadalsnämnden år 2023 
Förvaltningen har på uppdrag av arbetsutskottet och i nära samarbete med ekonomiavdelningen tagit 

fram ett förslag till årsbudget för år 2023. 

Budgetarbetet har varit svårt då nämnden fått riktade effektiviseringskrav samtidigt som det allmänna 

kostnadsläget höjts. Det blir med andra ord allt dyrare med lokaler, drivmedel, löner och liknande. 

Platschefen redovisar förslaget till budget. 

Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att anta förslaget till budget. 

Nämndens budget för år 2023 kommer att omsluta 13 789 000 kronor i enlighet med rambudgetbeslut 

av kommunfullmäktige. 

Nämnden diskuterar frågan. 

Beslut: En enig nämnd beslutar att anta det lagda budgetförslaget. 



§ 60 Verkställda beslut 

Platschefen redovisar beslut som tagits på delegation eller som verkställts sedan det senaste 

nämndsmötet: 

- Ny timvikarie till hemtjänsten har anställts, och en månadsanställd inom förskolan har 

fått sin anställning förlängd.  

- Vattenbrunn, vattenledning samt vattenpump till spolning av vinterns skridskois vid 

Svågagården har byggts om och renoverats. 

- En ny lekstuga till förskolans sandlåda har införskaffats i samarbete med 

Bromangymnasiets bygglinje. 

- En valfolder med kandidatbeskrivningar inför Svågadalsvalet har tagits fram, tryckts 

och distribuerats. 

- Platschefen har tagit fram en redovisning till nämnden rörande utbetalda bidrag. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen.  

§ 61 Pågående arbete 

- Fiberutbyggnaden i dalen fortsätter för fullt. 

- Upprustningen av förskolans lekpark som vi fått in i investeringsbudgeten kommer att 

färdigställas under höstlovet. 

Beslut:  Nämnden tackar för informationen. 

§ 62 Kommande möten 
- Samrådsmöten avseende eventuell vindkraft i Svågadalen. 

- Dialogkväll/valupptakt onsdagen den 26 oktober klockan 19.00. 

- Möte med kommunens civilfrösvarshandläggare fredagen den 28 oktober klockan 

08.00. Här skall vi gå igenom Svågagårdens funktion som trygghetspunkt. 

Beslut:  Nämnden önskar trevliga möten. 

§ 63 Skrivelse om gapskjul på skolgården 

Nämnden har tidigare beslutat att riva ett befintligt timrat gapskjul på skolgården då 

reparation har ansetts bli för dyrt.  

En grupp medarbetare inom Svågadalsförvaltningen har med anledning av detta upprättat en 

skrivelse till nämnden. I sin skrivelse betonar de det pedagogiska värdet av nämnda gapskjul 

samt att det vore negativt för den pedagogiska utomhusmiljön om nämnda gapskjul skulle tas 

bort från skolgården. 

Arbetsutskottet har tidigare föreslagit nämnden att diskutera denna skrivelse. 

Nämnden diskuterar frågan. 

Nämndens ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att nämnden beslutar att dra tillbaka 

rivningsbeslutet och att nämnden istället föreslår att taket, som är den mest slitna delen, skall 

bytas ut. 

Nämnden diskuterar ordförandes förslag. 

Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med ordförandes förslag att dra tillbaka 
rivningsbeslutet och att låta bygga ett nytt tak. Detta arbete skall genomföras av 
förvaltningens egen personal. Nämnden beslutar även att ge platschefen i uppdrag att 
besvara personalens skrivelse. 



§ 64 Förslag från allmänheten rörande en möjlig utveckling av Havrabadet 

En skrivelse har inkommit till nämnden från en person ur Svågadalens allmänhet. 

I skrivelsen finns förslag på hur den kommunala badplatsen Havrabadet ska kunna utvecklas. 

Bland annat föreslås vinterbadsmöjligheter samt att en bastuflotte införskaffas. 

Arbetsutskottet har tidigare föreslagit nämnden att diskutera de inkomna förslagen. 

Nämnden diskuterar skrivelsen och dess förslag. 

Beslut: Nämnden beslutar att ge platschefen i uppdrag att utreda dessa frågor vidare, 
avseende ansvar, kostnader och annat som kan finnas med i bilden. 
 
Mötet avslutas. 
 

 

 När röken lagt sig 

 

Den där novemberdagen i Lützen som gått till världshistorien har vi alla hört talas. Där låg röken kvar 

länge, men det berodde närmast på att även en ordentlig dimma hade blandat sig med den 

omfattande röken från svartkrut. 

Dimmigt var det även häromveckan när jag körde längs länsväg 678 mellan Färila och Stocksbo. Det 

började lätta upp lite i dimman när jag kom fram mot höjden i Stocksbo. Passerade den BP-mack som 

lades ner på 1990-talet och efter att ha svängt vänster mot Järvsö kom så på vänster den byskola 

som lades ner kring 1993 eller om det var 1994. Idag finns i princip ingen kommunal eller offentlig 

service kvar i byn Stocksbo, en by som invånarmässigt ligger någonstans mellan Ängebo och Brännås. 

Bortsett då från en samlingslokal som några privatpersoner köpt loss och driver helt ideellt. 

I Svågadalen är det annorlunda, men en grundförutsättning är att det finns ett engagemang i bygden. 

I söndagens val deltog 53,2% av de röstberättigade i dalen – den så kallade valmanskåren. Jag vill 

tacka er alla som röstade för att ni därigenom deltog aktivt i arbetet för att bevara kommunal och 

kommersiell service i dalen. Som jag nämnt många gånger förr är exempelvis Ängebo Folkets hus helt 

beroende av att Svågadalsnämnden finns – och för att denna unika nämnd ska kunna finnas krävs att 

medborgarna går och röstar. Så enkelt är det helt enkelt. 

Om just du som läser detta tillhör de 46,8% av de röstberättigade som trots möjlighet till 

brevröstning, förtidsröstning och väl annonserad valdag valde att inte delta i valet i söndags får ni 

gärna höra av er till mig. Jag är genuint intresserad av att få veta hur ni tänker. 

Med vänliga hälsningar 

Fredrik Röjd 

Nämndsekreterare Svågadalsnämnden 



 

 

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  
 

 Den 10 november invigde Anna-Karin Keisu, 

ordföranden i  styrelsen för Glada Hudikhem, 

trygghetsboendet i Ängebo.  Det bjöds på tal, 

tårta och visning av lägenheterna.  

Ett 50- tal personer kom till invigningen. 

Foto: Mona Svedlund 

NÄSTA STOPPDATUM 10 december Kl. 12.00    

Vill Du ha den här utsikten? 

Från GladaHudikhems hemsida. 


