
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fäüztwtÄáuÄtwxà 
aÜ DE WxvxÅuxÜ ECEE 

NÄSTA STOPPDATUM 15  januari  Kl. 12.00    

 

Svågadalsnämnden bjuder in till 

årets första  

Dialogkväll 
onsdagen den 18 januari kl. 19.00 

Tema vindkraft. 

Medverkar gör Jenny Breslin, Los 

från Hela Sverige ska leva 

Varmt välkomna! 

 

Julgransplundring på Svågagården  

                15/1 kl.14 

Vill du hjälpa oss baka något? 

Ring Ninni Brink 073-691 68 64 

(Pengarna går till barnen på förskolan-skolan i 

Svågadalen) 

Du som bodde i Dalen och fick barn åren  

2020-2022 hör av dig. 

( De nyfödda får ett smycke)  

       Svågadalens Intresseförening 

 

 

LUCIA på Svågagården 

13 december kl.8.30 



ÄR DU NYINFLYTTAD I SVÅGADALEN?.... 

I Svågagårdens reception finns 

informationsmaterial mm för dig.  

Prata med Cilla.  

Välkommen 

 

 

Ann-Marie Rosvall  

ordförande 

Svågadalsnämnden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBER   årets sista månad 

Funderingar…. 
Idag 9 dec … Anna-dagen … tidigare lades 
lutfisken i blöt på den dagen, en läckerhet för 
många. Det är nog inte många nu som tänker på 
den traditionen när det finns att köpa färdigt. 
Lika är det med julskinkan, grisen hade fått god 
omvårdnad under uppväxten så den skulle bli 
stor och fet, den var sen nyslaktad och skinkan 
borttagen, sen kokades den X antal timmar 
beroende på storlek men brukade bli ganska 
länge med tanke på att många skulle äta av den. 
Nu är grisen mycket magrare, skinkan köps  
mestadels färdigkokt och griljeras hemma. 
Så togs mjölken direkt från kon, så färsk, så full 
av grädde, hälldes upp i kastrull och förvandlades 
till grynkaka eller pank (rörost). 
Tänk så nostalgisk jag blir av dessa tankar, 
uppväxt på farmor o farfars bondgård i Frisbo, 
omgiven av släktingar i flera lägenheter, kor, 
häst, får, grisar, katt, hund. Kan inte önska mig 
en bättre uppväxt. 
Många är traditionerna som följt med under 
åren, tyvärr försvinner en del när vi inte alltid 
kan fira jul med våra  närmaste. 
 
Året når snart sitt slut, jag summerar inom mig 
vad som hänt både positivt och negativt. 
Jag vill härmed önska Dig en lugn och fridfull jul 
samt ett gott nytt år med allt vad det innebär. 
 

Svågadalsbladet 
fortsätter att ges ut varje månad med 
manusstopp den 15:e kl 12.00 
Ev ändringar anges i Bladet. Inget Blad utkommer 
i juli och tidigarelagt manusstopp i december. 
Annonspriser, tel mm finns på baksidan. 
Vill du annonsera eller göra inlägg så mailar du 
någon av oss som gör Bladet. 
 

För att Du som läser Bladet ska få det i 
postlådan eller på nätet krävs flera ideella 
krafter. Det är guld värt att Du finns och kan 
hjälpa till, det betalas ju inte ut några milpengar 
och bränslet har ökat…som tack får Du av 
nämnden en lunchkupong, mycket lite men ack 
så välment. 
TACK och GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 
                                 till 
Mia Rosvall                 Sörsia  gör Bladet 
Birgitta Nilsson          Sörsia  gör Bladet 
Maria Westerfors      Stråsjö 
Elvira Persson            Ängebo 
Robin Wachenfelt     Brännås 
Hans Schröder            Brändbo  sköter hemsidan 
Kerstin Samuelsson   Björsarv 
Magnus Brink             Handlar´n 
Yvonne Bergström     Sörsia 
Rolf Olsson                  Sörsia 
 
Bladet mailas till kopieringen på Hudiksvalls 
kommun och hämtas sedan i Hudiksvall. 

Birgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta NilssonBirgitta Nilsson    

 
 

Jag fick ett paket kvar, det vill jag 
gärna ge till Mia för allt jobb hon 
lagt ner i nämnden och för att   hon 
varje månad sammanställer Bladet 
på sin dator. Paketet hade Birgitta 
lagt ner i min säck!  

God Jul Mia   

från tomten och Birgitta 

Annandag jul 26 december 

Gudstjänst på Svågagården i Ängebo  
kl. 11.00 

Joakim Johansson 
Sonja K Björgyll 

Folkets hus bjuder på  kyrkkaffe med 
lussekatt som Birgitta Nilsson serverar. VI 

FLYTTAR 

IN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Tack till er som röstat i Svågadalsvalet, en möjlighet vi haft  sedan 1996!  

Att jag nu ska ta över rodret känns ansvarsfullt, det är mycket att lära men jag ska göra mitt bästa!  

Nämnden kommer fortsätta att arbeta för att det ska vara bra att leva och bo i Svågadalen. 

Det som krånglar eller inte fungerar ska vi försöka lösa! 

I dessa ekonomiskt bistra tider måste vi nog tänka oss noga för innan några större projekt startas men 

vi ska ta hand om och väl förvalta allt det fina vi redan har. 

Har du idéer och synpunkter är du välkommen  att dela med dig till oss, allt går så klart inte att ordna 

men man vet aldrig…. 

Vi ska göra allt för att ni ska trivas!  

Önskar alla i Svågadalen en riktigt God jul och ett Gott nytt år!  

Malena Söderström 

NorrhaNorrhaNorrhaNorrhavra 89 uthyres under 2023vra 89 uthyres under 2023vra 89 uthyres under 2023vra 89 uthyres under 2023    

Vi har fått en bebis under 2022 och har insett att vi inte hinner 

med att vara här så mycket som vi vill. Därför hyr vi ut vårt 

vinterbonade fritidshus under 2023.  

Allt från några månader till hela året är intressant. 

Cirka 70 kvm. 2 sovrum, badrum med tvättmaskin, dusch och 

förbränningstoalett, altan med tak. Vedspis och öppen spis med 

kasett. Hyrs ut möblerad. 5000:- / månad i kallhyra. 

För mer info ring eller maila Mattias 

0768359073  mattias@passionsfrukt.nu 

 

 

Vi vill önska alla barn och elever på Svågadalens förskola och skola 

en riktigt  

God Jul              och ett Gott Nytt År! 

 

                        Hälsningar från personalen        

                        på förskola och skola 
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                ””””Vi Vi Vi Vi sjunger insjunger insjunger insjunger in Julen”Julen”Julen”Julen”    
           23 december kl 20.00 i Betel Norrberg 

Medverkande: Alexandra Ougleva & Hanna 

och Erik Roos, Marta Svedman, Marianne 

Joelsson, Martin & Helena Bergerståhl, 

Andreas Edström och Stig Bergerståhl.      

(OBS ingen Julotta i år) 

AGENDA 

Tisdag 13/12 8.30 

Lucia på Svågagården 

Annan dag jul 26/12 

Gudstjänst 11.00.  

Folkets Hus bjuder på kaffe och lussekatt. 

Restaurangen stänger 23/12. Öppnar åter 9/1* 

Ingen lokaluthyrning under perioden*  

Gjorda bokningar ligger fast. 

Bastun stänger 23/12 öppnar åter 13/1 

TACK ALLA SOM BIDROG TILL ETT TREVLIGT 1:a ADVENT MED  

JULMARKNAD OCH JULBORD! 

God Jul och gott nytt år! 

Söndag 15/1 

Granen dansas ut på Svågagården 

Film 27/1 

Ängebo www.svagadalen.com   

0653-30157 Jour: 070-6469867 



 

 

  

God jul  

Gott nytt år 

önskas alla 

Fredrik Röjd 

God Jul 
Gott Nytt År 

till ER alla läsare 
önskar 

Birgitta och MiaBirgitta och MiaBirgitta och MiaBirgitta och Mia 

God Jul 
Gott Nytt År 
önskar vi till alla 

vänner och spelmän 

Birgitta Nilsson   Knut BergqvistBirgitta Nilsson   Knut BergqvistBirgitta Nilsson   Knut BergqvistBirgitta Nilsson   Knut Bergqvist    
 



 

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 

AKTUELLT  I SVÅGADALEN 
 



HÄLSOCENTRAL 
Rådgivning  1177   Ambulans  112 
Delsbo Hälsocentral     0653-714000 

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 

 

Ny entreprenör på Svartsjövägen är  

TERRANOR     jourtelefon    076 127 16 35 

 

SÄLJER 
ÄGG  

från glada höns 
Stig och Camilla 

Brännås 618 
073 8179724 



 Träning på Svågagården.     

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

Lättgympan har nu tagit juluppehåll och återkommer Tisdag 10 januari kl. 14.00. 

Sista familje-cirkelträningen blir torsdag 15 dec. 18.30. Sedan återstart 12 januari. 

Innebandyn kör sista måndagen 20 december sedan återstart 3 januari kl. 19.00. 

Haka gärna på i våra aktiviteter, passar för alla.  angeboik.se 

Du vet väl att du kan stödja oss genom att köpa bingolotter. Vi har inga fysiska lotter längre 

men det går bra att bli prenumerant då du får dina lotter i din postlåda. Du kan också ladda 

ner lotter direkt på datorn eller ipad eller telefon. Gå in på vår hemsida angeboik.se, där 

finns en bildlänk som man klickar på, då hamnar man direkt där man kan välja vad man vill 

ha. Det är då automatiskt länkat till att stödja Ängebo IK. Går man direkt in på bingolotto.se 

för att köpa lott så kan man välja Ängebo IK som sin favoritförening. Det går att skriva ut 

lotten eller att dutta direkt på telefon eller surfplatta. 

Tomtestigen fortsätter till mitten på januari. Adventtävlingarna 

fortsätter och vi kommer även att ha en extra jultävling som börjar på 

julafton till och med annandag jul.                                                    

Avslutning med familjedag blir det söndag 8 januari kl. 11.00 – 

13.00. Vinnare 1 advent blev Roosmarijn Rosbergen. 2 advent, 

Anna Jons. Under julen kommer vi att ställa en liten klotgrill vid 

starten. Då kan man ta med lite kol och ”eldtänne” själv om man 

vill grilla lite korv etc. 

Snabba nyheter hittar du på vår Facebooksida eller på vår 

hemsida. 

Ängebo IK s styrelse vill tacka alla som lagt ner ideellt arbete för oss under året samt alla som 

stödjer oss genom sitt medlemskap eller genom att lämna bidrag eller köpa lotter etc. Utan er 

ingen förening. Vi önskar er alla en riktigt  

God Jul och ett Gott nytt år.God Jul och ett Gott nytt år.God Jul och ett Gott nytt år.God Jul och ett Gott nytt år.    

Ängebo IK. December-22    



Vecka 

/sallads-

bord 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 
Hemtjänsten 

Söndag 
Hemtjänsten 

Vecka 50 
Salladsbuffé 

12/12-18/12 

 

Korvstroganoff Stekt fisk med 

kall sås & kokt 

potatis 

Tacobuffé Fläskpannkaka Köttbullar m 

sås, potatis & 

lingonsylt 

 korv sås 

potatis 

 

  Sill ägg potatis 

 

Vecka 51 

Sallads buffé 

19/12-25/12 

 

Pasta skinksås Korvlåda med 

potatis 

Risgrynsgröt mjukt 

bröd och skinka 

Pytt i panna ägg 

rödbetor 

Stekt fisk med 

sås potatis 

Lutfisk m.m. Karre sås potaits 

   Skolan avslutning   Julafton Juldagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 15 kr,   Kaffe 15 kr,   Gobit 20 kr,  Ost och skinksmörgås 25 kr, m.m. 

 

MATSEDEL 

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

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

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. 

 

 



 

  



Plats och tid: Svågagårdens konferensrum måndagen den 28 november 2022, kl. 
08.00-11.30 

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Malena Söderström (Opol)  
Torbjörn Bengtsson (Opol) 

Birgitta Holmberg (Opol) 

Sindre Ranheim Sween (Opol) 

Bengt-Olov “Benke” Karlsson (Opol) 

Mona Svedlund (Opol)  

 

 
Övriga deltagare: Fredrik Röjd, nämndsekreterare  

 

 
Utses att justera:   Torbjörn Bengtsson (Opol) 

 

 
Justeringens plats 
och tid: 2022-12-07 klockan 07:45 

Underskrifter:  Paragrafer: 65 - 74 

Sekreterare: Fredrik Röjd                    

Ordförande:                 

Justerande: 

Ann-Marie Rosvall (Opol) 
 

  
  

                                   Torbjörn Bengtsson (Opol) 
Upprop: Enligt ovan. 

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

2022-12-09                                                       2022-12-30 

Förvaringsplats för protokollet: Svågagården 
 
Underskrift 
Fredrik Röjd 
Nämndsekreterare 
_________________________________________________________ 

Svågadalsnämnden 



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

Ukraina 

§ 66 Ekonomisk rapport efter oktober månad år 2022  

§ 67 Verkställda beslut 

§ 68 Pågående arbete 

§ 69 Kommande möten 

§ 70 Återrapport från tidigare möten 

§ 71 Fråga om vindkraft i Svågadalen 

§ 72 Utvärdering av Svågadalsvalet år 2022 

§ 73 Nämndens och arbetsutskottets mötesdatum för år 2023 

§ 74 Utvärdering av nämndens internkontrollplan för år 2022 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 65 Rapport från verksamhet, personal, arbetsmiljö samt Covid-19  
och Ukrainakris 

Platschefen informerar om läget inom förvaltningen just nu. 

Inom förvaltningen väntar vi nu på att hyresgästerna ska flytta in i trygghetsboendet så att vi kan 

komma igång med trygghetsvärdsarbetet. Trygghetsvärd blir en ny tjänst som kommer att kunna 

erbjuda gemensam sysselsättning för de äldre. Om möjligt inte bara de som bor i trygghetsboendet 

utan även för andra äldre i dalen. Detta arbete är dock inte klart ännu utan ligger fortfarande på idé- 

och planeringsstadiet. 

Förskolans barn är mycket glada över den nya lekgården som de nu fått. Renoveringen drog ut på 

tiden, men nu är den klar. Nu väntar vi på att Glada Hudikhem håller sitt löfte och renoverar sin lilla 

lekplats i anslutning till Svågagården: den så kallade fritidslekplatsen som idag endast består av ett par 

åldrande gungor. 

Inom skola och hemtjänst pågår jobbet som vanligt. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 66 Uppföljning av det ekonomiska läget efter oktober månad år 2022  

Nämndens ekonomiska resultat efter oktober månad visar på ett minus om drygt en miljon 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 får in nya barn som dessutom går långa dagar. Detta kräver extra bemanning.  

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. 

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

under resten av året. 

§ 67 Verkställda beslut 

- Svågadalsvalet är genomfört. Detta gjordes i samarbete mellan Svågadalsförvaltningen 
och kommunledningsförvaltningen på uppdrag av Hudiksvalls kommunfullmäktige. 

- Förlängd månadsanställning inom förskola och hemtjänst. 

- Julbord till nämnden i Svågagårdens restaurang är bokad. 

- Förskolegården är nu färdig. Formellt är detta ett investeringsbeslut från 
kommunfullmäktige.  

- Svågadalens snöskoterklubb har på ideell basis byggt en ny grind för skoterleden 
nedanför Svågagården. Detta beslutades vid ett tidigare samverkansmöte där alla 
aktörer som använder Svågagården träffades. 

 



- Paketutlämningsboxen vid affären i Ängebo är nu installerad. Detta är resultatet av ett 
långt projekt i samverkan medan handlaren, Svågadalsnämnden, länsstyrelsen samt 
Region Gävleborg. 

- Vattenbrunnen till bandyplanen är renoverad med nya brunnsringar, ny pump och ny 
utkastare. 

- Trygghetsboendet är nu invigt av Glada Hudikhem. Bygget är ett resultat av ett 
tidigare beslut i kommunfullmäktige. 

- Hissen i Svågagården är nu invigd. Det tog nära 33 år innan hissen kom, trots att den 
var påtänkt redan vid bygget av Svågagården. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 68 Pågående arbete 

- Arbetet med fiberutbyggnad fortsätter. 

- Vice ordförande Eva Edström (Opol) redovisar statistik för Närtrafiken, eller ”Flex-
trafik” som det hette tidigare och som vi fortfarande ofta säger. Vi fortsätter med att 
arbeta för en utvecklad närtrafik vilket är taxitransport till busspriser enligt en 
linjeturlista. 

- Platschefen arbetar med att förbereda inför den nya nämnden som tillträder den 1 
januari 2023. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen.  

§ 69 Kommande möten 

- Vi ska försöka att hålla en dialogkväll med temat vindkraft den 18 januari 2023 
klockan 19.00. 

- Platschefen kommer att ha ett möte med chefen för primärvården i Hälsingland 
avseende hälsorummet på Svågagården. Mötet hålls den 13 januari klockan 14.00. 
Platschefen kommer även att ta med sig en representant från hemtjänstpersonalen. 

Beslut: Nämnden hoppas att mötena blir givande. 

§ 70 Återrapportering från tidigare möten 

- Rapport från samrådsmötet avseende eventuell vindkraft i Svågadalen som hölls i 
Hedvigsfors.  

- Platschefen rapporterar från en utbildning kring den nya versionen av LAS (Lagen om 
anställningsskydd) som han varit på i Delsbo. 

Beslut: Nämnden tackar för informationen. 

§ 71 Fråga om eventuell vindkraft i Svågadalen 

Holmen Energi planerar att bygga en större vindkraftspark vid Tigerbeget i nordöstra 
Svågadalen. Vindkraftverken planeras att bli de högsta i Europa med omkring 300 meter i 
höjd. 

Nämnden diskuterar vindkraft i stora drag och det genomförda samrådet i synnerhet. 

Vad den tänkta dialogkvällen med tema vindkraft ska innehålla diskuterades också.  

Ett förslag om att upprätta en vindkraftsarbetsgrupp kommer fram. 



Beslut: Nämnden beslutar att bjuda in Holmen Energi till den kommande dialogkvällen 
samt att utse Torbjörn Bengtsson (Opol), Bengt-Olov “Benke” Karlsson (Opol), Peter Jons 
(Opol), Magdalena Söderström (Opol), Jan-Åke Rosvall (Opol) samt platschefen till den nya 
vindkraftsarbetsgruppen. 

§ 72 Utvärdering av Svågadalsvalet år 2022 

Nämnden diskuterar det genomförda Svågadalsvalet. 

Det var en trevligt arrangerad valdag men med ett något lågt valdeltagande: 53,2% 
valdeltagande. En svaghet är bland annat att en del personer som bor på särskilt boende på 
annan ort är skrivna i Svågadalen, och till skillnad från övriga val erbjuds ingen 
förtidsröstning för dessa i Svågadalsvalet. 

Nämnden finner även att de vore en fördel med att ha Svågadalsvalet samma dag som övriga 
val. 

Beslut: Nämnden beslutar arbeta vidare kring Svågadalsvalet i nära samarbete med 
kommunledningen. 

§ 73 Nämndens och arbetsutskottets mötesdatum för år 2023 

Nämndsekreteraren föreslår följande mötesdatum: 

Arbetsutskott                                                            Nämnd 

16/1                                                                             30/1 

6/2                                                                               20/2 

13/3                                                                             27/3 

3/4                                                                               24/4 

15/5                                                                             29/5 

4/9                                                                               25/9 

9/10                                                                             23/10 

13/11                                                                           27/11 

Beslut: Nämnden beslutar att anta de föreslagna mötesdatumen. 

§ 74 Utvärdering av nämndens internkontrollplan för år 2022 

Platschefen redovisar utvärderingen av internkontrollplanen för år 2022 

Nämnden har lyckats mycket väl inom de arbetsområden som denna internkontrollplan omfattar.  

Arbetsutskottet har föreslagit att den föreslagna utvärderingen godkännes av nämnden. 

Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att godkänna den 
föreslagna utvärderingen. 

Mötet avslutas. 
 
Efter mötet utdelas minnesgåvor till det avgående presidiet. 
Nämnden utspisar även ett gott julbord hos Ängebo Folkets husrestaurang. 



 

 

 

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  
 

EVENEMANGSKALENDERN 

 
DECEMBER 
13 Lucia Svågagården 
23 Vi sjunger in julen Betel Norrberg 
26 Gudstjänst m kyrkkaffe 
 
JANUARI 
3 Innebandy 
8 Tomtestigens familjedag ÄIK 
10 Lättjympa 
12 Cirkelträning 
15 Julgransplundring 
18 Dialogkväll 
 

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. 

Angående isbanan vid Svågagården…. 

Anläggningen för att spola isen vid Svågagården 

har renoverats så i år hoppas vi på gynnsamt 

väder så att det ska finnas en bra bana att åka på 

under jullovet. 

PostNords paketboxar  är nu installerade vid 
Handlar´n i Ängebo.  

Du väljer paketbox som leveransalternativ i e-
handelsföretagets checkout och får sedan avisering 
precis som vanligt.  

Hämta sedan ditt paket genom att använda 
PostNordApp och legitimera dig via Mobilt BankID 
på din telefon.Aktivera bluetooth i din mobiltelefon, 
stå i nära anslutning till paketboxen och klicka på 
”öppna luckan” i  PostNord App. 

Har du frågor gällande ditt paket kontakta 
kundservice på telefon 0771-33 33 10. 

NÄSTA STOPPDATUM 15  januari  Kl. 12.00    


