fäüztwtÄáuÄtwxà
aÜ G TÑÜ|Ä ECDH
Valborgsmässofirande
på Moodtorpet
Kasen tänds kl. 21.00
Norrbergssångarna sjunger in våren
Alla musikanter är välkomna med sina
instrument
Fyrverkeri

Lotteri

Serveringen öppen från kl. 20.00
Välkomna !
Sörsia Byalag

ANNONSERING
i SVÅGADALSBLADET

APRIL månad
Snön år så gott som borta, äntligen.
Vårblommorna vaknar så sakteliga.
Vägarna sopas rena från vinterns grus,
trädgården planeras inför sommaren, fönstren
bör putsas… Kanske lite storstädning inomhus för
att få bort dammråttorna i hörnen för dem gillar
vi inte.
Birgitta Nilsson
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Välkommen
till
världen
Du lilla nya Svågadaling

För att alla ska kunna få ta del av vad som
händer i dalen har intresseföreningen beslutat
att under 2015 (gäller för Svågadalens boende)
får föreningar, företag

¼ sida gratis
½ sida 50 kr
hel sida 100 kr
Vet du att du ska annonsera mer än 5 sidor så får du
självklart betala 500 kr för hela året.
Sponsra gärna Bladet…!

Tack, grattis, mindre kåserier, dikter, berättelser
införs gratis i mån av plats
och vi bestämmer storleken.

Bg 810-0422
MANUSSTOPP
15:e varje månad
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kl 12.00

Välkommen
till
dalen
Du som ska bli Svågadalsboende
Du som ska få/har fått en ny granne
Hör av dig till intresseföreningens ordf. Dieter
som gärna informerar om dalen
070-2279631
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

EVENEMANGSKALENDER
Söndag 26 april
Tisdag 28 april
Torsdag 30 april
Söndag 3 maj

Årsmöte Sörsia, Moodtorpet
Arbetskväll Moodtorpet
Valborgsmässofirande
Gudstjänst Svågagården
Årsmöte Ängebo gatlyse
Årsmöte Ängebo Vatten
Onsdag 6 maj
Ledgruppsmöte klubbstugan
Lördag 9 maj
Vinthundstävling Moodtorpet
Torsdag 14 maj Gökotta
Lördag 16 maj Vårmarknad Moodtorpet
Söndag 17 maj Skolträff Holmbergsskola
Arbetsdag och årsmöte Stråsjö
kapell
Varje måndag 19.00 Bingo Svågagården
Varje tisdag 18.30 Handarbetscafé
klubbstugan
Ojämn v, onsdag 18.00 Spelkväll
Hemvärnsgården
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ÅRSMÖTE
Söndag 3 maj
på Svågagården
Ängebo gatlyse
kl 18.00
Ängebo Vatten o Avlopp kl 19.00
Vi bjuder på fika
Välkommen!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Dagens Ros och Tack
till

Åke Norberg
för Ja, du vet ju vad....
Birgitta Nilsson

AKTUELLT I SVÅGADALEN
AFFÄR
Ängebo Livs har öppet vardagar 9.30-17.30
lunch 12.30-14.00 Lördag 9.30-13.00
Ombud för apotek, systembolag och Svenska spel.
Säljer fiskekort-frimärken-refill till mobil
0653-30100
angebo.livs@gmail.com

BAD
Havrabadet naturbad
Brännås tempererad bassäng
BUSS & TAXI
Wachenfeldts Buss&Taxi AB
ansvarar för skolskjutsarna i Svågadalen.
Kan anlitas av sällskap för resor.
070-3201991 el 92

FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

0653-30245

FÖRENINGAR I SVÅGADALEN
Svågadalens Intresseförening
där alla boende i dalen är medlemmar
ansvarar för Svågadalsbladet som utdelas till alla
hushåll varje månad.
Ordf. Dieter Hoffmann 070-2279631
www.svagadalensbyar.se

Brännås/Brändbo byalag o Bygdegårdsförening
Ordf. Jonne Eriksson 0653-32008
070-6249141
Jonne.eriksson@telia.com
Ord.led. Robin v Wachenfeldt 070-3203133

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Åke Lindberg 070-3721729

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland

Björsarvs lyse- och intresseförening

Ordf. Marianne Persson 070-2223102

Ordf. Ola Lindqvist 070-6707716

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Norrberg/Brännås VSF
Ordf. Björn Eriksson 070-2449413

EKOLOGISKT KÖTT

Stråsjö jaktklubb

Leif o Yvonne Bergström 0653-30228

Ordf. Benny Leek 070-6053488

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Stråsjö medeltida kapell

Håkan Hjärtmyr 070-2664116
JMV El & Byggtjänst
Rotback 210 Bjuråker
070-3459928

0730-415403

Stråsjösjöns vänner
Ordf. Wilbert Beyer 070-2375162

Svågadalens skoterförening

ENTREPRENAD
Vatten- och avloppsanläggning samt
grundarbeten
Leverans av grusmaterial
Björn Eriksson 070-2449413

Kassör Pelle Persson 070-1905126

Svågadalens jaktskytteklubb
Ordf. Joakim Brink 070-2972872

Sörsia byalag

FISKE
www.bjuraker-norrbo-fvo.se
Ordf. Börje Karlsson
070-4565314

FOLKETS HUS
Ordf. Bernt Jons

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

0653-30250

Ordf. Nils-Erik Lönn 0653-30090
070-2198340
Sekr. Mona Svedlund 0730-822525
Kassör Yvonne Bergström 0653-30228
073-8297365

Ängebo IK
Ordf. Tommy Ädel 070-3290887
Kassör Maj-Lis Wikström 070-5253096

HANTVERKSMONTER
finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås
Samlingslokal m kök
Astrid Johansson 0653-32003 073-0363148

HEMSLÖJD
Stickning, Sonja Eriksson 070-5298470
Lägenhet i Brännås
HONUNG & BIPRODUKTER
Svågadalens honung
www.svagadalenshonung.se
mail@svagadalenshonung.se
070-5617181

2 rum och kök 55 m2
Antal bäddar 2+1
Brännås byalag

Stråsjö kapell, uthyres för dop, bröllop
Marianne Hansen 073-0415403
www.strasjokapell.se

HÄLSOCENTRAL
Rådgivning 1177 Ambulans 112
Delsbo/Friggesunds HC
0653-714000
Distriktssköt. Tel.tid 8.15-9.00 0653-714006

IOGT-NTO-FÖRENINGEN Olof Bergströms minne
Friggesund, verksam över hela Bjuråker
Ordf. Marianne Ekblom 0653-20021

KOMMUNIKATION
Skolbussen går varje skoldag från
Brännås 7.00 södra vägen
Ängebo 7.15 södra vägen
Återresa från Delsbo skola
må-ons-fre 14.30
ti-tors 15.40
Flextrafik finns

Ängebo Folkets Hus (Svågagården)
Matsal, litet kök, samlingssal, gymn.hall, kyrksal,
bastu, solarium, bibliotek
0653-30157
www.svagadalen.com

STÄDNING
Dellenstäd, städfirma med hushållsnära tjänster
073-8468881 www.dellenstad.se
dellenstad@hotmail.com

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

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL
www.hudiksvall.se

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 0653-30175 073-0612188

LANTBREVBÄRARE

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN
Reception
0650-556660
Förskola
0650-556661
Förskoleklass, Fritids
0650-556662
Skolan
0650-556663
Äldreomsorgen
0650-556665
Platschefen
0650-556666
Folkets Hus

0653-30157

Vardagar, säljer frimärken

VÄGPROBLEM
NCC Roads

070-6588608

Apropå turistleder i Svågadalen
Tack för referatet från mötet om leder i
Svågadalen! Det fick minnena att storma fram .
Oförglömliga minnen väl gömda i 37 år.
En gråkall höstkväll år 1978 startade kampen
för bygdens överlevnad i Ängebogården. Ett
antal samhällsintresserade personer från
Ängebo, Brännås och Stråsjö hade anmält sig till
en studiecirkel i ABF:s regi. Det spelade ingen roll
vilket politiskt parti man tillhörde, huvudsaken
var att man var intresserad av att diskutera hur
man tillsammans skulle säkra bygdens fortlevnad.
Det gällde att samarbeta och hjälpas åt så gott
man kunde för att få ihop ett bra underlag med
fakta som höll i den politiska debatten i
Hudiksvalls kommunfullmäktige.
När alla anmälda var samlade blev det upprop av
deltagarna som var: Anna och Tage Andersson,
Åke Björk, Rut och Stig Karlsson, Brita Fröjd, Jonas
Persson Hall som alla kallade Hall-Jonke, Ellen och
Bror Dahlberg, Kalle Sundström, Svea och Alfred
Östberg och så jag, Marianne Ekblom . Jag hade
lovat att ställa upp som cirkelledare eftersom jag
hade så dåliga kunskaper om bygdens historia!!
Min roll var att anteckna de fakta och förslag
som kom fram i diskussionerna. Deltagarna hade
kunskapen om verkligheten och jag som nyss
börjat arbeta politiskt fick uppdraget att läsa in
allt nytt som var på gång centralt för att vi skulle
få reda på om något kunde gagna glesbygden.
Detta var en fördelning av arbetsuppgifterna som
visade sig vara givande. Efter två intensiva
terminer hade vi skapat ett omfattande
faktaunderlag som vi började diskutera hur vi
skulle kunna förverkliga.
A/ Bättre väg till Ängebo ochBrändbo
B/ Upprustning av Svartsjövägen
c/ Integrera förskolan med grundskolan, så att
alla barn kunde räknas in i elevunderlaget när
bidragen räknades ut. En utredning pågick i
riksdagen och vi ville starta en försöksverksamhet

för att visa på förslag som gynnade
glesbygdsskolor.
D/ Decentralisera utbildningen av hemsamariter
och barnskötare. All utbildning för vuxna var
förlagd till Hudiksvall.
E/ Turistleder i Svågadalen
F/ Kulturhistoriska åtgärder i Svågans dalgång
bl.a. restaurering av gamla träbroar
G/ Tryggare anställningar för dalgångens kvinnor.
Skapa heltider genom kombinationstjänster.
Under samma period hade Staten och
Länsstyrelsen avsatt särskilda glesbygdsmedel
som kommuner kunde få del av.
I kommunstyrelsen fick Oskar Forslund (s),
Valborg Bergström ( C) och jag (s) i uppdrag att
skriva remissvaret till länsstyrelsen. Det var inte
alls så svårt eftersom vi redan hade samarbetat
med studiecirklarna i Svågadalen i två år.
Svågadalingarnas förslag kompletterades med de
förslag som vi i Kommunstyrelsens
bjuråkersgrupp formulerat som bl.a. gällde
jordbruk och industrilokaler i glesbygd.
Sammanlagt blev det 14 förslag på åtgärder som
med mycket kort varsel landade på
kommunstyrelsens bord!! Detta motsvarade 14
motioner så vi tre bjuråkersbor i KS
glesbygdsgrupp var oerhört nöjda.
Att kommunstyrelsens övriga ledamöter också
ställde upp på våra yrkanden visade att de litade
på det underlag som utarbetats av
studiecirklarnas deltagare och bearbetats av både
socialdemokraternas och centerns lokala
partigrupper.
Låt engagemang, samarbete och förtroende för
varandra även vara framtidens lösenord. Det
behövs både ett opolitiskt och ett partipolitiskt
arbete för att nå ett gott resultat i en demokrati.
God fortsättning!

Marianne Ekblom

Vårmarknad på Moodtorpet
Lördagen den 16 maj
Kl. 11 – 16
Utställare

Loppis

Hantverk

Servering
Passa på att bli av med grejor. Töm lådor
och skåp
100 kr per plats.
Anmälan till Nille tel 070-2198340
Yvonne tel 073-8297365
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Onsdag 6 maj kl. 19.00
Ledgruppsmöte
Ängebo IK´s klubbstuga
Alla är välkomna

JMV El & Byggtjänst
Jag utför El installationer och mindre bygg/ fastighets uppdrag.
Det går även att beställa prisvärt el material av mig.
Ring gärna om ni undrar över något.
Jarmo Vilen Rotbäck (Dragsved) Bjuråker 0703459928

Välkommen till Skolhuset i Holmberg 32!

I mars träffades många hos mig som bor i skolhuset för att
berätta och lyssna på minnen hos dem som gått i Holmbergs
skola.
Nu kommer en efterlängtad uppföljare för alla som vill komma
tillbaka eller missade förra gången.
Söndagen den 17 maj kl. 14.00
Jag bjuder på kaffe/te och hembakat
Varmt välkommen önskar
Holmbergsblomman
FÖRANMÄLAN TACK: 0707 707199
Eller lbl@ritaborenstein.se senast 16/5
www.helandeskolhuset.se

Kallelse
till årsmöte för
Stråsjö medeltida Kapell.
Den 17 maj 2015 vid kapellet kl. 14.00
Sedvanliga årsmöteshandlingar &
stadgeändring

OBS: Arbetsdag vid kapellet kl. 10.00 (samma dag)
För den som har möjlighet att hjälpa till.
Styrelsen
Varmt välkommen!
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Söndag 3 maj 11.00
Gudstjänst i Svågagården
Svenska kyrkan, Betelförsamlingen
Bengt Wiklund, Owe Timan
Välkomna!
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Tisdagen den 28 april arbetskväll på Moodtorpet
inför valborgsmässofirandet.
Alla hjärtligt välkomna kl 18.00
Byalaget bjuder på
varmkorv och kaffe med kaka.

Ängebo IK
Inneaktiviteterna pågår april ut. Ja inte sista april
förstås för då är det säkert en brasa på gång. Vi
startar igen när det torkat upp på vallen.
Återkommer med detta i nästa blad.

Gökotta 14 Maj Morgontur
som startar kl. 07.00 från Bratthé.
Vi går till Gröntjärn, fikar där och
går sedan tillbaka till Bratthé.
Ängebo IK har fika vid tjärnen så
man behöver inte ta med själv,
om det inte är något särskilt man
vill ha. Självklart kan man åka bil
till Gröntjärn också om man inte
vill gå så långt. Det kan ju vara
skönt att bara komma ut en
sväng.

Vi planerar att även denna sommar göra kortare kultur- och motionsvandringar runt om i dalen. Dels på
befintliga leder men även på andra ej markerade stigar. Vi har förslag på Vallarna, Njupfatet, Hornberget mm.
Datum och platser kommer allteftersom vi har rekat områdena. Lämna gärna förslag och häng på du också.

Nu har jag så gott som fått in alla medlemsavgifter på de som skickats ut. Någon enstaka fattas. Är det så att
man inte längre vill vara medlem och stödja klubben och dess arbete så är jag tacksam om detta meddelas
mig på något vis så jag kan ta bort detta ur registret och att jag inte behöver skicka ut påminnelser.
Om du vet med dig att du inte betalat avgiften och är med i någon av våra aktiviteter eller om du vill stödja
klubben ändå så är vårt PG 112597-0. Avgiften är 100 kr enskild eller 300 kr familj där barn 17 år och yngre
ingår. All information finns på vår hemsida angeboik.se
Maj-Lis Wikström kassör. majlis.wikstrom@spray.se

Den 9 maj arrangeras tävlingar för vinthundar vid
Moodtorpet Lure Coursing är ett bruksprov för vinthundar, en form av simulerad
harjakt vars syfte är att bevara vinthundens rastypiska beteende

Lure coursing vill efterlikna hetsjakten, där hundarna tillsammans jagar ikapp bytet för att nedlägga det. Hetsjakt är
sedan länge förbjudet i Sverige men sedan slutet av 1970-talet har Lure coursing funnits här som aktivering och för
att i möjligaste mån bevara hundarnas ursprung. Som namnet antyder, används inte levande byte i lure coursing,
utan hundarna jagar en attrapp i form av en trasa eller ett knippe plastremsor. Beroende på hur trissorna är satta gör
"haren" kast åt olika håll när linan dras in, precis som en riktig hare skulle göra för att komma undan. Det räcker som
retning eftersom vinthunden företrädesvis jagar med synen.
Sedan 1999 har lure coursing varit ett bruksprov under Svenska Vinthundklubben, öppet för samtliga 13 olika
vinthundsraser samt ett antal vinthundslika urhundsraser. På ett lure coursing-prov är banan vanligtvis 700-1000
meter lång och samtliga hundar springer två lopp under en dag. Domare observerar hur hundarna springer och hur
de jagar bytet. Hundarna bedöms utifrån fem kriterier; uthållighet, rörlighet, entusiasm, följsamhet och fart. Dessa
poängsätts och den hund som får högst sammanlagd poäng blir bäst placerad. Certifikat delas ut till de bäst
placerade hundarna vid ett prov och det finns lure coursing-championat.

Första start från tidig morgon och pågår till sen eftermiddag
Vi har 1 timmes lunchuppehåll efter samtliga första lopp, men passa då gärna på att se
närmare på de olika raserna, köpa fika och en lott eller två.

Ordf. Camilla Johansson 0730 536395

Välkomna!!
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Sista kvällen i april – är det inte riktigt ännu när jag skriver detta. Som vanligt är jag i sista minuten
med att göra i ordning mina bidrag till Svågadalsbladet, och nu är klockan som
så många gånger förr sen kväll i Svågagården.
Det är mörkt utanför fönstret men vi går mot ljusare tider, och en god symbol för
detta är att folk runt om i vårt vackra landskap börjat dra ihop ”majkasor” som jag sagt
sedan barnsben, även om lärda människor om och om igen försökt lära mig att det heter
valborgsmässoeldar.
Det sista halvåret har varit intressant på många sätt, och jag tycker att vår nya nämnd har
kommit igång med sitt arbete på ett bra sätt. Det är också aktiviteter inom andra områden
här i bygden och just nu kan jag höra skratt från deltagarna i ett möte som hålls i
intresseföreningens regi.
När jag är inne på möten måste jag också betona att jag dagligen träffar fantastiska
människor här i mitt arbete, men med stor sorg måste jag också inse att en del av dessa
fantastiska människor kommer jag aldrig att möta igen – åtminstone inte i detta liv. De
personer jag tänker på har avslutat sin jordevandring efter olika lång tid här på vår jord,
och jag saknar dem.
Jag hoppas ni alla får en trevlig Valborg.
Det ska jag försöka få.

/Fredrik

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Svågadalens ungdomsgrupp
tackar ödmjukast för den penninggåva som vi
mottagit av en familj i Svågadalen till
minne av Bengt-Johan Sjöberg.

Protokoll Svågadalsnämden
Plats och tid:

Svågagården den 30 mars 2015, kl. 09.00-12.40

Förtroendevalda:

Beslutande:
Kenneth Kalén (Opol)
Helmuth Klingenberg (Opol)
Eva Edström (Opol)
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Birgitta Hedberg (Opol)
Björn Eriksson (Opol)
Marianne Joelsson (Opol)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justea:

Ann-Marie Rosvall (Opol)

Justeringens plats
och tid:

2015-04-13, kl. 08:45

Underskrifter:

Sekreterare:

Ej beslutande:
Thomas Kjell (Opol)
Evy Stenmark-Kjell (Opol)
Kent Söderlund (Opol)

Paragrafer:

18 - 31

Fredrik Röjd

Ordförande:

Kenneth Kalén (Opol)
Justerande:

Ann-Marie Rosvall (Opol)
Upprop: Kenneth Kalén, Helmuth Klingenberg, Eva Edström, Ann-Marie Rosvall, Birgitta Hedberg, Björn Eriksson,
Marianne Joelsson, Thomas Kjell,
Evy Stenmark-Kjell, Kent Söderlund (samtliga Opol)

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

Anslagstid till

2015-04-15
2015-05-06
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare
________________________________________________________

§ 18 Rapport från verksamheterna samt personalläge
Platschefen föredrar kring läget inom nämndens verksamheter samt kring rådande personalläge.
Platschefen informerar om att flera medarbetare har haft influensa den senaste tiden samt att hemtjänstgruppen
återigen har en hög arbetsbelastning.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 19 Ekonomisk uppföljning
Platschefen föredrar för det ekonomiska utfallet för Svågadalsnämnden.
Helmuth Klingenberg (Opol) föreslår att nämnden uppdrar till platschefen att göra en särskild redovisning kring
skolskjutskostnaderna vid nästa nämndsmöte.
Svågadalsnämnden bedöms följa budget med undantag för en ökande kostnad för hemtjänsten.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår att nämnden tackar för informationen samt beslutar i enlighet med
Helmuth Klingenbergs förslag.
Beslut: En enig nämnd beslutar att tacka för informationen samt att uppdra till platschefen att särskilt redovisa
skolskjutskostnaderna vid nästa nämndsmöte

§ 20 Nämndens åtagande
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår att nämnden skall bordlägga detta ärende till nästa nämndsmöte på grund
av att mer information måste inhämtas.
Beslut: En enig nämnd beslutar att bordlägga frågan till nästa nämndsmöte.

§ 21 Ansökan aktivitetsstöd, Ängebo IK
Ängebo IK har till nämnden inkommit med en ansökan om aktivitetsstöd för 45 tillfällen á 32 kr, vilket ger en
totalsumma om 1 440 kronor.
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att bevilja Ängebo IK denna ansökan.
Beslut:En enig nämnd beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag, att bevilja Ängebo IK ett aktivitetsstöd om
1 440 kronor

§ 22 Ansökan driftsbidrag, Ängebo IK
Ängebo IK har inkommit med en ansökan om driftbidrag för år 2015 om 62 600 kronor i driftbidrag.
Hudiksvalls kommuns policy är att bevilja maximalt 60% av ett sökt driftbidrag.
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att bevilja Ängebo IK ett driftbidrag om 60% av de sökta 62 600 kronor
vilket motsvarar 37 560 kronor.
Beslut: En enig nämnd beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag, att bevilja Ängebo IK ett driftbidrag om 37
560 kronor.

§ 23 Ansökan lokalbidrag, Ängebo IK
En ansökan om lokalbidrag har inkommit från Ängebo IK. Ansökan gäller hyreskostnad för ett garage i Ängebo
som hyrs av Hudiksvallsbostäder AB.
Föreningens redovisade hyreskostnad för detta garage är 4 200 kronor per år.
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att bevilja Ängebo IK ett lokalbidrag om 25% av den sökta summan,
vilket motsvarar 1 050 kronor.
Beslut: En enig nämnd beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag, att bevilja Ängebo IK ett
lokalbidrag om 1 050 kronor.

§ 24 Återrapportering av verkställda beslut
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar nämnden om att han har upprättat en skrivelse till Trafikverket
om ett önskat samverkansmöte gällande Svartsjövägen.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om sitt samverkansmöte med Brännås-Brändbo byalag rörande
simbassängen i Brännås.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 25 Rapport från ledprojektet
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om sitt planeringsarbete inför ett kommande ledprojekt. Han har
avtalat om ett arbetsmöte med representanter för Holmen AB där de skall gå igenom kartor i syfte att reda ut
ägarförhållanden med mera.
Leder kommer också att diskuteras under dialogkvällen med allmänheten tisdagen den 31 mars 2015.
Björn Eriksson (Opol) föreslår att ordförande Kenneth Kalén (Opol) även tar kontakt med Arbetsförmedlingen
i Hudiksvall i syfte att utreda om det går att få stöd i arbetet med att röja leder därifrån.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår att nämnden skall ha en planeringsdag i Brännås där bland annat
lederna skall diskuteras vidare. Han föreslår att denna planeringsdag hålls måndagen den 20 april kl. 09.00.
Björn Eriksson (Opol) föreslår att nämnden anställer en så kallad byavärd som skall vara behjälpligt med
diversearbeten för Svågadalsnämndens räkning, såsom exempelvis leder. Nämnden diskuterar frågan och
kommer fram till att denna fråga skall utredas vidare.
Thomas Kjell (Opol) föreslår att platschefen tillsammans med ledgruppen utarbetar en handlingsplan för
ledarbetet.
Beslut: Nämnden tackar för informationen, samt beslutar i enlighet med Björn Eriksson (Opol) förslag
att uppdra till ordförande Kenneth Kalén (Opol) att ta kontakt med Arbetsförmedlingen i Hudiksvall.
Nämnden beslutar vidare att hålla en planeringsdag i enlighet med ordförande Kenneth Kaléns (Opol)
förslag. Nämnden beslutar också i enlighet med Thomas Kjells (Opol) förslag att uppdra till
platschefen att tillsammans med ledgruppen utarbeta en handlingsplan för ledarbetet. Nämnden
beslutar slutligen att utreda Björn Eriksson (Opol) förslag om byvärdar vidare.

§ 26 Fråga om Flex-trafiken
Eva Edström (Opol) har fått i uppdrag av arbetsutskottet att till detta nämndsmöte redovisa ett utkast till en
skrivelse till Region Gävleborgs länstrafikbolag X-trafik angående den så kallade Flex-trafiken som är en slags
taxi-buss ersättning för ordinär linjetrafik.
Eva Edström (Opol) läser upp ett utkast.
I skrivelsen betonas att X-trafiks representant vid ett möte på Svågagården redan tidigt år 2014 lovat at se över
de bestämmelser som gäller för Svågadalen.
Nämnden godkänner förslaget till skrivelse, men med tillägget att även Ängebo skall vara en knutpunkt för Flextrafiken.
Beslut: Nämnden beslutar att godkänna föreslagen skrivelse med tillägget att även Ängebo skall vara
en knutpunkt för Flex-trafiken.

§ 27 Samverkansprojekt landsbygd
Helmuth Klingenberg (Opol) informerar om ett tänkt projekt där det gäller att göra vardagen enklare i
Svågadalen.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 28 Information kring fiske-campen i Björsarv
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om att fiske-campingen i Björsarv nu sålts, och att logistugorna
kommer att flyttas från orten. Kalén informerar vidare om att han har diskuterat frågan med köparen ifråga.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 29 Förberedelser inför dialogkväll
Nämnden diskuterar planeringen inför den kommande dialogkvällen som hålls den 31/3.
Beslut: Nämnden finner att dialogkvällen är tillräckligt väl planerad.

§ 30 Landsbygdsutveckling
Vice ordförande Helmut Klingenberg (Opol) informerar om ett pågående utvecklingsprojekt som berör
Dellenbygden. Svågadalen har erbjudits att delta i detta arbete.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol föreslår att Kent Söderlund (Opol) utses som nämndens representant när det
gäller att samverka med de organisationer som arbetar för Dellenbygdens utveckling.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar i enlighet med ordförandes förslag.

§ 31 Fråga om särskilt boende i Svågadalen
Björn Eriksson (Opol) föreslår att nämnden skall arbeta för att etablera någon slags särskilt boende för äldre i
Svågadalen i syfte att erbjuda de äldre ett mer anpassat boende.
Nämnden diskuterar frågan.
Marianne Joelsson (Opol), Birgitta Hedberg (Opol) samt Ann.Marie Rosvall (Opol) framhåller att det är
tveksamt om detta är realistiskt med tanke på kostnader samt intresset för detta hos våra äldre.
Beslut: Nämnden tackar Björn Eriksson (Opol) för förslaget.
Mötet avslutas.

Vintern övergår i vår, amaryllis och cyklamen blommar i köksfönstret
(foto Birgitta Nilsson)

SVÅGADALSBLADET

MANUS

15:e maj kl 12.00
15:e varje mån
Ansvarig utgivare är intresseföreningen
MANUSSTOPP
Ordförande Dieter Hoffmann dieterhoff@gmail.com 070-2279631
15:e varje månad
Kassör Lisa Weihnacht, ansvar för annonsbetalning 070-9531052
kl 12.00
Vi som gör Bladet är
Manus mailas eller
Birgitta Nilsson birgitta@rossasen.se
0653-30179
handskrivs
Mia Rosvall
mia.rosvall@svenskafrim.se
0653-30247
____________________________________________________________________________________________________

Kostnad för annonsering och införande i bladet
Tack och grattis, kåserier och dikter i dalen
gratis i mån av plats
Föreningar i dalen
¼ sida gratis
½ sida 50 kr
hel sida 100 kr
mer än 5 sidor/år
500 kr
Annons utsocknes och föreningar
¼ sida
50 kr
Företagare i dalen och utsocknes
Halv sida 100 kr
Hel sida 150 kr
Prenumeration (ej Svågadalsbor)
200 kr/år
Annons, prenumeration och sponsring betalas via

bankgiro 810-0422

