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Dialog kväll
med temat fiber
Representanter från fiberstaden närvarar och svara på
frågor
Möjlighet att ta upp även andra frågor med nämnden

Onsdagen den 31 maj kl 19.00 – 20.30
Svågagården
Alla hjärtligt välkomna
Vi bjuder på fika.
Svågadalsnämnden

MAJ månad
Sagostund
Elsie Bäcklund-Sandberg har läst för oss för sista
gången nu i vår. Min förhoppning är att vi kan
fortsätta med detta till hösten.

Våren har hälsats välkommen
på många platser. Vårsångernas toner ljöd i den kalla
nejden, brasan sprakade livligt och jag hoppas
igelkottarna hann undan. Många kronor sköts i höjden
och kom ner som gnistrande små och stora stjärnor.

Välkommen
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

Evenemangen avlöser varandra i Svågadalen
Kolla evenemangskalendern bara, det finns hur
mycket som helst att välja mellan.

RESA RUNT SVÅGADALEN
MANUSSTOPP
15:e juni kl 12.00
OBS! Då blir det
dubbelnummer för i juli tar
Mia och Birgitta semester!
Ha en trevlig sommar!

Månadens matkalender
MAJ
20
22
27
28

World Whisky Day
Picknickens dag
Muffinens dag
Mors Dag
Internationella burgardagen

JUNI
1 mjölkens dag
6 fruktens dag
Sveriges nationaldag
Färskpotatisens dag
Sillens dag

Birgitta Nilsson

ska Du passa på att göra i sommar!
Du kan gå in på dellenriket.se resa 4 och
ladda ner den podcasten, så åker Du efter
den.
Eftersom jag vet att många saknar internet
i telefon och kanske är som jag, Du vill ha
en tidning att bläddra i, nåt som kan ligga
på köksbordet hemma… ja, just därför har
jag kopierat denna resa 4 samt
kompletterat ganska mycket om
Svågadalen som Du kanske inte har en
aning om.
Den är precis färdigtryckt, 20 sidor, ska
hämta den idag..!
Du köper den för minst 10 kr samtidigt som
Du hämtar fikakorgen nånstans på de sex
fikaställena som finns.
Korgen och termosen lånar Du, kaffe,
fikabröd och smörgås köper Du.
Så lämnar Du givetvis tillbaka det Du lånat.
Välkommen till
MarieLouise i NorrLia
Rita i Holmberg
Birgitta i Norrhavra
Suzanna i Österstråsjö
Ilona i Brändbo
Ilse och Maike i Björsarv
Guidad bussresa runt Svågadalen
Om Du ser Hudik Taxi tisdag kväll 23 maj så
är det några svågadalingar som är ute och
kollar omgivningarna.
Nämnden sponsrar resan för i första hand
de som har fikakorgarna, övriga platser får
nämnden ta.

ETT VARMT TACK till
LISA WEINACHT som kom med idén
NÄMNDEN som sponsrat bussresan,
bjudit på kopiering och papper,
laminat
HANS-OLOV BLANK som sponsrat
träplattor till skyltarna
KNUT BERGQVIST som sponsrat
övrigt virke och monterat skyltarna
Sist men inte minst, TACK till
MARIE-LOUISE, RITA, SUZANNA
ILONA, ILSE och MAIKE
för att Ni erbjuder Svågadalens
besökare fikakorgar hela sommaren
1 juni – 30 sept.
Nu ska vi sätta Svågadalen på kartan!

/Birgitta Nilsson

HÄR FINNS FIKAKORGARNA
NORRLIA 268
070 5099313

MARIE-LOUISE
SVED-BOLINDER
Swish

HOLMBERG 32
070 7707199

RITA BORENSTEIN
Swish

NORRHAVRA 36 BIRGITTA NILSSON
0730 423077
Swish
Ö.STRÅSJÖ 73
076 7942140

SUZANNA LANCKOHR
Swish

BRÄNDBO 142
070 3873483

ILONA ERIKSSON
Swish

Välkommen till
Rôssåsens
fäbodvall
2017
SPELKVÄLL
varje torsdag
1 juni – 14 sept
kl 18.30
SERVERING av kôlbulle med lingonsylt
som vi bjuder spelmännen på. (Finns glutenfria)
Fika med hembakat bröd
(finns glutenfritt)

Äkta kalvdans
Väg 305 till Hedvigsfors, sen skyltat upp i skogen.
Söndag 23 juli gudstjänst
Söndag 27 aug hantverks- och matmarknad
Välkommen!

Birgitta Nilsson & Knut Bergqvist

BJÖRSARV 15/17 ILSE van ROOZENDAAL
070 5623793
Swish
MAIKE van ROOZENDAAL
070 6756376
Swish

AKTUELLT I SVÅGADALEN
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

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

BAD
Havrabadet naturbad

Ordf. Thomas Kjell
Ord.led. Robin v Wachenfeldt

BOENDE
B&B Helande Skolhuset, Holmberg 32

070-3203133

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Nina Labbart

073-6402789

Övernatta i gamla byskolan
www.helandeskolhuset.se
Rita Borenstein 070-7707199

Björsarvs lyse- och intresseförening

Lägenhet i Ängebo 3 bäddar kök, dusch,toalett
Monica Andersson 073- 8497508

Stråsjö jaktklubb

Stuga Stråsjö 4 bäddar,pentry,dusch , toalett
Alice Fröjdh tel: 070-2833117

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland

Ordf. Ola Lindqvist 070-6707716

Ordf. Benny Leek 070-6053488

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

0730-415403

070-2129414

Stråsjösjöns vänner
DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

Svågadalens skoterklubb
EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö
Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Ordf. Tomas Sandin

Utbildning förarbevis för skoter:
Sture Joelsson tel.0703729224
Svågadalens jaktskytteklubb

JMV El & Byggtjänst
Rotback 210 Bjuråker
070-3459928

Ordf. Joakim Brink 070-2972872

Sörsia byalag

ENTREPRENAD
Vatten-och avloppsanläggning samt
grundarbeten

Ordf. Nils-Erik Lönn
Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

Leverans av grusmaterial
Björn Eriksson 070-2449413

Ängebo IK

FISKE

HANTVERKSMONTER

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

Ordf. Tommy Ädel 070-3290887
Kassör Maj-Lis Wikström 070-5253096
finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

HEMSLÖJD
Stickning, Sonja Eriksson 070-5298470

FOLKETS HUS
Ordf. Bernt Jons

070-2198340
0730-822525
0653-30228
073-8297365

0653-30250

HONUNG & BIPRODUKTER
FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

0653-30245

Svågadalens honung
www.svagadalenshonung.se
mail@svagadalenshonung.se
070-5617181

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
(Flex) närtrafik finns

KROPPSVÅRD
KB Kroppsvård

SNICKERI och HANTVERK
Åsbergsstolens Snickeri
Eva Löfgren 070-3407616
eva@asbergsstolen.se
Trähantverk
Nille Lönn 070-2198340
Himmel & Jord Keramik
Stina Neander 076-8378203
himmel.o.jord@telia.com
STÄDNING
Dellenstäd, städfirma med hushållsnära tjänster
073-8468881 www.dellenstad.se
dellenstad@hotmail.com

SVÅGADALENS HEMSIDA

med.fotvård, spabehandling, massage, vaxning
Karin Berglund 070-6618272
www.lillaspasalongen.n.nu

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

Svågans beröring och massage

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL

Taktil stimulering och klassisk massage
Marianne Joelsson 0653-30175 073-0612188

www.hudiksvall.se

LANTBREVBÄRARE
Vardagar, säljer frimärken

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

Moodtorpet Norrberg
För evenemang, finns även 2 bäddsstuga
med enkel standard
Nille Lönn

070-2198340

TRÄDFÄLLNING MM
Hälsninge A.T.F
Victor van Deuren
www.trädtjänster.se
halsingeatf@gmail.com

072-5596127

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN
Reception
Förskola
Förskoleklass, Fritids
Skolan
Äldreomsorgen
Platschefen
Folkets Hus

0650-556660
0650-556661
0650-556662
0650-556663
0650-556665
0650-556666
0653-30157

VANDRINGSLEDER
Kontaktperson/info.
Lisa Weinacht

070-9531052

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

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

VÄGPROBLEM
NCC

076-5215311

Då var det dags för sommarens stora händelse,

VÅR POPULÄRA LOPPIS I BRICKA BYGDEGÅRD
I år är det dessutom 10-års jubileum.
Vi öppnar för försäljning torsdag 25 maj kl. 11.00
Öppet dagligen kl 11-17 även helgdagar/storhelger.
Loppisen stänger 13 aug kl 17.00
Hos oss kan Du fynda loppisvaror som våra medlemmar har till
försäljning.
Även bakluckeloppis där varje enskild säljer själv.
Kurrar det i magen lovar vi smarriga fynd i vårt café. Där kommer
det att finnas kaffe, te, dricka, smörgåsar, go´bitar, glass och
självklart ostkaka.

Välkommen att fynda!!

Elvakaffe
på Betel, Norrberg den 19/5 kl 11.00 – 12.30.

Sång och musik med Bengt Albertsson.

Välkomna den här sista

fredagen innan vi gör ett sommaruppehåll. Vi bjuder på ”avslutningsfika”.
Under sommaren är ni välkomna till

Dellenbadens Kanalcafé

som drivs av frikyrkor och Svenska

Kyrkans församlingar i Dellenbygden
Öppet 17 juni till 13 augusti. Alla dagar kl 12-21.
Här finns café, glassbar, minigolf, vandrarhem och musikprogram som tex 17/6
Ingemar Olsson www.ingemarolsson.se och 24/6 Margit och Rolf Borgström
från TVs “Hela kyrkan sjunger”. Se vidare hemsidan www.dellenbaden.se eller
anslagstavla i Ängebo och Norrberg.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Välkommen till
skolavslutning!

Maj

14/6 19.00

28/5

Folketshus säljer fika

Information från möte i GLUF =gemensamma
landsbygdsutvecklings fonden även kallad
”75 000 kroners klubben”:
GLUF har beviljat följande föreningar 3000 kr till
gräsklippning i sommar:
Stråsjö Medeltida kapell
Ängebo IK
Sörsia Byalag
Björsarvs lyse-och intresseförening
Övriga som fått bidrag från fonden är
Svågadalens intresseförening (fikakorgarna),
Brännås-Brändbo byalag för musikunderhållning
på surströmmingsfest hösten 2016.
Protokoll från mötet kommer i nästa
Svågadalsblad.
Mia Rosvall

Morsdagsbuffé
12.00-18.00
Husets sillsorter, inlagd
strömming, gravad lax,
ägghalvor, kokt skinka,
potatissalllad,
rödbetssallad,
Forbondekorv, salami,
skivat kalkonbröst,
grynkaka, Fläskkarré,
köttbullar. Ugnstekt lax,
prinskorv, Jansson och
tårta.
Pris: 225:- inkl
måltidsdryck & kaffe.
Förboka gärna!
Välkommen

Fullst. Rättigheter
Ängebo
www.svagadalen.com
PG:589905-9
0653-30157

MATSEDEL
Vecka/sal
lads-bord

Vecka 21
Sallads
buffé
Vecka 22
Sallads
buffé
Vecka 23
Sallads
buffé

Vecka 24
Sallads
buffé

Vecka 25

Måndag

Stekt Korv
stuvade
makaroner

Tisdag

Onsdag

Färsfrestelse

Stek fisk
filsåspotatis

Torsdag

Fredag

Stängt
Kristihimmels
färd

Kyckling
gratäng

Lördag
Söndag
Hemtjänsten Hemtjänsten
Omelett

Morsdags
buffe

Ris/potatis

Stekt fisk m
potatis och
lemonssås

Div. rätter
Morotssoppa

Stark
korvgryta

Spagetti &
köttfärssås

Lappskojs Kyckling
m rödbetor klubba m
curryssås
Potatis

Fläsk
kotlett m
sås & pot.

Skolan ledig
Köttbullar.
Sås & pot.

Strömming &
pot. Mos
Potatis &
purjolöks
soppa

Grillkorv m
mos

Kyckling
sallad m
tillbehör

Grillad
Blod
fläskkarré pudding m
m pommes bacon &
lingonsylt

Stekt korv
m morot
stuvning &
pot.

Skol
avslutning

Kyckling
Stekt
filé &
saltsill m
mangoraya lök & pot.
sås

Fläskkarré
sås & pot.

Ugnstekt korv Fiskgratäng
m brunssås & m pot
pot.

Chickenbits
m sötsur
sås.

Hamburgare
tillbehör

Korv m
aivartäcke

Kroppkakor m Isterband m Ärtsoppa m Sill, ägg &
smör &
vitkålsstuvni pannkaka.
pot
linggonssylt
ng & pot.

Rostbiff &
potatis
sallad

Fläskfilé m
sås &
potgratäng

Dagens rätt 74:- Pensionärspris 60:-Klippkort 10 dagens den 11:e gratis. Matlådor 60:-

Alla dagar lätt-margarin, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten
Adress
Svågagården
820 62 Bjuråker

Telefon

Fax

0653-30157 0653-30286
svagagarden@svagadalen.com

Odling av matfisk i Svågadalen - var, hur och till vilken
kostnad?
Skulle matfisk kunna odlas i Svågadalen på ett hållbart sätt och därigenom skapa nya
arbetstillfällen? Det skall en grupp med både representanter för dalen och KTH ta reda på i ett
projekt som löper under 2016 och 2017.
Projektet, där både Svågadalsnämnden och Bjuråker-Norrbo fiskevårdsförening deltar, ska genom en
förstudie dels ta reda om det går att starta ett lokalt kläckeri med yngelproduktion för Dellenöring i
Svågadalen, dels inventera intresse och förutsättningar hos olika lokala aktörer för att starta ett projekt
kring dammodling av matfisk samt slakt av denna samt inventera behovet av arbetskraft samt behövlig
utbildning för denna om fiskodling etableras i Svågadalen. Underlagen skall sedan sammanställas i ett
förslag till större implementeringsprojekt vilket innebär att t.ex. fiskodlingar projekteras och sedan
byggs. Det långsiktiga syftet är att utveckla lokalt entreprenörskap kring fiskodling och
matfiskproduktion och därmed bidra till sysselsättning, ekonomisk utveckling och framtidstro.
Nu bjuder detta projekt kallat Framtagande av en utvecklingsplan för Lokalt entreprenörskap för
utveckling av fiskodling och matfiskproduktion i Svågadalen in till ett möte på Svågagården den 15:e
juni kl. 19-20 följt av mingel och förfriskningar. Då kommer vi både att berätta om vad hållbarhet kan
innebära och hur fiskodling i dalen kan bidra till detta och så kommer vi att be om era synpunkter på
vad vi bör tänka på under projektets gång. Hur ser Ni på möjligheterna att odla fisk i dalen? Vem
skulle kunna arbeta med fiskodling? Vad finns det för hinder för att etablera fiskodling lokalt och var
finns kunderna?
VÄLKOMNA TILL MÖTE OM FISKODLING I SVÅGADALEN

15:e JUNI KL 19

I SVÅGAGÅRDEN

OCH STANNA GÄRNA KVAR EN STUND EFTERÅT OCH MINGLA!
Vill du veta mer, kontakta oss:
Svågadalsnämnden: Peter Jons, peterjons@hotmail.com
Bjuråker-Norrbo Fiskevårdsområde: Börje Karlsson, j.borje.karlsson@gmail.com; Stefan Sandin,
avholm@spray.se; Magnus Kjällman, prinsgarden@tyfonmail.ase; Patrick de Kwant,
pktrading.se@gmail.com
KTH: Annika Carlsson Kanyama, annikack@kth.se och Björn Frostell, bjorn.frostell@abe.kth.se

Projektet finaniseras av Lokalt Ledd Utveckling genom Utveckling Hälsingebygden och EU.
Jordbruksverket är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet.

ÅRSMÖTE

UTHYRES STRÅSJÖ

med
Stråsjö Medeltida Kapell

Stuga 4 bäddar pentry,dusch, toalett.
Alice Fröjdh tel: 070-2833117

Lördag 29 maj kl.19.00
vid kapellet
Vi bjuder på fika

UTHYRES ÄNGEBO
Lägenhet 3 bäddar kök, dusch,toalett

Varmt välkommen

SOMMARENS ENDA UTOMHUSLOPPIS
på BRATTHÉ
SÖNDAG 25 JUNI kl 11 – 15
Fjolårets succé upprepas
med samma trevliga tjejer
som arrangörer

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

Monica Andersson tel: 073-8497508

STÄDDAG
på Brännås Bygdegård
LÖRDAG 20 MAJ kl 10
Medtag kratta och gärna skottkärra
så bjuder vi på fika!
Välkommen!

Välkommen till
Helande Skolhusets
Bed and Breakfast
Sov över i byn Holmbergs gamla byskola i Svågadalen,
Hälsingland
Adress: Holmberg 32
Rita Borenstein
0707 707 199
www.helandeskolhuset.se

Se hit !! Vi upprepar fjolårets succé!
En trevlig utflykt i skogen!

SÖNDAG 25 JUNI kl 11 – 15
FYNDA allt som DU tror DU
behöver Tupperware
glas – porslin – kläder
stickat – prydnader
NYTT och GAMMALT

finns

SERVERING

TRE TREVLIGA TJEJER

VARM KORV, BRÖD o SAFT

på

både lång och kort saft finns….

BRATTHÉ
med

KAFFE och KAKA
Så billigt så Du kan lämna
dricks….

Sommarens enda

UTOMHUSLOPPIS
med de blånande bergen
bakom trädtopparna

LÄCKERHETER
RULLRÅN – TOSCA
DRÖMTÅRTA
BISKVIER - BULLAR

SÅNG OCH MUSIK
STRÅLANDE SOL HELA DAN
GLADA OCH NÖJDA BESÖKARE
KOM OCH FYNDA!

Åk Svartsjövägen där det finns två skyltade avfarter…
Stor parkering bland tallarna!
Varmt välkomna!
Birgitta Nilsson

Ilona Eriksson

Kerstin Holm

Ängebo IK

Maj.

Grattis till Edvin Andersson som
vann på Påsklovskrysset.
100 kr till godis eller kanske något
annat.

Första vandringen för denna
säsong blev en tur i bygden på 8
km. Start vid Svågagården och
längs elljusspåret ut på leden mot
Havra. Mycket fin stig över
Gladbäcken och fram till täkterna
i Havra. Sen blev det vägen
tillbaka till Norrberg och en liten
fika. Sista etappen gick ut på
Svågaleden och över gamla bron i Ängebo. Så var det bara sista vägbiten kvar tillbaks till
Svågagården.

Nästa vandring blir torsdag 25 maj. En Gökottetur till Gröntjärnen. Samling vid Bratthé kl.
07.00.
Vandring till tjärnen där vi kokar kaffe och grillar korv. ÄIK håller kaffe och korv. Övrig fika får
man själv ta med, macka, vätska etc. Vandringen går sedan tillbaka men möjlighet finns att åka
bil. Vill man inte gå eller bara gå en kortare bit, ja då tar man bilen själv fram till Gröntjärn sluter
upp där och njuter av morgonen och den vackra naturen.
8 Juni vandrar vi efter Svågaleden. Samling Svågagården 18.00. Vi vandrar till Björsarv ca.6 km.
Där får vi köpa fika av Maike och Ilse. OBS! Anmäl till Maj-Lis senast 5 Juni så kan jag beställa
antal fika.Sedan finns möjlighet att åka bil tillbaka igen. Man kan även gå ex. delar av skidleden
tillbaka om man inte tycker det blir för sent. Återkommer med fler turer längre fram.
Välkommen på Svågavallen. Tisdag 30 maj kl. 18.00. Barn i alla åldrar som vill prova på
friidrottens grenar. Vuxna är också välkommen att hjälpa till med lite av varje och
kanske prova på själv också. Vi bestämmer sedan vilka dagar å tider som passar bäst.

Fortfarande är alla datum ledig där man kan anmäla sig att hjälpa till vid
sommarens ute Bingo. Kontakta Maj-Lis 070-5253096 för info. Hjälpen är
mycket värdefull för föreningens verksamhet.

Inbjudan till
Den vackraste av vandringar

Gröntjärnsleden 2017.
För 27 året arrangerar vi denna populära kvällsvandring på 12 km. Man kan även välja 6 eller
3 km. Lätt terräng och en underbart vacker natur.
Tid. Fredag 30 juni. Bussar avgår från Bratthé 18.00 och 19.00. OBS! Kom i tid det tar tio
minuter att gå från parkeringen till bussarna.
Anmälan senast måndag 26 juni till Karin 0653-30021, 070-2963637 eller till Maj-Lis
070-5253096. Man kan även maila in anmälan till majlis.wikstrom@spray.se. Då får man en
kvittens om det finns plats på vald buss eller ej.
Vid anmälan uppger man namn och tel.nr. på en ansvarig person om man är en grupp, hur
många man är och vilken buss man vill åka.
Anmälan blir giltig när betalningen inkommit på pg. 112597-0. och senast 28 juni.
Avgiften är 150 kr. Barn 12 år och yngre 75 kr. Är man medlem i Ängebo IK eller anställd i
Hudiksvalls eller i Ljusdals kommuner betalar man halva avgiften. Viktigt att ange
arbetsplats och kommun i anmälan. Maila helst.
Förutom buss till Sanvik, ingår även detta i avgiften. En stärkande och härlig vandring.
Vätska och banan efter leden. Vid Gröntjärn får man goda bullar å kaffe som kokats över
öppen eld. Vid återkomsten till Bratthé blir man serverad en god soppa och hembakat bröd. Å
så en kaffetår till förstås.
OBS! Glöm inte att ta med en egen kåsa att dricka i efter leden. Miljötänk.
Vi erbjuder även en soppa utan kött. Däremot är det svårt med olika brödsorter så vi
hoppas att man kan ta med eget bröd eller annat själv om man är känslig på något sätt.
På grund av att bussarna även är skolbussar och det finns risk för allergi, kan vi tyvärr
inte ta hundar med på dessa. Hoppas detta inte möter något hinder för att delta.
Deltagande sker på egen risk.
Välkommen till en trevlig vandring där inlandsisen lämnat sina spår.
Mer info karta, mm. på angeboik.se
Företagare! Varför inte bjuda era anställda på en naturskön upplevelse. Ett roligt
friskvårds alternativ. Välkommen till oss så tar vi hand om er.

Ängebo IK

SVÅGADALEN

n

NYHETER I BUTIKEN!
Frimärksombud
Frimärken, frankerade kuvert och påsar i olika
storlekar finns nu att köpa hos oss.
Kommande erbjudanden!
Kyckling bröstfilé Garant (svensk fågel) 1 kg 69.90
Äpplen Jona Gold 14.90
Gröna vindruvor i ask 19.90 st
Håll utkik efter Handlar´n Bladet som kommer i brevlådan v 22 för
flera erbjudanden.

Välkomna till oss!
Magnus med personal

Nu är vi igång som ATG-ombud! Vi har färdiga
andelsspel till V-75 och V-86
Nu kan du köpa bingolotter, lotter från folkspel,
kombilotteriet och miljonlotteriet hos oss.

Söndagsöppet i sommar
Från 28/5 tom 20/8 kommer vi att ha söndagsöppet 10.30 – 13.00

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

Ombud för :
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.

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

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

Närtrafik i Dellenbygden
och Svågadalen
För att kunna använda den nya Närtrafiken
måste man ha minst 2 km till närmaste
busshållplats, men man behöver inte vara
folkbokförd på adressen. Man söker en
resa från sin adress i X-trafiks
Reseplanerare på hemsidan och i mobilappen. Får man träff på en resa kan man
sedan boka den via Beställningscentralen
på tel 0771-49 79 39 senast två timmar
innan avgång.

Priset på resan är 29 kr och du betalar
direkt till föraren. Man kan betala med
bankkort och kontanter eller köpa en
mobilbiljett i förväg i X-trafiks app. Man kan
inte använda X-trafiks periodbiljetter eller
reskassa.
Tiderna i tabellen är cirka-tider. Det ligger
mycket ”luft” i tabellen för att det ska vara
möjligt att hämta upp flera personer på sina
hemadresser på samma tur och ändå vara
framme vid de tider som anges. Körvägen
beror på resenärerna.

NYHETEN är att
närtrafiken går 5 dagar i veckan efter
den bestämda turlistan.
Resorna körs med taxi.

Under våren har skolinspektionen gjort tillsyn på Svågadalens skola och det finns all
anledning att vi i dalen är stolta över vår skola. Det är mycket ovanligt att man får helt
godkänt av inspektionen och speciellt då vi är en så liten skola. Har nedanför kan ni själva
läsa skolinspektionens beslut.
Ann-Marie ”Mia” Rosvall ordf. Svågadalsnämnden

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagården den 27 mars 2017, kl. 08.00-11.30

Förtroendevalda:

Beslutande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Eva Edström (Opol)
Helmuth Klingenberg
Björn Eriksson (Opol)
Peter Jons (Opol)
Hans Schröder (Opol)
(t.o.m § 34)
Thomas Kjell (Opol)
Kent Söderlund (fr.o.m § 35)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare (§ 26-,36) Per Persson samt BengtOlov Karlsson (§ 29)

Utses att justera:

Hans Schröder (Opol), Kent Söderlund

Justeringens plats
och tid:

2017-04-18, kl. 17:30

Underskrifter:

Sekreterare:

Ej beslutande:
Kent Söderlund (t.o.m § 34)
Birgitta Söderström (Opol)
Mona Svedlund (Opol)

Paragrafer:

26 - 36

Fredrik Röjd

Ordförande:

Ann-Marie Rosvall (Opol)
Justerande:

Hans Schröder (Opol) (§ 26-34) Kent Söderlund ( 35 – 36) (Opol)
Upprop: Ann-Marie Rosvall, Eva Edström, Helmuth Klingenberg, Björn Eriksson, Peter Jons, Hans
Schröder, Thomas Kjell, Kent Söderlund, Birgitta Söderström och Mona Svedlund (samtliga Opol)

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

Anslagstid till

2017-04-20
2017-05-11
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare

§ 26 Ekonomisk rapport – uppföljning efter mars år 2017
Platschefen föredrar. Svågadalsnämndens budget är i balans, vilket innebär att nämnden hushållar
med sina medel på ett bra sätt.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 27 Rapport från verksamheterna, personalläge samt arbetsmiljö
Platschefen informerar om det aktuella läget inom förvaltningen inklusive arbetsmiljö och hur det
ser ut med sjukskrivningar och rekryteringsbehov med mera.
Platschefen förevisar även en telefon som fungerar inom det så kallade Rakel-systemet, vilket gör
att Svågadalsförvaltningen från och med nu kan nå exempelvis räddningstjänsten utan att vara
beroende av vare sig det fasta telefonnätet eller det allmänna mobiltelefonnätet..
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 28 Pågående arbete
En ledstång vid Tjusarbacken skall monteras. En parkeringsplats skall anläggas vid Tjusarbacken.
Vi fortsätter även diskussionen om byggnation av ett eventuellt kallförråd.
Beslut: Nämnden beslutar att ge platschefen samt Kent Söderlund (Opol) i uppdrag att ta
fram en plan kring ett eventuellt kallförråd.
Bengt-Olov Karlsson och Per Persson, anställda inom Svågadalsförvalningen, kallas till mötet.

§ 29 Fråga om inköp av fyrhjuling
Platschefen redogör för det tiotal offerter som inkommit från olika försäljningsställen runt om i
norra Hälsingland.
Nämnden diskuterar de aktuella offerterna som de har haft god tid på sig att granska.
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) frågar förvaltningens representanter vad de anser om de
olika anbuden.
Nämnden fortsätter att diskutera frågan.
Beslut: Nämnden beslutar att anta ett anbud från en motorhandlare i Delsbo, som enligt
både nämnd och personal har erbjudit omfattande utrustning och prestanda till ett
relativt lågt pris. Den totala köpeskillingen blir 98 000 kronor. (Nittioåttatusenkronor).

§ 30 Verkställda beslut
Representanter från nämnden har haft ett samverkansmöte med representanter ur styrelsen för
Ängebo Folkets hus-förening.
Platschefen meddelar att telefonsystemet Rakel nu är levererat till förvaltningen.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 31 Förslag från allmänheten – Rundtur i Svågadalen
Ett förslag från allmänheten har inkommit om att arrangera en rundtur per buss i Svågadalen i
syfte att visa upp vår vackra bygd.
Förslaget omfattar även att Svågadalens intresseförening skall beviljas totalt 2 600 kronor i bidrag
till detta.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med förslaget från allmänheten att bevilja
Svågadalens intresseförening ett bidrag om totalt 2 600 kronor så att de kan arrangera en
dylik busstur som nämnden finner viktig.

§ 32 Kommande möten
Genomgång av kommande möten:Åtagandeberedning i Hudiksvall där ordförande och platschef
skall delta.Möte med Skolinspektion.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 33 Ny ledamot av den gemensamma landsbygdsutvecklings-fonden
Arbetsutskottet har föreslagit Björn Eriksson (Opol) till ny ledamot i den gemensamma
landsbygdsutvecklingsfonden som nämnden har tillsammans med Ängebo Folkets Hus-förening.
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 34 Återrapportering fiber
Thomas Kjell (Opol) redogör för läget inom projektet, efter att han samverkat med Fiberstaden.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.
Hans Schröder (Opol) lämnar mötet.
Kent Söderlund (Opol) inträder som beslutande.

§ 35 Rapport från Dellenbygdens framtid
Kent Söderlund (Opol) redogör för vad som är på gång in om organisationen Dellenbygdens
framtid där han själv deltar som representant för Svågadalsnämnden.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 36 Fråga om en eventuellt kommande mässa om inre och yttre energi
Nämnden diskuterar möjligheten att anordna en dylik mässa.
Beslut: Nämnden beslutar att arbeta vidare med denna fråga.
Mötet avslutas.

Svan -tankar från Stråsjösjön "som våren tvekar"
Foto. Helmuth Klingenberg

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagården den 24 april 2017, kl. 08.00-11.20

Förtroendevalda:

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

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Marianne Joelsson (Opol)

Justeringens plats
och tid:

2017-05-15, kl. 07.45

Underskrifter:

Sekreterare:

Ej beslutande:
Mariane Joelsson (Opol)
Thomas Kjell (Opol)
Kerstin Holm (Opol)
Birgitta Söderström (Opol)
Mona Svedlund (Opol)

Paragrafer:

Fredrik Röjd

Ordförande:

Ann-Marie Rosvall (Opol)
Justerande:

Marianne Joelsson (Opol)

Upprop genomfört enligt ovan.

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

Anslagstid till

2017-05-17

2017-06-07

Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare

37 - 44

§ 37 Fråga om skrivelse från Trafikverket
Nämnden diskuterar den inkomna svarsskrivelsen från Trafikverket. Nämnden har synpunkter på
hur svaret har formulerats.
Ordförande Ann-Marie Rosvall föreslår att platschefen får i uppdrag att skriva ett svar till
Trafikverket med utgångspunkt från tidigare mötesprotokoll samt den senaste svarsskrivelsen.
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.

§ 38 Ekonomisk rapport
Platschefen informerar om det rådande ekonomiska läget.Nämndens ekonomi är i balans.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 39 Rapport från verksamheterna, personalläge samt arbetsmiljö
Platschefen informerar om nuvarande läge inom förvaltningen och dess verksamheter.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 40 Pågående arbete
-

Kent Söderlund (Opol) samt platschefen skall kontakta Hudiksvallsbostäder angående ett
eventuellt kallförråd.
Platschefen skall bjuda in styrelsen för Ängebo Folkets Hus-förening till ett möte om en
eventuell gemensam energimässa.
Ann-Marie Rosvall, Helmuth Klingenberg, Hans Schröder samt Marianne Joelsson
anmäler sig frivilliga till att arbeta vidare med en eventuell energimässa.
Nämnden diskuterar möjligheten till att ta fram en enklare turistbroschyr. Nämnden
beslutar att arbeta vidare med denna fråga.

Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar enligt de förslag som redovisats
ovan.

§ 41 Verkställda beslut
Platschefen meddelar att en traktorregistrerad fyrhjuling nu är beställd i enlighet med tidigare
nämndbeslut samt efter godkännande från kommunens ekonomiavdelning.
Platschefen meddelar att han inköpt friskvårdsutrustning till personalen på Svågagården.
Ordförande informerar om att hon flyttat dialogkvällen i maj till den 31/5.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 42 Fråga om gräsklippning
Arbetsutskottet har föreslagit att ärendet hänskjuts till den gemensamma
landsbygdsutvecklingsfonden.
Beslut: En enig nämnd beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 43 Information från fiskeprojektet
Peter Jons (Opol) informerar om det inledande möte inom fiskeprojektet som han deltagit i.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 44 Fråga om kanotleder
Thomas Kjell (Opol) tar på sig att arbeta vidare med detta.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.
Mötet avslutas.

SVÅGADALSBLADET

15:e juni kl 12.00
OBS! Inget blad i juli månad…
Manusstopp
15:e kl 12.00
varje månad
Manus mailas
eller handskrivs

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 (köp-byt-sälj)
20 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)

www.svagadalensbyar.se

Ordförande Birgitta Nilsson
birgitta@rossasen.se 0730 423077

Kassör Lisa Weihnacht, ansvar för
annonsbetalning 070-9531052

200 kr/år

Annons, prenumeration och sponsring betalas via

bankgiro 810-0422

Ansvarig utgivare är intresseföreningen

Vi som gör Bladet är
Birgitta Nilsson birgitta@rossasen.se
0653-30179 0730 423077
Mia Rosvall
0653-30247

mia.rosvall@svenskafrim.se
070 2360410

