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”SAGOSTUND FÖR VUXNA”
Elsie Bäcklund-Sandberg
läser

UPPBROTT FRÅN GLASVERANDAN
av författaren
Håkan Boström

Tisdagen den 25 oktober kl 19.00
Biblioteket på Svågagården
Ängebo
Kaffe eller te med hembakat kaffebröd 20 kr
Hon kommer att läsa i ca 45 minuter.
Elsie har personligen träffat författaren
och hon tycker mycket om hans böcker.
Välkommen att lyssna på en kvinna som brinner för att läsa.
Varmt välkomna!
Arrangör; Svågadalens intresseförening

OKTOBER månad
Välkommen

Mörkret omsluter oss ännu mera
och visst har väl DU som tidigare saknade reflexer,
ficklampa och lyse på cykeln sett till att skaffa
detta nu…
DU som åkte bil med pajade lampor har givetvis
bytt de trasiga lamporna nu….
Ja, jag förstår väl det… oj vad jag tjatar….
Men ändå, fastän DU är så ordentlig, så finns det
många gående, cyklister och bilister som fortfarande
tror att de är självlysande i höstmörkret, som helt
struntar i om de syns eller inte.
Så även när du är ute på dagtid skadar det inte med
en reflexväst.

till

SVÅGADALEN
Du som ska bli Svågadalsboende
Du som ska få/har fått en ny granne
Hör av dig till intresseföreningens ordf.

Birgitta Nilsson
som gärna informerar om dalen
0730 423077

Månadens matkalender
Okt 15
26
28
31
Nov 5
6
10
11
13
14

fetaostens dag
potatisens dag
lutfiskens dag
halloween

ANNONSERING
i SVÅGADALSBLADET

alla helgons dag
Gustaf Adolfsbakelser
mårtens afton
chokladens dag
smörgåstårtans dag / Fars Dag
ostkakans dag
äggets dag

Som Du ser finns det lite av varje att välja bland.
En god sallad med fetaost, potatis är ju ganska vanligt,
lutfisk med vitsås är läckert, bakelser slinker lätt ner
vad dom än heter, en gås vet jag väl inte men… en god
mörk chokladbit till kaffet är inte fel, smörgåstårta till
Fars Dag passar utmärkt, ostkakan ska vara helt
perfekt med saftsås till, ägg är vanlig frukostmat…

Birgitta Nilsson

För att alla ska kunna få ta del av vad som
händer i dalen beslutade intresseföreningen
2016 följande priser
(gäller för Svågadalens boende)
föreningar, företag

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
annons köp, sälj, byt 20 kr
Utsocknes boende, se baksidan för priser

Bg 810-0422

MANUSSTOPP
15:e varje månad
kl 12.00

Välkommen
till
världen
Du lilla nya Svågadaling
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!

Höstens MUSIKCAFÉ

JULMARKNAD

välkomnar

Bygdegården i Brännås

i Friggesunds klubbstuga
Vesslamon
Husbandet med gäster underhåller
(Ingvar Bergqvist, Urban Stensson, Stefan Ström,
Karl-Erik Dufvenberg, Bengt Nord)
80 kr inkl fika

SÖNDAGARNA
30 okt
27 nov
kl 18.00 varje gång

Lördag 3 dec kl 12 – 16
Intresserad så boka bord
gratis
Ring Astrid Johansson
0730313648
Välkommen!
Brännås/Brändbo byalag

Birgitta Nilsson & Knut Bergqvist

SVÅGADALSBLADET

anhörigstöd som berättar om sin

har haft en postlåda i Svågagårdens reception
där alla fått lämna sina manus.
Vi har vid varje månads stoppdatum kollat
denna låda vilket varit ett stressmoment då vi
inte vetat när personalen skulle låsa.
Därför tar vi nu bort lådan och Du lämnar manus
hemma hos oss eller så mailar eller ringer Du
någon av oss före den 15:e kl 12.00

verksamhet och som vanligt så

Birgitta och Mia

BOKA REDAN NU IN NÄSTA
DIALOGKVÄLL
29 november på Svågagården.
Vi får besök av kommunens

finns det möjlighet att ta upp
frågor som ni tycker är aktuella i
dalen. Mer info i nästa
Svågadalsblad.
Svågadalsnämnden

AKTUELLT I SVÅGADALEN

FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

AFFÄR
Handlar´n Svågadalen
har 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
BOENDE
B&B Helande Skolhuset, Holmberg 32
Övernatta i gamla byskolan
www.helandeskolhuset.se
Rita Borenstein 070-7707199

BUSS & TAXI
Wachenfeldts Buss&Taxi AB
ansvarar för skolskjutsarna i Svågadalen.
Kan anlitas av sällskap för resor.
070-3201991 el 92

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland
070-2129414

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

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. Birgitta Nilsson
www.svagadalensbyar.se

Brännås/Brändbo byalag o Bygdegårdsförening
Ordf. Thomas Kjell
Ord.led. Robin v Wachenfeldt

070-3203133

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Nina Labbart

073-6402789

Björsarvs lyse- och intresseförening
Ordf. Ola Lindqvist 070-6707716

Stråsjö jaktklubb
Ordf. Benny Leek 070-6053488

Stråsjö medeltida kapell
Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

0730-415403

Stråsjösjöns vänner
Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

Svågadalens skoterklubb
EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö
Håkan Hjärtmyr 070-2664116
JMV El & Byggtjänst
Rotback 210 Bjuråker
070-3459928

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

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

Ordf. Tomas Sandin

Utbildning förarbevis för skoter:
Sture Joelsson tel.0703729224
Svågadalens jaktskytteklubb
Ordf. Joakim Brink 070-2972872

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

HANTVERKSMONTER
FOLKETS HUS
Ordf. Bernt Jons

0653-30250

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

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

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

HÄLSOCENTRAL

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

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

STÄDNING
Dellenstäd, städfirma med hushållsnära tjänster

IOGT-NTO-FÖRENINGEN Olof Bergströms minne

073-8468881 www.dellenstad.se
dellenstad@hotmail.com

Friggesund, verksam över hela Bjuråker
Ordf. Marianne Ekblom 0653-20021

SVÅGADALENS HEMSIDA

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

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

Vardagar, säljer frimärken

VANDRINGSLEDER
Kontaktperson/info. Lisa Weinacht
0709531052

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås

VÄGPROBLEM

LANTBREVBÄRARE

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

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

Svevia jourtel
Trafikverket

070-2498090
072-2321249

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

En dag att fira!
Så här på hösten är det roligt att fira något ljust tillsammans när mörkret faller på.

Varmt välkomna på kaffe och tårtkalas i Holmberg skola, Holmberg 32
Söndagen den 13 november kl. 14 -17.00
Det jag vill fira med er är Helande Skolhusets Bed and breakfast som startar i November.
Efter ett års prövotid är det nu bevisat att gäster här sover gott och mår bra, så nu kör jag så det ryker.
Sedan länge har jag hört att det är brist på övernattningsmöjligheter i Svågadalen, så nu vill jag dra mitt strå
till stacken.
På min hemsida kan ni läsa mera!
I samma veva passar jag på att nå en viss mognadsålder som är
60 år samt 8 månader som Svågadalsbo på heltid.
Hurra och tralla. Vem kunde tro de heller é!
o.s.a senast 10/11 på 0707 707199 eller lbl@ritaborenstein.se

www.helandeskolhuset.se

Foto Madelene Jonsson

ARBETSDAG I ÅBACKARNA

Den 17 september fortsatte föreningen Stråsjösjöns vänner att rensa i Åbackarna. En del arbete med
de sista brännhögarna och röjarbete återstår. Föreningen vill även passa på att tacka alla som hjälpte
till.

Ett tiotal människor och en flock får
från Kristians hjälptes åt.

Även bord och bänk som Sture
Olsson hade snickrat kom på plats.

Insänt av Helmut Klingenberg

På kvällen samlades vi för att äta
surströmming i Fröjdvalsen som
Karin Öberg hade städat inför
kvällen.

EXTRA PERSONAL
Vi behöver extra personal till vårt
kattpensionat
några timmar i månaden.
I första hand städning och tvätt
men även en del kattgos.
Vid intresse maila Eva;
eva@hapekraft.se

Svågadalens gemensamma
grötfest
på Svågagården
fredag 2 december
Tiden återkommer vi med. Mer
information i nästa Svågadalsblad.
Arr: Ängebo IK, Sörsia byalag, Betel
Norrberg och Folkets Hus

VINTERTID
Söndag 30 okt
Ställ undan
trädgårdsmöblerna
Ställ tillbaka klockan en
timme

INTRESSEFÖRENINGEN

ÖPPET MÖTE

STYRELSEN

för alla i dalen
Skolans konferensrum, ingång bak
TISDAG 22 nov kl 19.00
Planera inför julgransplundring
Genomgång av leder i dalen
75 000 kr-klubben
m.fl…

Birgitta Nilsson
ordf.
Lisa Weinacht
kassör
Mona Svedlund sekr
Ninni Brink
Karin Wåhlen-Andersson
Hans Schröder
Anette Åhs
Suppl;
Sture Joelsson
Birgitta Holmberg
Revisor;
Helmut Klingenberg
Revisorssuppl;
Monica Norberg

EVENEMANGSKALENDER
Okt
25 sagor för vuxna, Svågagården
30 musikcafé, Friggesund
Nov
5 höstmarknad, forngården
13 tårtkalas, Holmberg
22 intr.för.möte, Svågagården
29 dialogkväll, Svågagården
Dec
2 grötfest, Svågagården
3 julmarknad, Brännås

Varje vecka
mån bingo Svågagården
tis
innebandy över 12 år
ons handarbetscafé Ängebo
tors barnlekgrupp ÄIK
tors styrketräning ÄIK
fre elvakaffe Betel

SÖKES!
VANA LÅNGFÄRDSSKRIDSKOÅKARE
SOM SÄLLSKAP OCH SÄKRARE LÅNGFÄRDSSKRIDSKOTURER
Ring Lisa 070 9531052 eller Kenneth 073 8022325

Elvakaffe,

varje fredag kl 11.00-12.30

….. på Betel i Norrberg.
Öppet hus och träffpunkt för alla åldrar. Enkelt kaffe och en
liten pratstund, varje fredag t.o.m. 25/11.
Lite “extra” dessa datum:
28/10 Sång o musik med Bengt Skarp, Kerstin Enegård,
Olle Backlund och Stig Bergerståhl.
18/11 Olle Svensson visar bilder och berättar från
Afrika.
25/11 Vi sjunger lite allsång inför Första Advent.

Välkomna!

Ängebo IK

oktober

Bilden från Knattiaden får representera klubbens arbete I höstrusket. FFF, Full Fart Framåt.
Även om man inte ser allt som görs så är det en hel del som händer i skymundan också. Det som pågår just nu är
våra aktiviteter i hallen. På tisdagar 19.00 kör Martin innebandy. Öppet för alla från 12 år.
Torsdagar, där har vi som ni kanske uppmärksammat via facebook och meddelanden flyttat på barnlekgruppen. Så
nu är det på torsdagar mellan 17.45 till 18.45 istället för tisdagar. Det var bästa lösningen just nu för att få in det i
vardagen. Det blir lite olika åldrar men vi försöker dela upp så gott det går. Från 19.00 kör vi Styrke-cirkelträningen.
Passar alla eftersom man kan köra på sin egen nivå.
Måndagar som alltid BINGO. Där vi kan få in lite pengar till aktiviteterna. Nu har vi haft mycket otur på sistone att
potten fallit ut, senast i måndags då en lycklig vinnare kammade hem 24 000 kr. Men vi kämpar på ett tag till och ser
hur det går framöver. Har vi våra trogna spelare så flyter det på rätt så bra ändå. Framförallt att vi som jobbar ideellt
orkar fortsätta. Måste passa på att tacka er som hjälper mig med detta varje måndag, Mor Karin, Julle å Astrid, utan
er skulle det inte gå. Så har vi även bingogäster som hjälper till att sälja korv å framförallt plocka ihop efteråt så det
inte blir så sent när man skall upp å jobba dagen efter.
Bengt Skarp har lagt massor med jobb i höst med att röja upp på Svågavallen. Nu blev det riktigt fint och på något vis
skall vi försöka hålla efter detta. Även elljusspåret och motionsspåret till Björsarv har han röjt och fixat broar. Här har
han även haft god hjälp av Julle som slåttat.
På skidbron har vi jobbat både kvällar och helger. Massor med ideella arbetstimmar och rätt så mycket pengar har vi
lagt på detta. Så fort vi kunnat göra själva har det jobbats med fart. Sen måste vi ha hjälp med en del jobb och då blir
det stiltje igen och väntan innan vi kan fortsätta igen. Törs nästan inte säga något nu men jag hoppas verkligen vi kan
ha en återinvigning till vintern. Jag har även sökt medel för att ställa iordning en skidlekplats nere vid klubbstugan.
Hoppas att det fixar sig så vi kan köra lite race på skidkvällar i vinter och även att det kan nyttjas av skola och till
vardags. Fastbandhagen som stod mitt på skidstadion har nu tagits bort, så nu kan vi nyttja hela området igen.
Vi har även på gång en grillplats som skall läggas i anslutning till klubbstugan och lekplatsen. Hoppas vi kan få lite
krafter som hjälper oss att timra ihop denna byggsats när den kommer.
Nu finns det inte mer plats på sidan denna gång så nu blir det bokföringsjobb ett par timmar innan det är dags för
det egna höstjobbet i trädgården. Tack för nu, Majsan.

ENKÄT TILL ALLA BOENDE I SVÅGADALEN
Svågadalens önskan är att flera turister ska finna vägen hit.
Vi har fina fiskevatten, härlig natur, långa vandringsleder, pilgrimskapell, skoterleder,
kanoting mm.
Vad som behövs är möjligheter till övernattning.
Har Du något att erbjuda?
Ska vi anordna någon form av övernattningsförmedling?
Ring eller maila oss, se baksidan på Bladet.
Intresseföreningen/Birgitta
Birgitta Nilsson och Mia Rosvall

Färglägg stugan och den blir en
underbar plats att bo på.
Bestäm sen var du vill att den ska ligga.
Fantasin sätter inga gränser...

SVÅGADALEN
En lyckad start vid invigningen av nya Butiken
Roligt att se så många kunder i affären. Ett varmt tack till min
Personal och alla vänliga människor som hjälpt till att få allt i
ordning och att göra dagen så lyckad.

Magnus Brink

En glad vinnare av
matkorgen blev
Marianne Rahm

Ombud för :

Vi kör ut dina varor
utan kostnad för dig!
tisdag och fredag
Obs! Varuhemsändning gäller alla i
dalen , även sommarboende.
Välkommen att ringa!
Tel. 0653-301 00 (ring helst dagen innan
leverans).
handlarnsvagadalen@gmail.com

Fiskekort
Apotek
Svenska spel Tips & Lotter
Frimärken
Systembolaget: Du kan göra dina
dryckesbeställningar på
http://www.systembolaget.se
Tjänsten är tillgänglig dygnet runt och
du får ett sms eller mejl när din
beställning finns att hämta hos oss.

Öppettider
Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30
Ingen lunchstängning
Lördagar kl. 09.30-13.00
Söndagar stängt
handlarnsvagadalen@gmail.com
0653-30100

SERVICEPUNKT
Dator med internet samt Wi-Fi
Hemkörning av varor
Caféhörna
Turistinformation, viss kommunal info
Genomförande av kundaktiviteter

Köbildning i Ängebo
För andra gången i mitt liv har jag varit med om en kö i Ängebo.
Första gången var på våren -74, dagen före bensinransoneringen.
Då köade man utanför macken, alla skulle då fylla upp sina tankar, dunkar
eller vad man nu hade. Det blev som tur är ingen ransonering.
Lördagen den åttonde oktober inträffade det igen.
Handlarn i Svågadalen hade då invigning av sin nya butik.
Jag har då aldrig sett så mycket folk både inne i butiken som utanför.
En riktig folkfest.
Tänk att det finns så mycket boende i Svågadalen!
Nu får vi bara önska Magnus och hans personal ett stort
LYCKA TILL.

Birgitta Söderström

En värmande brasa

Christian Bergström är en skicklig
kôlbullestekare, bra på att jonglera och
goda var dom också .

AXPLOCK FRÅN SVÅGADALEN

Stilla flyter Svågan
Utsikt mot Ängebo sett från Gravans

Ängebos mittpunkt
Vår önskan är att få foton från alla byar
och publicera i Bladet....

Moodtorpet Norrberg

Handlar´n Svågadalen

Svågadalsnämnden
Svågagården den 26 september 2016, kl. 08.00-11.00

Förtroendevalda:

Beslutande:
Kenneth Kalén (Opol)
Helmuth Klingenberg (Opol)
Eva Edström (Opol)
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Birgitta Hedberg (Opol)
Peter Jons (Opol)
Hans Schröder (Opol)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Peter Jons (Opol)

Justeringens plats
och tid:

Svågagården 2016-10-10 kl. 07:45

Underskrifter:

Sekreterare:

Ej Beslutande:
Thomas Kjell (Opol)
Kerstin Holm (Opol)
Kent Söderlund (Opol)
Birgitta Söderström (Opol)

Paragrafer:

81 - 90

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Ordförande:

Kenneth Kalén (Opol)

Justerande:

Peter Jons (Opol)
Upprop: Kenneth Kalén, Helmuth Klingenberg, Eva Edström, Ann-Marie Rosvall, Birgitta Hedberg, Björn Eriksson,
Peter Jons, Hans Schröder, Thomas Kjell, Kerstin Holm, Kent Söderlund samt Birgitta Söderberg (samtliga Opol)

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

2016-10-12
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare

2016-11-02

§ 81 Rapport från verksamheterna samt personalläge
Platschefen rapporterar kring vad förvaltningen har arbetat med under den senaste månaderna. Bland annat
informerar han om skolans arbete, vad man gör inom förskola och fritidshem samt inom äldreomsorgen. Han
informerar också om det arbete som pågår ute på olika platser i Svågadalen.
Ett orosmoment just nu och inför framtiden är kommunens nya upphandling av skolskjutsar, en upphandling
som medfört kraftigt ökade kostnader. Läsåret 2016/2017 kommer skolskjutsarna att kosta cirka 340 000 kronor
mer än under läsåret 2015/2016. En anledning till detta är bland annat de ökade miljökrav som kommunen
ställer på skolbussarna.
Björn Eriksson (Opol) och Platschefen har inlett ett arbete kring att försöka lösa skolskjutsproblematiken, och
de ska fortsätta att arbeta med detta.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar att ge Björn Eriksson (Opol) samt
Platschefen i uppdrag att fortsätta att arbeta med skolskjutsfrågan.

§ 82 Ekonomin
Platschefen informerar om den senaste delårsrapporten som baseras på det ekonomiska resultatet efter augusti
månads utgång. Om inget oförutsett inträffar kommer nämndens budget med största sannoliket att vara i balans
vid räkenskapsårets slut.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 83 Ansökan om aktivitetsstöd från Ängebo IK
En ansökan om aktivitetsstöd från Ängebo IK har inkommit till nämnden.
Föreningen ifråga ansöker om stöd för 45 stycken aktivitetstillfällen och de är berättigade till ett kommunalt
bidrag om 32 kronor per tillfälle.
Detta ger 45 gånger 32 kronor, vilket i sin tur ger totalsumman 1 440 kr.
Arbetsutskottet föreslår nämnden att bevilja Ängebo IK ett aktivitetsstöd om 1 440 kronor.
Beslut: Svågadalsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att bevilja Ängebo IK ett
aktivitetsstöd om 1 440 kronor.

§ 84 Redovisning av fattade beslut
-

Platschefen informerar om att han har besvarat frågor från Länsstyrelsen angående bron i Flotthölja
naturreservat.
- Han meddelar även att han har skickat en förtydligande skrivelse till kommunstyrelsen rörande
hemsjukvårdsfrågan.
- Platschefen meddelar att han har bokat möte med vårt avtalade leverantör av lekutrustning utomhus i
syfte att kunna få en välgrundad offert.
- Platschefen meddelar att han på uppdrag av arbetsutskottet har låtit rusta den så kallade Kolarkojan
nedanför Svågagården.
- Ordförande Kenneth Kalén (Opol) informerar om att vice ordförande Helmuth Klingenberg (Opol) på
ordförandes uppdrag har arrangerat en ordförandeträff med dalens olika föreninsordföranden.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 85 Pågående arbete
-

Peter Jons (Opol) informerar om sitt pågående arbete med att inventera platser och objekt runt om i
dalen som Svågadalsnämnden bör förvalta eller utveckla.
- Platschefen ska leda ett mindre uppfräschningsarbete kring bänken på Tjusarbacken. (Nämnden har fått
tillstånd till detta av markägaren.
- Platschefen ska snarast arrangera ett möte mellan delar av nämnden samt Arbetsförmedlingen.
- Platschefen skall söka reda på kommunens remissvar rörande kollektivtrafik.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 86 Kommande möte
- Nämnden diskuterar upplägget inför den kommande dialogkvällen.
- Platschefen informerar om ett antal möten han skall delta i under de närmaste veckorna.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 87 Fråga om ny bil
Platschefen redovisar ett förslag kring hur nämnden på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt kan byta ut en av
förvaltningens tre bilar mot en ny. Detta är mer eller mindre nödvändigt då reparationskostnaderna för den
äldsta bilen bedöms bli höga redan i närtid.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: Nämnden tackar för informationen, och beslutar i enlighet med Platschefens förslag att byta ut
den äldsta bilen mot en helt ny.

§ 88 Övrig frågor ställda av Thomas Kjell (Opol)
-

Thomas Kjell (Opol) rapporterar att han nu kommer att lämna tillbaka nämndens GPS-mottagare till
förvaltningen.
- Thomas Kjell (Opol) ställer sig kritisk till en formulering i ett tidigare nämnds- protokoll där det skulle
kunna tolkas som att Svågadalsnämnden ställer sig bakom röjningsarbete längs Svågan. Han vill betona
att det enligt Länsstyrelsen i Gävleborg är helt förbjudet att röja exempelvis sly längst Svågans stränder.
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) betonar att nämnden på intet sätt har uppmanat till röjningsarbeten
efter Svåga älv, men att det vore bra om mängden sly på stränderna minskar.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 89 Övrig frågor från vice ordförande Helmuth Klingenberg (Opol)
-

Helmuth Klingenberg (Opol) ber ånyo Platschefen att ta fram mer information kring miljömålen till
nästa arbetsutskott. Platschefen åtar sig att göra detta.
- Han rapport även från ordförandeträff med föreningarna i dalen som han hållit i. Bland annat hade en
rad praktiska frågor dykt upp.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 90 Fråga om förändringar i Svågadalsnämndens presidium
Ordförande Kenneth Kalén (Opol) låter meddela att han på grund av personliga skäl kommer att lämna
Svågadalsnämnden. Han kommer att lämna nämnden den sista december år 2016.
Vice ordförande Helmuth Klingenberg (Opol) låter meddela att han avser att sitta kvar i nämnden, men inte i
rollen som vice ordförande. Han kommer att sitta kvar som vice ordförande till och med den sista december år
2016.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att till ny ordförande välja Ann-Marie
Rosvall (Opol), samt till ny vice ordförande välja Eva Edström (Opol). Helmuth Klingenberg (Opol)
kvarstår som ledamot i nämnden.
Mötet avslutas.

Hornberget
Foto Mia Rosvall

SVÅGADALSBLADET

AN
15:e nov. kl 12.00

Ansvarig utgivare är intresseföreningen
MANUSSTOPP
Ordförande Birgitta Nilsson birgitta@rossasen.se 0730 423077
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 0730 423077
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
50 kr
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

www.svagadalensbyar.se

