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Midsommarfirande
på Moodtorpet
Kl. 9.00 samlas vi och majar stången.
Alla är välkomna att hjälpa till.
Kl. 14.00 börjar dansen. AnnAnn-Marie
Backlund leder lekarna, musikanter spelar
till.
Servering Lotteri Fiskdamm Godisregn
Kl. 19.00 tänder vi grillarna för de som vill
tillbringa kvällen på Moods
Medtag egen mat och dryck
Dans till bandspelare

Alla varmt välkomna
Sörsia byalag

Vi upprepar fjolårets succé
Träffa tre trevliga tjejer…
BESÖK

LOPPISEN PÅ BRATTHÉ
Söndag 25 juni kl 1111-15
Följ skyltad väg från Ljusdal eller Stråsjö
Utsikten är nu ett minne blott, igenväxt..
Stor parkering mellan tallarna, solen lyser..
Borden är uppdukade med allehanda, sånt
som du inte visste att du behövde ens men
nu bara ligger det där och väntar på dig..
Vi serverar fika med hembakat o varm korv
sååå billigt att du tar mer än du behöver..
Ja men då så, då syns vi på Bratthé!
Välkommen!
Välkommen!

Birgitta Nilsson Ilona Eriksson
Kerstin Holm

Sommarmånaderna juni och juli
Vi slår ihop båda månaderna så får både ni
och vi ledigt i juli. Sen fortsätter vi som
vanligt, manusstopp 15:e kl 12.00 varje
månad utom i december när vi tidigarelägger
det pga julen.
Våren fick vi vänta länge på, det har varit
växlande väderlek, sol, regn, snö, hagel,
kallt…

Torsdag 1 juni
¤ var det premiär för spelkvällarna på
Rôssåsen, många kom denna kalla, soliga,
regniga, hagelblandade kväll då det gällde
att vara klädd för att inte frysa, jag hade
strumporna på mig…!. När vi åkte hem 23.30
visade termometern på nollan!
Inne i vallstugan sprakade elden i öppen
spisen och på logen värmde två
fotogenkaminer, värmen från underhållningen
spred sig in i kroppen.
¤ var det premiär för fikakorgarna i
Svågadalen. Tyvärr kom ingen den dagen.
Ca 25 bord och bänkar finns utplacerade på
strategiskt vackra platser där du kan slå dig
ner och njuta av naturen, stillheten och det
läckra fikabrödet.
Du lånar korg och termos och lämnar tillbaka
det sen eller så tar du med dig eget och kan
åka vart du vill.
Ring gärna någon av oss innan du kommer…
NorrLia
MarieLouise Sved-Bolinder
070 5099313
Holmberg Rita Borenstein
070 7707199
Norrhavra Birgitta Nilsson
0730 423077
Ö.Stråsjö Suzanna Lanckohr
076 7942140
Brändbo
Ilona Eriksson
070 3873483
Björsarv
Ilse van Roozendaal
070 5623793
Maike van Roozendaal
070 6756376
Besök dellenriket.se,
ladda ner podcasten, resa 4
Eller köp resehäftet om Svågadalen, finns
där fikakorgarna hämtas, pris 10 kr
www.svagadalensbyar.se

Du, ja just Du, se hit…
Nu vill jag inte klippa gräset på
rastplatsen i Stråsjö längre
I 22 år har jag skött den och sett till
att det varit snyggt.
Jag slutar nu, någon annan som vill ta
över?
Hälsningar Laila Persson
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Ja vem känner sig manad, det kanske går
att dela upp på flera Stråsjöbor… Du
behöver inte anmäla dig, det är bara att åka
dit…
/Birgitta
Birgitta Nilsson

Nedskräpningen i Svågadalen
börjar bli ett stort problem längs vägarna,
allt slängs, ölburkar, flaskor, matrester mm.
När vi nu marknadsför vår vackra dal så
borde den vara ren…
Ta en cykeltur eller promenad utrustad med
handskar och plastkassar och plocka upp allt
elände som ligger och skräpar.
Tänk inte nu att någon annan gör det!
Ta med grannen och gör en insats!

Välkommen till Rôssåsens
fäbodvall
SPELKVÄLL varje torsdag 18.30
Ingen sluttid på kvällen.
Spelmännen bjuds på kôlbulle!
Servering av kôlbulle, kalvdans,
hembakat
Vallstuga, loge, fårhus med många
platser
så även utomhus…
GUDSTJÄNST söndag 23 juli 18.00
HANTVERKS-o MATMARKNAD söndag
27 aug 12-16 Hör av dig om du vill vara
med!
LYSKVÄLL avslutar sommaren tors 14
sept
Boka gärna för fest, födelsedag, dop…
0730 423077
Välkommen till en genuin fäbodmiljö!

Birgitta Nilsson o Knut Bergqvist

EVENEMANGSKALENDER
JUNI
23 Midsommar Moods
25 Loppis Bratthé
27 Spelkväll Bratthé
30 Gröntjärnsvandringen
Sommarinformation:
Sista tvättstuga och bastu den
16/6 öppnar åter den 25/8
Bastun kan användas för
sällskap även på sommaren
pris 180:- per gång
Beställningar 0653 30157.
Cafeterian 11-14 dagligen utom
V 28 t.om 31 då köket stängs.
Måndagar öppet kvällstid
under sommaren i samband
med bingo.
Dagens lunch 11-13 utom V28
t.om 31 då köket är stängt.

JULI
1 Lanthandelns dag Ängebo
4 Spelkväll Bratthé
Återkommande hela sommaren
Mån Bingo Svågagården
Tors Spelkväll Rôssåsen
Alla dagar kan Du hämta fikakorgar
Bjuråkers forngård, se annons

UTHYRES STRÅSJÖ
Stuga 4 bäddar pentry,dusch, toalett.

Hyr lokal för dop, bröllop,
begravning , sportaktiviteter,
mässor, arrangemang och
möten m.m.
Priser på
www.svagadalen.com/fh
I höst/vinter:

Alice Fröjdh

tel 070-2833117

UTHYRES ÄNGEBO
Lägenhet 3 bäddar kök, dusch,toalett

□ Barnteater
□ Pubkväll
□ Revypärlor med
Iggesundsgänget.
□ Farsdagsmiddag
□ Julbord mm
Välkommen!
Fullst. rättigheter
Ängebo
www.svagadalen.com
0653-30157

Monica Andersson

tel 073-8497508

ÖPPETTIDER PÅ SVÅGAGÅRDENS
RECEPTION
I juli 2 tim/dag vardagar
För tider se anslag på dörren till
Svågagården
Sommar och förhoppningsvis värme,
badbryggorna ligger i Havra sjön och
väntar på badsugna gäster...MEN
Kom ihåg att hundar inte får bada vid
badplatsen.

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

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

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Nina Labbart

BAD
Havrabadet naturbad

070-3203133

073-6402789

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

BOENDE
B&B Helande Skolhuset, Holmberg 32
Övernatta i gamla byskolan
www.helandeskolhuset.se
Rita Borenstein 070-7707199

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland
070-2129414

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

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Svågadalens skoterklubb
Ordf. Tomas Sandin

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Utbildning förarbevis för skoter:
Sture Joelsson tel.0703729224

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Svågadalens jaktskytteklubb

JMV El & Byggtjänst
Rotback 210 Bjuråker
070-3459928

Ordf. Joakim Brink 070-2972872

Sörsia byalag

ENTREPRENAD
Vatten-och avloppsanläggning samt
grundarbeten

Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

0730-822525
0653-30228
073-8297365

Ängebo IK

Leverans av grusmaterial
Björn Eriksson 070-2449413

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

FISKE

HANTVERKSMONTER

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

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

FOLKETS HUS

HEMSLÖJD
Stickning, Sonja Eriksson 070-5298470

Ordf. Bernt Jons

0653-30250

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. Birgitta Nilsson
www.svagadalensbyar.se

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

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL

LANTBREVBÄRARE
Vardagar, säljer frimärken

TRÄDFÄLLNING MM
Hälsninge A.T.F

LOKALER FÖR UTHYRNING

Victor van Deuren
www.trädtjänster.se
halsingeatf@gmail.com

www.hudiksvall.se

072-5596127

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

Moodtorpet Norrberg
För evenemang, finns även 2 bäddsstuga
med enkel standard
Yvonne Bergström

0653-30228

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

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

VÄGPROBLEM
NCC

076-5215311

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

Bilder från städdagen i BrännåsBrändbo bygdegård 20 maj.

Inte bara arbete och trevlig samvaro
utan även tid för en fikapaus.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
HYR MOODTORPET

Behöver du ställa upp din husvagn
något dygn för att vara i

för kalas, möten, dop och liknande
Kontakta Yvonne 0653-30228

Svågadalen
kontakta Yvonne 0653-30228

eller Leif 0706-322234
eller Leif 0706-322234

INFORMATION FRÅN DIALOGKVÄLL
Det framkom vid mötet med Fiberstaden AB den 31 maj på Svågagården att det varken finns pengar
eller kapacitet för ytterligare utbyggnad av fiberanslutningar i Svågadalen utöver de som redan är på
gång dvs Ängebo till Brändbo.
För att kunna upphandla med annan aktör än Fiberstaden behöver vi fånga upp intresset för att
ansluta din fastighet till en nergrävd fiberkabel på övriga områden i Svågadalen.
De som redan har gjort en ansökan till Fiberstaden och inte bor inom området Ängebo – Brändbo
måste göra en ny intresseanmälan.
Det gäller även de som bor efter befintlig fiber (Holmberg, Norrhavra, Norrberg) mot Ängebo och
även den del av Ängebo som inte får utbyggt av Fiberstaden nu.
En blankett för intresseanmälan bifogas Svågadalsbladet till de hushåll som är aktuella.
OBS! Telia tar bort kopparnätet i hela Svågadalen i oktober 2018 och ju fler som anmäler intresse för
fiber desto större möjlighet att kunna genomföra en utbyggnad av fibernätet.
Ann-Marie ”Mia” Rosvall, Svågadalsnämndens ordförande

Erbjudande
Prova på behandling 200 kronor

(Ordinarie pris 300)

En serie på 10 behandlingar kostar 2500.
Taktil Stimulering är ett kraftfullt verktyg för återhämtning enligt forskning. Ett balsam för både
kropp och själ
Taktil Stimulering är en metod som består av mjuka strykningar med vegetabiliska oljor som ges över
hela kroppen. Detta görs för att få tillgång till oxytocin som är både ett hormon i blodbanan och en
signalsubstans i nervsystemet. Både utländsk och svensk forskning samt egna erfarenheter har visat
att effekterna av oxytocinet är många:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lugn och ro på djupet
Ökad livsglädje
Smärtlindring
Förbättrad matsmältning
Sårläkningen förbättras
Stärkt immunförsvar
Bättre social förmåga
Förbättrar minnet och effektiviserar inlärningen
Sänker blodtrycket

Gravid?
Taktil Stimulering hjälper dig att må bättre under graviditeten, att bli bättre förberedd inför
förlossningen och det ökar också bindningen till ditt barn. Passa på nu när jag har en bänk
anpassad för gravida hemma.
Välkommen att höra av dig
mail :mjoelsson55@gmail.com Tel: 073-061 21 88
Marianne Joelsson
Dipl. Taktilterapeut och lärare i Taktil Stimulering

Spelkvällar på Bratthé 18.00.
Tisdag 27 juni Bygdens spelemän.
Tisdag 4 Juli Ingrid och Torbjörn underhåller samt Bygdens spelemän.
Serveringen öppen.
Välkommen till vackra Bratthé.
Ängebo IK

Vi fortsätter med prova på friidrott på Svågavallen
tisdagar 18.00 i juni. Uppehåll i juli för start igen tisdag
1 augusti. Vi satsar även på en egen Guldjakt i augusti.
Titta in på hemsidan för uppdateringar, även facebook.

Glöm inte anmäla till vår egen Gröntjärnsvandring fredag 30 juni.
Platser finns kvar på 19- bussarna.
I sommar laddar vi för att sätta upp en timrad grillplats vid
klubbstugan. Vi skall färdigställa skidlekplatsen å sätta upp två nya
armaturer.
I slutet på augusti blir det byggstart för utegymet på Svågavallen.
Vi behöver hjälp till många aktiviteter i sommar. Meddela oss gärna
om du är någon som vi kan fråga om att hjälpa till. Bara nån timme
på många gör mycket och blir inte så belastande för några.
Vi önskar er en trevlig sommar.
Info, hemsida angeboik.se och facebook.

MATSEDEL
Vecka/sallads
-bord

Vecka 24
Sallads buffé

Vecka 25
Sallads buffé

Vecka 26

Måndag

Tisdag

Korvstroganoff
ris/potatis

Fiskgratäng

Korv med
ajvartäcke

Kroppkakor med
smör &
lingonsylt

Ugnskorv med
ajvar potatis

Sallads buffé

Vecka 28
Sallads buffé

Endast för
hemtjänst

Vecka 29

Vecka 30
Sallads
buffé
Endast för
hemtjänst
Vecka 31
Sallads
buffé
Endast för
hemtjänst
Vecka 32
Sallads
buffé
Vecka 33
Sallads
buffé

Fredag

Lördag

Söndag

Hemtjänsten

Hemtjänsten
Kycklingfilé
potatis mangoraja
sås

Rostbiff med
potatis sallad

Fläsklägg
potatismos

Fisk potatis sås

Revben/ karre
potatisgratäng

Fläskgryta

kotlett med
potatisgratäng

Fiskbiffar
potatis sås

Currykorv

Pasta skinksås

Fiskgratäng
potatis

Köttfärsfrestelse

Karre sås
potatis

Lunchkorv
stuvad potatis

Sill ägg potatis

Köttbullar stuvade
makaroner

Lasagne

Kycklingklubba
currysås

Pytt i panna ägg
rödbetor

Gulasch gryta
potatis

Korvgryta
potatis

Karre med sås
potatis

Fläskgryta potatis

Persiljejärpar
sås potatis

Stekt korv sås
potatis

Stekt fisk sås
potatis

Kalops potatis

Kycklingfile
med currysås
potatis

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Fläskkorv Potatis

Fiskgratäng

Köttbullar
brunsås potatis

Stuvade
makaroner fläsk

Dillkött potatis

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Ugnstekt korv
potatis sås

Köttfärslimpa
sås potatis

Stekt fisk sås
potatis

Kycklinggryta
potatis

Pytt i panna ägg
rödbetor

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Spagetti
köttfärssås

Stekt fisk
citronsås
potatis

Currykorv potatis

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Stuvade
makaroner korv

Fiskgratäng
potatis

Bräckt skinka ägg
stekt potatis

Kycklingsallad
med tillbehör

Stekt fisk
potatis

Köttbullar sås
potatis

Sallads buffé

Endast för
hemtjänst

Torsdag

Pastagratäng med Pannkaka sylt
köttfärs
grädde

Sallads buffé

Vecka 27

Onsdag

Endast för
hemtjänsten
Biff a la
lindström sås
potatis

Pölsa rödbetor
potatis

Karre med sambal
olek potatis
Endast för
hemtjänsten
Kalvsylta rödbetor
potatis

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Schnitzel sås
potatis

Fläskfile bea
potatis

Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Karre sås potatis
Kassler
svampsås
potatis
Endast för
hemtjänsten

Endast för
hemtjänsten

Kycklingklubba
currysås

Färsbiff sås
potatis

Lunchkorv
senapssås potatis

Karre sås
potatis

Pannkaka

Endast för
hemtjänsten
Kotlett sås
potatis
Makaronilåda
med skinka
purjo

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

Köttgryta potatis

Endast för
hemtjänsten
Viltskavsgryta

Persiljebiffar sås
potatis

SVÅGADALEN

n

Glad midsommar
Erbjudanden till
midsommar
Ägg 12 pack 19.90
Potatissallad Rydbergs 800g 29.90

önskar
Magnus med
personal

Arla vispgrädde 3 dl 11.90
Sill Abba 2 för 39 ( flera sorter)
Gurka 9.90 st
Grillsnurra Delsbo chark 49.90 st
Ost o bacon korv 3 pack
Delsbo chark 21.90
Delsbo chorizo 3 pack

21.90

Förkokta majskolvar 2 st 14.90
Jumbokräftor 1 kg 89 kr
Pripps blå 3.5 6 pack 59.90 + pant

Öppettider i midsommar
Midsommarafton 9.30-13
Midsommardagen
och annandagen Stängt

Lanthandelns dag
lördag 1 juli
Vi firar med speciella
erbjudanden
Välkommen!

Vi kör ut varor Torsdag 22/6
Kom ihåg lämna in svenska spel
och ATG under veckan då vi har
stängt lördag och söndag
midsommarhelgen.

Öppettider
Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30
Ingen lunchstängning
Lördagar kl. 09.30-13.00
Söndagöppet 10.30-13.00
mellan 28/5 -20/8
handlarnsvagadalen@gmail.com
0653-30100

Ombud för :
Fiskekort
Apotek
Svenska spel Tips & Lotter
ATG
Frimärken,frankerade kuvert
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

OBSERVERA!
Försöksperioden med Närtrafik kommer att
förlängas i den form den är nu. Den förlängs
i ett första steg till tidtabellskiftet i augusti,
dvs 20 augusti. Sedan förlängs den
eventuellt med en del justeringar fram till
tidtabellskiftet i december. Information
kommer att finnas på vår hemsida
www.x-trafik.se

Lite statistik
Ett 60-tal personer har nyttjat närtrafiken
och gjort 409 resor under 96
trafikeringsdagar. Det betyder ca fyra resor
per dag. Flest resor går till och från Delsbo.

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.

2017-04-27

Protokoll – fört vid ordinarie möte för den gemensamma landsbygdsutvecklingsfonden mellan Svågadalsnämnden och Ängebo Folkets Husförening
Närvarande: Björn Eriksson, Birgitta Hedberg, Robin von Wachenfeldt, Nils-Erik
Lönn, Bernt Jons samt Fredrik Röjd.
Dagordning: Genomgång av inkomna ansökningar.
Vid mötets början finns 78 490 kronor att fördela.
Vi tar under mötet följande bidragsbeslut:
- Sörsia byalag beviljas 2 000 kr till Valborgsmässofirande vid Moodtorpet.
- Björsarvs lyse- och intresseförening beviljas 3 000 kr till gräsklippning.
- Sörsia byalag beviljas 3 000 kr till gräsklippning.
- Ängebo IK beviljas 3 000 kr till gräsklippning.
- Stråsjö medeltida kapellförening beviljas 3 000 kr till gräsklippning.
- Svågadalens intresseförening beviljas om 10 120 kr till
fikakorgsprojektet.
- Brännås-Brändbo byalag beviljas 1 500 kr till musikunderhållning.
- Stråsjösjöns vänner beviljas ett bidrag om 7 500 kr till vassklippning.
- Ängebo Folkets Hus-förening beviljas bidrag om totalt 24 400 till olika
kulturella evenemang som julgransplundring och filmvisning.
__________________

___________________

Fredrik Röjd

Birgitta Hedberg

Ordförande

Sekreterare

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagården den 29 maj 2017, kl. 12.30-15.30

Förtroendevalda:

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

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Kerstin Holm (Opol)

Justeringens plats
och tid:

2017-06-08, kl. 11:30

Underskrifter:

Sekreterare:

Ej beslutande:
Thomas Kjell (Opol)

Kerstin Holm (Opol)
Birgitta Söderström (Opol)
Mona Svedlund (Opol)

Paragrafer:

45 - 60

Fredrik Röjd

Ordförande:

Ann-Marie Rosvall (Opol)

Justerande:

Kerstin Holm (Opol)
Upprop: Enligt ovan.

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

2017-06-09

2017-06-30

Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare
_________________________________________________________

§ 45 Återrapportering från den gemensamma landsbygdsutvecklingsfonden
(GLUF)
Platschefen föredrar. Totalt har cirka 58.000 kronor beviljats under mötet.
Pengarna kommer att betalas ut till de sökande genom Ängebo Folkets hus-förening.
De föreningar som har beviljats pengar är Stråsjösjöns vänner, Björsarvs lys- och intresseförening,
Brännås-Brändbo byalag, Sörsidans byalag, Stråsjö medeltida kapellförening, Ängebo IK, Svågadalens
intresseförening samt Ängebo Folkets Hus-förening.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 46 Återkoppling från Skolinspektionen
Platschefen informerar.
Skolinspektionen har kommit fram till att Svågadalens skola till fullo uppfyller de krav som ställs i lag
och förordningar. Platschefen betonar att det är mycket ovanligt att en skola inte får någon
anmärkning under en inspektion.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 47 Rapport från verksamheterna, personalläge samt arbetsmiljö
Platschefen för vad som är aktuellt just nu inom förvaltningen. Han redogör för personalläge och hur
den aktuella psykosociala arbetsmiljön är för närvarande.
En viktig del är att sjukskrivningstalen inom förvaltningen är fortsatt låga, men att de bör minskas
ytterligare.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 48 Pågående arbeten
Nämnden diskuterar det fortsatta arbetet med att röja leder. Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol)
informerar om att hon har ett avtalsförslag från Holmen Skog AB som hon behöver nämndens stöd
för att underteckna.
Nämnden diskuterar även frågan om ett eventuell kallförråd. Ett förslag som kom fram under mötet
var att nämnden bör undersöka möjligheten till att hyra ett förråd istället för att bygga ett själva.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar att uppdra till Ordförande Ann-Marie
Rosvall (Opol) att teckna avtal med Holmen Skog AB om att nämnden skall få röja och märka leder
under perioden augusti till oktober månad år 2017. Nämnden uppdrar till platschefen att ta reda
på om det går att hyra ett provisoriskt kallförråd i byn Ängebo under främst återstoden av året
med möjlighet till förläggning.

§ 49 Verkställda beslut
Peter Jons(Opol) har upprättat en skrivelse till Postnord angående eventuell paketutlämning
i Svågadalen.
Platschefen meddelar ett mindre antal småbeslut som han har tagit under den senaste månaden.
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) visar ett utkast till broschyr som hon utarbetat
tillsammans med Eva Edstöm (Opol) samt Birgitta Nilsson, ordförande för Svågadalens
intresseförening.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 50 Ekonomisk uppföljning
Platschefen informerar om det aktuella ekonomiska läget för nämnden.
Nämndens ekonomi är i balans; det vill säga att vi följer vår budget.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 51 Fråga om enkät i Svågadalsbladet
Ett förslag har väckts i nämnden om att ta fram en enkät om hur invånarna ser på
Svågadalsnämnden och dess arbete. Enkäten är tänkt att publiceras i augusti månad år 2017 som
en del av förarbetet till det kommande Svågadalsvalet i november år 2018.
Beslut: Nämnden beslutar att gå ut med en enkät i augusti månads Svågadalsblad.

§ 52 Fråga om soptunnan vid Digerön
Kontakt måste tas med Tekniska förvaltningen om att tömma soptunnan vid Digerön.
Detta då det inte fungerar som det ska just nu.
Beslut: Nämnden beslutar att ge platschefen i uppdrag att reda ut denna fråga
tillsammans med tekniska förvaltningen.

§ 53 Marknadsföring via sociala medier
Nämnden diskuterar kring hur vi bör arbeta med sociala medier för att marknadsföra nämnden
och dess aktiviteter.
Beslut:Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag under sommaren att ta fram
utkast kring ett konto inom valfritt socialt medium.

§ 54 Rapport angående genomförd nämndsenkät
Platschefen föredrar.
Svågadalsnämnden har tidigare genomfört en intern enkät kring den interna arbetsmiljön i
nämnden. Resultatet föll ut på sådant sätt att samtliga svaranden såg positivt på diskussionsklimat
och stämning inom nämnden.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 55 Fråga om mässa för inre- och yttre energi
Helmuth Klingenberg (Opol) redogör för frågan. Nämnden planerar att genomföra mässan under
våren år 2018. Detta då det är för kort om tid till att hinna med detta till hösten.

Beslut: Nämnden beslutar att arbeta vidare med frågan – och att målbilden är att vi skall
arrangera en sådan här mässa under våren 2018.

§ 56 Fråga om Spöksågen
Thomas Kjell (Opol) ställer frågan om vem som ansvarar för att sköta om den så kallade
Spöksågen i Brännåstrakten.
Frågan kvarstår då det är oklart kring vem som idag svarar för skötseln av sågen ifråga.
Beslut: Nämnden beslutar att närmare undersöka förhållandena kring Spöksågen.

§ 57 Ansökan om bidrag till en örtagård till Stråsjö medeltida kapell
En ansökan om ett bidrag om 15 000 kronor till att upprätta en örtagård vid Stråsjö Medeltida
kapell har inkommit till nämnden. Nämnden diskuterar frågan.
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att nämnden beviljar denna ansökan.
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag att bevilja den inkomna
ansökan.

§ 58 Rapport från vattenmöte
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om ett möte hon deltagit i med
kommunledningen kring vattenförsörjning inom Hudiksvalls kommun. Sveriges Geologiska
Undersökning är oroad för vattentillgången i Sverige.
Platschefen kommer att delta vid möte nummer två den 13 juni år 2017.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 59 Ändrat nämndsmöte
I september blir mötet den 18:e istället för den 25 september.
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med detta att byta datum för nämndsmötet i
september.

§ 60 Ny ledamot till arbetsutskottet
Peter Jons (Opol) ersätter Björn Eriksson (Opol) inom arbetsutskottet i enlighet med tidigare
planering.
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med tidigare plan att ersätta Björn Eriksson (Opol)
med Peter Jons (Opol).
Mötet avslutas.

NYHET PÅ SKOLAN
Nu har eleverna gått på ett härligt sommarlov.
I höst väntar nya utmaningar
och en ny lekpark som är
under uppbyggnad.
Svågadalen välkomnar nya elever till skolan,
en skola omgiven av härlig natur och med lugn miljö.
Skolinspektionen har gett bästa betyg till skolan i år.

Tack för ett trevligt verksamhetsår!
Ha en trevlig sommar önskar
Svågadalsförvaltningen

SVÅGADALSBLADET

15:e aug 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

