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Svågadalsnämnden inbjuder allmänheten till

DIALOGKVÄLL
Tisdag 22 mars kl 19.00
Svågagården
Nämnden bjuder på fika
VÄLKOMNA!

FEBRUARI månad
Skottårsmånad
Som du kanske märkt är det skottår vilket innebär
att det är läge för alla kvinnor att fria.
Men har det inte hänt något på alla dessa år så
tänker jag inte ens tänka tanken …eller kanske
ändå…
DU som är pensionär kan äta lunch för 50 kr mellan
12.30 – 13.30 i Svågagårdens restaurang.
Passa på, du slipper disken…!
Fantastiskt erbjudande!

Matkalendern från tidningen LAND

ÅRSMÖTE
IOGT – NTO
OLOF BERGSTRÖMS MINNE
Lördag 13 mars kl 15.00
Hyresgästföreningens lokal
i Friggesund
Vi bjuder på fika!
Välkommen!

kommer nu varje månad att delge dig vad som gäller
för dessa matdagar så att du bättre kan planera
inköpslistan.
Februari
25 grapefruktens dag
29 skottdagen

EVENEMANGSKALENDER

Mars
5 ostkroksdagen
9

7
punchrullens dag
tomatsåsens dag

12 alla korvars dag
13 mazarindagen

Birgitta Nilsson

Välkommen
till
världen
Du lilla nya Svågadaling

Välkommen
till

SVÅGADALEN
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

20 febr Skotermässa på Moods
21 febr Årsmöte skoterklubben
21 febr Årsmöte ÄIK
24 febr Ledgruppsmöte på Svågagården
26 febr Litterär salong i Stråsjö
27 febr Barnens vasalopp på Svågavallen
4 mars Kulturfredag på Svågagården
5 mars Årsmöten i Brännås
9 mars Badresa Himlabadet
22 mars Dialogkväll på Svågagården
Varje måndag
Varje onsdag
Varje fredag
Tisdag o torsdag

Bingo Svågagården
Handarbetscafé
Elvakaffe Betel
Träning ÄIK

ÅRSMÖTEN
Fredag 5 mars kl 13.00
I Bygdegården, Brännås

BYALAGET
VÄGSAMFÄLLIGHETEN
VATTEN OCH AVLOPP

GRUS
finns att hämta
i Ängebo, vid Svågagården
i Brännås, hos Paulssons
i Brändbo, vid sågen

Vi bjuder på fika!
Välkommen!

ANNONSERING
i SVÅGADALSBLADET
För att alla ska kunna få ta del av vad som
händer i dalen beslutade intresseföreningen
2015 följande priser
(gäller för Svågadalens boende)
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
Utsocknes boende, se baksidan för priser

Bg 810-0422

MANUSSTOPP
15:e varje månad
kl 12.00

Sätt in pengarna på bankgiro!
Vi, Mia och Birgitta, förbehåller oss rätten att
ändra stavfel och storlek på inlämnat manus.
Säg till oss om Du absolut inte vill ha det ändrat!

Tack
till

Mona Svedlund
för gåvan till
intresseföreningen
Dieter Hoffmann, ordf.

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

BAD
Havrabadet naturbad
Brännås tempererad bassäng
BUSS & TAXI
Wachenfeldts Buss&Taxi AB

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
070-6249141
Jonne.eriksson@telia.com
Ord.led. Robin v Wachenfeldt

070-3203133

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Åke Lindberg 070-3721729

ansvarar för skolskjutsarna i Svågadalen.
Kan anlitas av sällskap för resor.
070-3201991 el 92

Björsarvs lyse- och intresseförening

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland

Stråsjö jaktklubb

Ordf. Ola Lindqvist 070-6707716

Ordf. Benny Leek 070-6053488

Ordf. Marianne Persson 070-2223102

Stråsjö medeltida kapell
DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Stråsjösjöns vänner

0730-415403

Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Svågadalens skoterklubb
JMV El & Byggtjänst
Rotback 210 Bjuråker
070-3459928

Ordf. Marcus Joelsson 076-1484749

Svågadalens jaktskytteklubb
Ordf. Joakim Brink 070-2972872

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

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

Sörsia byalag
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

FOLKETS HUS
Ordf. Bernt Jons

0653-30250

HANTVERKSMONTER
FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

0653-30245

HEMSLÖJD
Stickning, Sonja Eriksson 070-5298470

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

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

Ängebo Folkets Hus (Svågagården)
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

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
Vardagar, säljer frimärken

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås
Samlingslokal m kök
Astrid Johansson 076-8032003

Lägenhet i Brännås
2 rum och kök, möblerad 55 m2
Antal bäddar 2+1
Astrid Johansson 076-8032003
Brännås byalag

Matsal, litet kök, samlingssal, gymn.hall, kyrksal,
bastu, solarium, bibliotek
0653-30157
www.svagadalen.com

SNICKERI och HANTVERK
Åsbergsstolens Snickeri
Eva Löfgren 070-3407616
eva@asbergsstolen.se
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

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN
Reception
Förskola
Förskoleklass, Fritids
Skolan
Äldreomsorgen
Platschefen

0650-556660
0650-556661
0650-556662
0650-556663
0650-556665
0650-556666

Folkets Hus

0653-30157

VÄGPROBLEM
Svevia jourtel
Trafikverket

070-2498090
072-2321249

LEDGRUPPSMÖTE
Onsdagen den 24 Februari 2016 kl. 19.00
Konferensrummet, ingång från baksidan av Svågagården.
Alla som är intresserade är varmt välkomna!!!!!!
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DU KOMMER VÄL IHÅG
att det är dags igen för:
Svågadalens skoterfestival
Moodtorpet – Norrberg
Lördag 20 februari
Kl. 10-15
Välkomna hälsar
Så här såg det ut påSkotermässan 2015

Svågadalens Skoterklubb – Sörsia byalag

Nyheter!
Kulturfredag
Fredag den 4/3 12.00
Kams, vitsås & fläsk.
Efter maten visas filmen
Hantverk & sysslor i Bjuråker
av Erik Eriksson
Se kavedoning, smörkärning,
oxhyvling, näverarbete och
mycket, mycket mera.
Längd 48 min.
Filmen är gratis och maten
kostar 50:- för pensionärer.
Klippkort!
Ät 10 dagens rätt och få den 11
gratis!

Fullständiga
rättigheter
Ängebo
www.svagadalen.com
0653-30157

För trogna matgäster på Svågagården
samla stämplar och få en lunch gratis:

.......gäller alla luncher även
pensionärsluncher
och matlådeluncher .

Matsedel
Vecka/sallads
-bord

Vecka 8
Sallads buffe

Vecka 9

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag Söndag
Hemtjänsten

korvstroganoff med
rispotatis

Kyckling med
mangorjasås potatis

Salsagratinerad
fiskfilé med
potatis

Ost och
skinksallad

Fläsk potatis
löksås

Pasta med skinksås

Stekt fisk filsås
potatis

Korvgryta
pasta/potatis

Blandade rätter

Kams, vitsås &
fläsk

Sallads buffe

Omelett

Färsbiffar i
brunsås &
potatis

Hemtjänsten
Köttbullar m
brunssås & pot

Pölsa rödbetor
potatis

Filmen hantverk
& sysslor i
bjuråker visas.

Vecka
10

Bräckt skinka ägg
stekt potatis

Köttbullar sås
potatis

Pytt i panna

Fläskkarré sås
potatis

sportlov

sportlov

sportlov

sportlov

sportlov

Kycklingklubba ris
sweetchili sås

Festlig korvgryta ris

Fiskburgare med Kökets val
tillbehör

Köttfärslimpa
sås potatis

Pytt i panna
ägg rödbetor

Pastagratäng med
kassler

Fiskgratäng m pot.

Pannkaka,
grädde & sylt.

Långfredag

Janssons
frestelse

Inlagd sill ägg
potatis

Panerad fisk
m
remouladsås
& potatis

Kassler svampsås
potatis

Sallads buffé

Vecka
11 Sallads

Kyckling
Laxfile med sås &
med
mangorjasås pot.
potatis

Spagetti köttfärssås

Kokt fisk äggsås
potatis

buffe

Vecka
12 Sallads

Liten påskbuffe

Stängt

buffe

Vecka
13 Sallads

Stängt

Potatisbullar och
fläsk

Fläskkorv
potatismos

Pasta m skinksås Kålpudding sås
potatis

Påsklov

Påsklov

Påsklov

buffe

Påsklov

Dagens rätt 70:- Pensionärspris 50:-Klippkort 10 dagens den 11:e gratis. Matlådor 53:Alla dar lätt-margarin, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten
Adress
Svågagården
820 62 Bjuråker

Telefon

Fax

0653-30157

0653-30286

E-Mail
svagagarden@svagadalen.com

Ängebo Livs
Vi kör ut dina varor
tisdag och fredag
utan kostnad för dig!
Tel. 0653-301 00 (ring helst dagen innan leverans).
Mejl: angebo.livs@gmail.com

Köp refill till din mobiltelefon hos oss
Vi är också ombud för Svenska Spel
Kom ihåg att vi även är ombud för Apoteket!
Beställ dina varor från systembolaget hos oss!

Öppettider:
Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30 (lunchstängt 12.30-14.00)
Lördagar kl. 09.30-13.00
Söndagar stängt
Välkommen hälsar

Eva & CarlCarl-Erik

med personal

Ängebo
IK
gebo IK
Onsdag 9 mars, sportlovsveckan anordnar vi en Bussresa till Himlabadet i Sundsvall. Bussen avgår ifrån
Svågagården 09.00 och vi beräknas vara framme ca, halv 11. Hemresa vid ca. 14- 14.30.
Ängebo IK står för bussresan. Det man betalar själv är badavgiften. 3-17 år 90 kr. Vuxen 120 kr. Vi kan
erhålla en grupprabatt på 10 eller 15 kr per person beroende på hur många vi blir och då tar vi in avgiften
på bussen och betalar den gemensamt vid framkomsten. Entréavgift gäller för alla oavsett om man badar
eller ej. Restaurang och café finns. Vill man ha med egen matsäck så kan man äta den på entréplanet
ovanför restaurangen. Info. Finns även på himlabadet.se
Anmälan och skall göras till Helena eller Martin Bergerståhl. 070-266 99 97/ 073-061 95 57. Senast 1 mars
vill vi ha anmälningarna. OBS! Tidigare intresseanmälan gäller men om ni inte kan åka måste ni höra av er.
Välkommen till en riktigt trevlig badardag tillsammans med goda vänner.

Vi fortsätter med skidåkning och skidskola för både små som stora på tisdags kvällar i februari.
Vi håller till vid Svågavallen och startar kl. 18.00. Nu skall lyset vara ok. igen.
Lördag 27 feb. kl. 11.00 avslutar vi med Barnens Vasalopp på Svågavallen och
Motionsåkning. Korvgrillning och medaljutdelning.
Välkommen att heja på Svågadalens duktiga skidåkare.
Motionsspåret mellan Ängebo – Björsarv är spårat och fint. Trevligt att träffa på så många
motionärer där. Ta gärna med matsäck någon fin dag framöver. Vid skidvilan kan man grilla å
mysa ett tag innan man drar vidare.

I hallen. Tisdagar 19.00 Bollspel 12 år och äldre. Torsdagar 19.00 Cirkel-styrketräning.
Lek å träning för de yngre börjar igen i mars när skidåkningen är slut.
Övrigt, Måndagar Bingo 19.00

Årsmöte i klubbstugan 21 feb. 18.00.

Hemsida, angeboik.se

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

Styrelsemöte : Svågadalens Intresseförening 20160120
Närvarande : Ordf. Dieter Hoffman, Marianne Hansen, Birgitta Nilsson
och Lisa Weinacht.
Det var två intresserade åhörare, detta möte var det första öppna styrelsemöte,
enligt beslut på årsmötet 2015.
1 Stadgarna måste göras om, styrelsen ska ha ett färdigt förslag klart till
årsmötet, Lisa ser till att styrelsen får en kopia på stadgarna hemskickade.
2 Kontaktlista för styrelsen delades ut.
3 Avslag från Sundbladska fonden visades.
4 Styrelsen bestämde att kassören får köpa in en dammsugare till bakstugan
( 3842 kr. är öronmärkta till bakstugan.)
5 Stråsjö medeltida kapell är nu en egen förening enligt protokoll från årsmötet
20150517.
6 Ansökan om städning av Åbackarna visades. Styrelsen beslöt att föreningen
ska skicka en skrivelse till ordf. för 75 000 kr. klubben , Fredrik Röjd, att
rutinerna för utbetalningarna av beviljade ansökningar måste bli bättre. Viktigt
att det redovisas i Svågadalsbladet, hur mycket det finns, vilka som beviljats, att
det är öppet för alla, det är en glesbygdsatsning för de boende i dalen.
7 Smyckesutdelning Föreningen har delat ut smycken till nyfödda sedan år
1992, vi beslöt att kassören ska skriva ner hur många barn som får varje år,
fr.o.m. år 2016.
8 En ”tänka på lista” för nästa års julgransplundring delades ut.
9 Dalacampen. Arrendeavtalet med arrendatorn är förnyat. Styrelsen beslöt att
ha ett möte med dem för att höra vilka visioner, åtgärder mm. de har för
campingen.
10 Ansökan till 75 000 kr. klubben visades.Annons i HT till ett möte om
lederna den
11 mars 2015.
11 Ledgruppsmötena drevs som en studiecirkel, föreningen fick 330 kr.
12 Föreningen kommer att söka bidrag från 75 000 kr. klubben till bryggorna vid
Havrabadet, ett kostnadsförslag måste först komma in till föreningen.
13 En informationsskylt vid drivmedelsstation. Vi bordlade önskemålet tills
vidare.
14 Möte snarast med ledgruppen för att veta var skyltar behövs.
Svågadalsförvaltningen har Pelle och Benke som kan göra dem.
Nästa styrelse möte 20160224 kl. 1900 plats konferensrummet Svågagården.
Årsmöte 20160413 kl. 1900 plats serveringen Svågagården.
Lisa Weinacht
Sekreterare

Dieter Hoffman
Ordförande

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagården den 25 januari 2016, kl. 09.00-12.40

Förtroendevalda:

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

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Kent Söderlund (Opol)

Justeringens plats
och tid:

2016-02-15, kl. 07:45 ( § 8 och 9 justeras den 25 januari kl. 12.30)

Underskrifter:

Sekreterare:

Ej beslutande:
Thomas Kjell (Opol)
(till och med § 10)
Evy Stenmark-Kjell (Opol)
(till och med § 10)
Kent Söderlund (Opol)

Paragrafer:

1 - 12

Fredrik Röjd

Ordförande:

Kenneth Kalén (Opol)

Justerande:

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

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

2016-02-17
2016-03-09
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare
_________________________________________________________

§ 1 Rapport om ekonomiskt utfall för år 2015
Platschefen föredrar kring det ekonomiska utfallet för år 2015.
Precis som väntat uppvisas ett underskott för nämnden år 2015. Underskottet landade på cirka
400 000 kronor, vilket är i närheten av vad förvaltningen prognostiserade redan under maj månad.
Anledningen till underskottet är extra-ordinära omkostnader inom äldreomsorgen under år 2015.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 2 Svågadalsnämndens budget för år 2016
Platschefen redogör för förslaget till budget för år 2016.
I det lagda budgetförslaget har 390 000 kronor avsatts till landsbygdsutveckling, vilken är en avsevärd
ökning jämfört med föregående år.
Nämndens totala budgetram för år 2015 är 12 374 000 kronor, varav 12 081 000 kronor är från
kommunen, och 293 000 kronor består av särskilda statliga ersättningar.
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att besluta att anta det lagda budgetförslaget.
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att anta det lagda
budgetförslaget.

§ 3 Nämndens åtagande för år 2016
Svågadalsförvaltningen föreslår nämnden att besluta att tillämpa samma åtagande, det vill säga
nämndsplan med indikatorer, för år 2016 som för år 2015.
De tre huvudområden är ”öka måluppfyllelse i våra utbildningsverksamheter”, ”förbättrad servicebemötande, snabbhet, enkelhet” samt ”ökad andel ekologiska produkter”.
Till detta finns då också 21 stycken indikatorer.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår nämnden att besluta i enlighet med
Svågadalsförvaltningens förslag.
Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår också att nämndens verksamhetsplan med indikatorer för år 2015
skall utvärderas inför februari månads nämndsmöte år 2016, och att 2016 års plan med indikatorer
skall utvärderas vid halvårsskiftet 2016 så att nämnden kan se hur mycket som gjorts dittills under
året.
Kenneth Kalén (Opol) föreslår att han och platschefen tar fram ett förslag på utvärdering inför
kommande nämndsmöte.
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med Kenneth Kaléns (Opol) samt Ann-Marie Rosvalls
(Opol) förslag.

§ 4 Fråga om nämndens och arbetsutskottets mötestider
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att besluta om att ändra nuvarande starttid för nämnds- och
arbetsutskottsmöte som är klockan 09.00 till att från och med arbetsutskottsmötet i februari vara
klockan 08.00 istället.
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 5 Fråga om skrivelse till nämnden angående flyktingfrågan
Nämnden diskuterar en skrivelse med diarienummer 15/133 som inkommit till nämnden och
som handlar om flyktingmottagande med mera.
Nämnden diskuterar frågan, och kommer fram till att ordförande Kenneth Kalén (Opol) bör ta
fram ett förslag till svar på den inkomna skrivelsen, och att detta svar skall redovisas vid
arbetsutskottsmötet i februari.
Beslut:
En enig nämnd beslutar att ge Kenneth Kalén (Opol) i uppdrag att utarbeta ett förslag till
svar på den inkomna skrivelsen, och att denna skall redovisas för arbetsutskottet i
samband med deras möte i februari.
Nämnden beslutar även att ge arbetsutskottet i uppdrag att ta ställning till om
svarsskrivelsen skall godtas och sändas iväg, eller om nytt förslag skall tas fram.

§ 6 Kommande landsbygdsutvecklingsarbete
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föredrar. Informerar om ledarbete, och att det är på gång,
samt att nämnden vill samarbeta med Svågadalens intresseförening samt Svågadalens
snöskoterklubb när det gäller röjning av leder i Svågadalen. Ordförande Kenneth Kalén (Opol)
föreslår att han själv och Kent Söderlund (Opol) skall samverka med de nämnda ideella
organisationerna i ledfrågan.
Björn Eriksson (Opol) menar också att nämnden måste samverka med fiskevårdsområdet i syfte
att förbättra förutsättningarna för fiske i området.
Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att en bänk byggs vid det så kallade bäckhuvudet, vid
Gladbäcken, samt att vägen till besöksmålet Brathé bör förbättras. Hon vill även att nämnden
skall arbeta vidare med de underlag som utarbetades i samband med det
landsbygdsutvecklingsprojekt som drevs av Entreprenörsskolan i Leksand.
Beslut:
Nämnden beslutar att ge ordförande Kenneth Kalén (Opol) samt Kent Söderlund (Opol) i
uppdrag att samverka med Svågadalens intresseförening samt Svågadalens
snöskoterklubb kring ledfrågan. Nämnden beslutar också att arbeta vidare med de
förslag som Björn Eriksson (Opol) samt Ann-Marie Rosvall (Opol) framfört.

§ 7 Fråga om skrivelse till X-trafik angående den så kallade Flex-trafiken
Eva Edström (Opol) har fått i uppdrag av nämnden att till detta nämndsmöte redovisa ett utkast
till en ny skrivelse till Region Gävleborgs länstrafikbolag X-trafik angående den så kallade Flextrafiken som är en slags taxi-buss ersättning för ordinär linjetrafik.
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att godta Eva Edströms (Opol) skrivelse och att denna
ska sändas in till X-trafik.
Beslut:
En enig nämnd beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 8 Uppföljning av Svågadalsnämndens internkontrollplan för år 2015
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att anta föreslagen uppföljning av nämndens
internkontrollplan för år 2015.
Nämnden diskuterar frågan.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår nämnden att i enlighet med arbetsutskottets förslag
anta föreslagen uppföljning.
Beslut:
En enig nämnd beslutar i enlighet med ordförande Kenneth Kaléns förslag.

§ 9 Fråga om Svågadalsnämndens internkontrollplan för år 2016
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att anta föreslagen internkontrollplan, som för övrigt är
identisk med 2015 års internkontrollplan.
Nämnden diskuterar frågan.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) föreslår nämnden att i enlighet med arbetsutskottets förslag
anta föreslagen internkontrollplan för år 2016.
Beslut:
En enig nämnd beslutar i enlighet med ordförande Kenneth Kaléns förslag.

§ 10 Fråga om flyktingmottagande i Svågadalen
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) och platschefen informerar om det nuvarande läget inom
flyktingfrågan i Svågadalen. Nämnden diskuterar frågan. Arbetet fortskrider.
Beslut:
Nämnden tackar för informationen.
Thomas Kjell (Opol) och Evy Stenmark-Kjell (Opol) lämnar mötet.

§ 11 Rapport kring verkställda beslut.
Platschefen informerar att han i enlighet med ett tidigare nämndsbeslut har utbetalat ett lokalt
aktivitetsstöd till Ängebo IK.
Beslut:
Nämnden tackar för informationen.

§ 12 Fråga om dialogkväll under våren 2016
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) väcker frågan om vilka datum vi ska ha dialogkvällar.
Nämnden diskuterar frågan.
Föreslag: tisdag den 22 mars klockan, samt tisdagen den 10 maj, i båda fallen klockan 19.00.
Beslut:
En enig nämnd beslutar i enlighet med ordförandes förslag.
Mötet avslutas.

SVÅGADALSBLADET

AN
15:e mars kl 12.00
Ansvarig utgivare är intresseföreningen
MANUSSTOPP
Ordförande Dieter Hoffmann dieterhoff@gmail.com 070-2279631
månad
Kassör Lisa Weihnacht, ansvar för annonsbetalning 070-9531052
Vi som gör Bladet är
eller
Birgitta Nilsson birgitta@rossasen.se
0653-30179 0730 423077

15:e varje
kl 12.00
Manus mailas
handskrivs

Mia Rosvall
mia.rosvall@svenskafrim.se 0653-30247 070 2360410
___________________________________________________________________________________________

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

