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Marknad
Bygdegården i Brännås
Söndagen 12 november
kl. 11-15
Försäljning av hantverk
Servering av soppa och
smörgås
Fika med hembakat bröd
Välkomna
önskar
Brännås/Brändbo byalag

Utställare, anmäl er
till Astrid 0730-363148 eller
Birgit 0702-412404
Gratis bord

OKTOBER månad
Älgjaktsmånad var det förr i tiden, då gällde
det att räkna före och efter älgjakten. Nu
jagas det lite när som helst…
Intressant är att älgarna samlas på täkten
hemma hos mig , en familj på fyra stycken.
Dom kommer när inte skyttarna är på plats
för då känner dom sig säkra.

Liten information om

SVÅGADALSBLADET som sammanställs
av Mia Rosvall och mig den 15:e varje månad.
I juli utkommer inget Svågadalsblad.
Vi sitter i hennes kök och har allmänt trevligt,
går igenom inkomna manus, ringer upp dem
vi vet glömmer tiden varje gång, vi kollar ev.
stavfel, gör en viss layout, vi tar pauser och
fikar, vi småpratar om allt möjligt och så
småningom är Bladet helt klart.
Då gör vi en pdf-fil som skickas till
kopieringen på Hudiksvalls kommun för
tryckning, 360 ex.
Vi skickar en pdf-fil till Hans Schröder som
sätter in Bladet på hemsidan
svagadalensbyar.se
Intresseföreningen ansvarar för Bladet och
Svågadalsnämnden betalar tryckkostnaden.
Så kommer ett sms när Bladet är färdigt, vi
får åka till stan och hämta dem, sen sorterar
vi dem efter vart dom ska, till Stråsjö,
Brännås, Björsarv, Alsjö, Ängebo och tre till
Sörsia. Dom delas sen ut av frivilliga
utkörare.
Tänk på datumet när du annonserar, om 15:e
är en fredag så trycks Bladet på måndag och
hämtas tisdag eller onsdag och då har du det
i postlådan på fredag kanske…

Höstens MUSIKCAFÉ
välkomnar
till Friggesunds klubbstuga
på Vesslamon
Husbandet underhåller
(Ingvar Bergqvist, Urban Stensson
Stefan Ström,
Karl-Erik Dufvenberg, Bengt Nord
Karl-Gunnar Karlsson)
100 kr inkl fika och musik

SÖNDAGARNA
29 okt 26 nov
kl 18.00 varje gång
Varmt välkomna!
0730 423077

Birgitta Nilsson & Knut Bergqvist

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

MÖRKRET
lägger sig över Svågadalen, ja kanske på
andra ställen också…
Nu gäller det, som alltid denna årstid, att se
till att bilen har fungerande lysen bak och
fram, att du själv har reflex och ficklampa och
att du går på rätt sida av vägen.

MANUSSTOPP
15:e nov kl 12.00

VINTERTID
Söndag 29 okt

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

070-3203133

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Nina Labbart

073-6402789

Björsarvs lyse- och intresseförening

BAD
Havrabadet naturbad

Ordf. Ola Lindqvist 070-6707716

Stråsjö jaktklubb
DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland

Ordf. Benny Leek 070-6053488

070-2129414

Stråsjö medeltida kapell

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

0730-415403

Stråsjösjöns vänner
EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Svågadalens skoterklubb

JMV El & Byggtjänst
Rotback 210 Bjuråker
070-3459928

Utbildning förarbevis för skoter:
Sture Joelsson tel.0703729224

Ordf. Tomas Sandin

Svågadalens jaktskytteklubb
ENTREPRENAD
Vatten-och avloppsanläggning samt
grundarbeten

Ordf. Joakim Brink 070-2972872

Leverans av grusmaterial
Björn Eriksson 070-2449413

Ordf.Ulrika Ädel
Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

Sörsia byalag

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

Ängebo IK

FOLKETS HUS

HANTVERKSMONTER

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

0705-691929
0730-822525
0653-30228
073-8297365

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

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

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. Laila Eriksson-Wigg 076 -1153333

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

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

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

SVÅGADALENS HEMSIDA

Svågans beröring och massage

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

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

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL
www.hudiksvall.se

LANTBREVBÄRARE
Vardagar, säljer frimärken

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås
Samlingslokal m kök
Astrid Johansson 0730-363148

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

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

VÄGPROBLEM
NCC

076-5215311

Fredag 27/10 Film 12.00
Kams & fläsk.
Efterrätt: Fruktkräm
Pensionärspris 60:Filmen Everts år som visar hästen och
människan i symbios genom året. En
film om Evert Persson i Brännås. Ca
20 min samt Berättelsen om Ruth.
”Inget jävla joll” av Jonas Sima.
Ca 38 min

Nov
Onsdag 8/11 kl 17.30-21.00
Kronhjortskväll
med Jägarförbundet och
Dellenbygden-Forsa-Hög
jaktvårdskrets
Kaffe & macka
Välkommen!

Fredag 10/11 Revypärlor
med Iggesundsrevyn.
Pris: 220:Förköp från 5 oktober. Biljetter betalas
och hämtas på Svågagården
Välkommen
Fullst. rättigheter
Ängebo
www.svagadalen.com
PG:589905-9
0653-30157

MATSEDEL
Vecka/sallads
-bord

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag Söndag
Hemtjänsten

Vecka 43
Sallads
buffé

Fläskkorv
potatismos

Kokt fisk
spenatsås

Makaronipudding

Färsbiffar sås
potatis

Kams fläsk
vitsås/

Hemtjänsten

Inlagd sill
ägg potatis

Ugnspannkaka

Isterband
dillstuvad
potatis

Skogshuggar
panna

Karré sås
potatis

Stekt sill potatis

Fläsk potatis
löksås
FILM

Vecka 44
Sallads
buffé

Skolan ledig

Skolan ledig

Skolan ledig

Skolan ledig

Skolan ledig

Stuvade makaroner

Dragonkryddad
fisk potatis

Fläskgryta potatis

Kycklingklubba
ris/ potatis

Snitsel
svampsås
potatis

Månadens
vegetariska

Chicken
nuggets sötsur
sås Ris/potatis

Pytt i panna

fläsk

Vecka 45
Sallads
buffé

Lunchkorv
senapssås potatis

Makrill
sås potatis

mjölksky

Italiensk
pastagratäng/pota
tis och
purjolökssoppa

Vecka 46
Sallads
buffé

Ugnstekt korv sås
potatis

Fiskburgare med
tillbehör

Pölsa ägg potatis,
Rödbetor

Fisksoppa med
mjukt bröd

Kotlett med
potatisgratäng

Fisk sås
potatis

Persiljejärpar sås

Vecka 47
Sallads
buffé

Boston-Falu

Stekt fisk sås
potatis

Pasta skinksås

Pannkaka
ärtsoppa

Skolrestaurangens
kinagryta

Fläsklägg
potatismos

Nötstek sås
potatis

potatis

Hyr lokal för dop, bröllop, begravning, sportaktiviteter, mässor,
arrangemang och möten mm
Ring för prisuppgift eller se www.svagadalen.com
Använd gärna:
• Bastu
• Solarie
• Trådlöst internet. Gratis

Adress
Svågagården
820 62 Bjuråker

Telefon

Fax

0653-30157

0653-30286

E-Mail
svagagarden@svagadalen.com

Oktober, oktober
Ja, så var det höst och rusk och ett evinnerligt jagande efter dessa älgar
då. På Svågagården har vi den speciella situationen att ett flertal medarbetare både inom förvaltningen samt inom personalgruppen inom
Folkets Hus jagar just älg. I och med det får vi som inte jagar dessa
skogens konungar och drottningar arbeta desto hårdare, men det är det värt, för jag
tycker att en god svensk arbetsgivare i Hälsingland skall kunna ge möjlighet till
ledighet för älgjakt – det är ju en uråldrig hälsingsk tradition som lär komma att
överleva oavsett vad som händer i vår omvärld.
När vi då pratar om uråldriga traditioner så vill jag nämna det här med demokrati.
Sedan urminnes tider samlades folket i byarna och höll stämma eller ting, där viktiga
och mindre viktiga frågor diskuterades, ältades och löstes. Det kunde röra sig om allt
som då var viktigt för bygden och dess folk.
Idag har vi omarbetat detta gamla system och ersatt det med politiska nämnder och
fullmäktige. Vi i Svågadalen har den fantastiskt priviligierade situationen att vi har
fått förtroendet att ha en egen partiopolitisk nämnd – Svågadalsnämnden!
Tack vare Svågadalsnämnden kan Svågagården med dess verksamheter finnas kvar
– vilket vore helt omöjligt utan nämnden! Då de kommunala verksamheterna som
Svågadalsnämnden ansvarar för bevisligen håller mycket god kvalitet har vår
existens nu överhuvudtaget inte diskuterats.
Så, det viktiga nu, det är att vi får tillräckligt många kandidater som ställer upp i
nästa års val till Svågadalsnämnden. Kanske just du vill ställa upp?
Att sitta med i nämnden är inte svårt, och de ca 8-9 möten vi har per år hålls under
dagtid, vardag. Under dessa möten får du full ersättning för förlorad arbetsinkomst,
samt ett arvode. Enda nackdelen med att sitta med i nämnden är väl att man måste
spendera några timmar i samma rum som undertecknad, men det kan nog de flesta
lära sig att stå ut med. Skämt åsido, det är för vår gemensamma bygd oerhört viktigt
att just du anmäler dig som kandidat i Svågadalsvalet.
Vill du veta mer om hur nämndarbetet går till? Kontakta då mig närhelst du vill, för
detta är viktigt.
Kommer du på någon som du tycker borde sitta i nämnden? Kontakta då även då
mig! Jag finns här för att serva Svågadalen samt dess befolkning.
Med vänliga hälsningar
Fredrik Röjd
Platschef
070-190 88 74, fredrik.rojd@hudiksvall.se

Återigen dags för

Dialog kväll
Nämnden informerar om vad som händer just nu;
angående fiber, ledprojektet, mm

Torsdagen den 19 oktober kl 19.00 – 20.30
Svågagården
Alla hjärtligt välkomna
Vi bjuder på fika.
Svågadalsnämnden

Enkät angående kommande val till Svågadalsnämnden
I månadens nummer av Svågadalsbladet kommer en enkät att bifogas som lösblad
men finns även på nästa sida. Svara på den och lämna den i brevlåda på affären eller
på Svågagården. Tack på förhand. Hälsningar AnnAnn-Marie

”Mia” Rosvall

ordförande Svågadalsnämnden

EVENEMANGSKALENDER
OKTOBER
19 Dialogkväll Svågagården
27 Film och mat Svågagården
28 Musikcafé Betel
29 Musikcafé Friggesund
29 Vintertid i hela Sverige....

NOVEMBER
4
8
10
12

Höstmarknad Forngården
Kronhjortskväll Svågagården
Revypärlor Svågagården
Marknad Brännås

VARJE VECKA
Måndag
Tisdag
Tisdag
Torsdag
Fredag

Bingo Svågagården
Barn/ungdomsgrupp ÄIK
Innebandy ÄIK
Cirkelstyrketräning Svågagården
Elvakaffe Betel

INTRESSEFÖRENINGEN
informerar att det blir ett

ÖPPET MÖTE
på
SVÅGAGÅRDEN
Någon kväll vecka 47 eller 48
Vi diskuterar
Fikakorgarna
Julgransplundring
och så finns det väl nåt mera...
Hur ska intresseföreningens framtid se ut?
Ska vi ha den kvar?
Datum i nästa nummer

Birgitta Nilsson

Enkät om Svågadalsnämndens arbete mandatperiod 2015 - 2017
Vi vill be dig som bor i Svågadalen att ta ställning till följande 5 frågor
och lämna in svaren på papper till Svågagården eller hos Handlarn senast
den 6 november
1. Nämnden har 4 ansvarsområden: 1. skola/förskola
2. äldrevård
3. landsbygdsutveckling 4. kultur och fritid
Vilket anser du nämnden behöver prioritera mera/mest? Kryssa för det du anser viktigast:
1
2
3
4
flera synpunkter:..................................................................................................
2. Viktiga byggstenar för en levande landsbygd är att det finns en skola, en affär, en
bensinstation.
Vad mera anser du vara viktig för nämnden att värna om eller arbeta för?
Lämna synpunkter:...........................................................................................................
3. Svågadalsnämndens idé är att invånare i dalen ska ha möjlighet att påverka
genom direktkontakt med ledamöterna i nämnden.
Har du under mandatperioden för nuvarande nämnd framfört dina åsikter/ tankar till någon av
nämndledamöterna ?
Aldrig

1 gång

Flera gånger

stryk under det som gäller
flera synpunkter:...............................................................................................
4. Har du varit på en dialogkväll?
Aldrig

1 gång

Flera gånger

flera synpunkter:..................................................................................................
5. Nämnden har funnits som en fristående nämnd inom Hudiksvalls kommun i 21 år.
Vilka synpunkter vill du framföra på det arbete nämnden utför? Ris och ros
.................................................................................................................................

Enkäten är utformad av Svågadalsnämnden september 2017

Välkommen till Betel Norrberg:
• Musikcafé lördag 28 oktober kl 19.00
”Sången i mitt liv”
Ewa & Owe Timan och Leif Eriksson
sjunger och spelar.
• Elvakaffe fortsätter varje fredag kl 11.00-12.30 fram
till slutet av november.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

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

SVÅGADALEN

SVÅGADALEN
Nu vill fåglarna ha

SOLROSFRÖN och TALGBOLLAR,
det köper du
enklast här!

Välkommen
önskar
Magnus med

Vi har fyllt på med

GRAVLJUS

personal

inför kommande helger!

Svågamacken
Nu har macken äntligen fått en ny
kortterminal med högre säkerhet
Välkommen att tanka!

Öppettider
Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30
Ingen lunchstängning
Lördagar kl. 09.30-13.00
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.

Nu säljer vi som ATG ombud
presentkort från flera
butikskedjor, restauranger mm.
Intersport, interflora, O`learys,
Teknikmagasinet, Ticnet,
Flygstolen.se Spotify med flera.

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

Försöket med närtrafik i
Dellenbygden och Svågadalen
förlängs
Region Gävleborg och X-trafik har under
2016 gjort en utredning av Flextrafiken,
som är ett komplement till den ordinarie
linjetrafiken och som fungerar som
anslutning till/från denna. Syftet har varit
att ta fram en ny modell som ska vara
enklare att använda och vara enhetlig i
hela länet.
Sedan december 2016 provas en ny
modell kallad Närtrafik i Svågadalen och
Dellenbygden.
Från 21 augusti 2017 utökas området och
omfattar även Ljusdals kommun.

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 (Delsbo) och 42
kr (Ljusdal), 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 Xtrafiks periodbiljetter eller reskassa.
Ny tidtabell från 21 aug. 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.

Närtrafiken går 5 dagar i veckan efter
den bestämda turlistan.
Resorna körs med taxi.

Ängebo IK oktober

Nu är första delen av
ute- gymmet klart. 7
stationer med olika
träningsalternativ.
S Å Persson Bygg har
grävt och gjutit fast
alla stationer och i
lördags så var det
dags att lägga ut
markduk och flis. Det gick som en dans när vi var så många som hjälptes åt. Julle lånade
traktor och körde flis sen var det bara att hugga i med spadar å krattor. Eftersom jag själv
just nu inte kan använda handen för tyngre ändamål fick jag stå för förtäringen. (Hm
tråkigt.)Till våren kommer vi att fortsätta bygga på med enklare saker för att hålla nere
kostnaderna. Det vi nu satt upp är ett färdigbeställt gym i lärk. Motorik och hinderbana
kommer att byggas av materiel allt efter fantasi. Även impregnerat virke. Vi tar gärna emot
mer idéer än det vi har själva. Däck har vi på gång både tunga och till banan. Fina
telefonstolpar efterlyses till stubbar, stolpar och kanter. Här är det meningen att alla skall
kunna träna, barn, ungdomar och vuxna. Eftersom det är så inne med ute gym tror vi även
att besökare utifrån kommer att använda detta. Det kan även vara ett komplement för
skolan att ta en utflykt till vallen och köra motorikbanan. Vi skall sätta upp tavlor vid varje
station som visar hur man kan träna på gymmet. Det är i alla fall jättekul att vi kunnat
genomföra detta. Riktigt positivt för dalen och för barn och de ungdomar vi har här i bygden.
Vi hänger med…
Träningar i hallen. Tisdagar 18 – 19. Lekgruppen 4 – 6 år.
vill motionera.

19.00 Innebandy 12 år och uppåt, även äldre som

Torsdagar. 17.45 – 18.45 OBS! Ombytt och klar 17.45. Träningsgrupp 7 – 12 år. Blandad träning.
19.00 Stationsträning för hela kroppen och för alla som vill stärka sin kropp, man som kvinna, från 12 år.

Svågadalsnämnden

Förtroendevalda:

Beslutande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Eva Edström (Opol)
Helmuth Klingenberg
Birgitta Hedberg (Opol)
Peter Jons (Opol)
Marianne Joelsson (Opol)
Thomas Kjell (Opol) (ej § 78)
Kerstin Holm (Opol) (§ 78)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Marianne Joelson (Opol)

Justeringens plats
och tid:

2017-10-16, kl. 07:45

Underskrifter:

Sekreterare:

Ej beslutande:
Kerstin Holm (Opol) (ej § 78)
Birgitta Söderström (Opol)
Mona Svedlund (Opol)

Paragrafer:

Fredrik Röjd

Ordförande:

Ann-Marie Rosvall (Opol)

Justerande:

Marianne Joelsson (Opol)
Upprop: Enligt ovan.

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

Anslagstid till

2017-10-18
2017-11-08
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare

73 - 81

§ 73 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 rapporterar att arbetet inom skola och förskola pågår för fullt efter en lyckad läsårsstart.
Något positivt är att antalet barn och elever inom verksamheten ökar.
Inom hemtjänsten är arbetsbelastningen mycket rimlig, och personalen har gott om tid för våra
äldre.
Platschefen redovisar även delårsbokslutet gällande personalstatistik. Där framgår att
sjukskrivningstalen är oförändrade gentemot föregående år, samt att förvaltningens medelålder
fortsätter att sjunka, precis som den gjort flera år i rad. Detta beror i sin tur naturligtvis på att våra
äldre medarbetare går i pension och att yngre medarbetare därmed tar över.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 74 Ekonomisk delårsrapport efter år 2017:s första 8 månader
Platschefen föredrar för nämndens ekonomiska läge efter augusti månad år 2017.
Ekonomin är i balans, vilket visar att nämnden på ett bra sätt tar ansvar för sin ekonomi. Därtill
uppfyller nämnden på ett bra sätt de krav som Hudiksvalls kommunfullmäktige har på vår nämnd
rörande kvalitet och utveckling.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 75 Rapport om pågående arbeten
Den nya lekparken – här har den nya gungställningen blivit försenad i upp till sex veckor på grund av
att kommunens leverantör av lekplatsutrustning har flyttat sin tillverkning till Polen. Platschefen ber
nämnden om lov att få upprätta en protestskrivelse angående detta till kommunens
inköpsorganisation Inköp Gävleborg.
Leder – röjning, märkning och skyltning har genomförts vid Hornberget. (Röjningsarbetet
ombesörjdes av Svågadalens snöskoterklubb.) Dessutom pågår arbetet med att märka upp leden till
Hävelungarna, där vi förbereder inför nya röjningsarbeten.
Havrasjön – utredning pågår kring vilka åtgärder vi kan vidta. Beslut kommer att tas vid nästa
nämndsmöte.
Eventuell framtida mässa i Svågadalen – arbete pågår. Möte kommer att hållas i frågan under
torsdagen den 21 september.
Fortsatt utvecklingsarbete – diverse utvecklingsområden diskuterades.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar att ge platschefen i uppdrag att upprätta
en skrivelse till inköp Gävleborg.

§ 76 Skrivelse till Trafikverket
Platschefens förslag till skrivelse diskuteras. En del smärre förändringar fastställs.
Beslut: Nämnden beslutar att anta skrivelsen efter vissa justeringar. Nämnden beslutar
även att fråga kommunledningen om platschefen kan få delta vid kommunens centrala
överläggningar med Trafikverket.

§ 77 Enkät
Helmuth Klingenberg (Opol) redovisar en enkät som han producerat på uppdrag av
Svågadalsnämnden.
Nämnden går igenom enkäten, och finner den vara väl formulerad.
Beslut: Nämnden beslutar att publicera den färdiga enkäten i nästa nummer av
Svågadalsbladet.
Thomas Kjell (Opol) anmäler jäv och lämnar lokalen, Kerstin Holm (Opol) inträder som beslutande.

§ 78 Ansökan om bidrag
En ansökan om bidrag till digitalisering av bygdegården i Brännås har inkommit från BrännåsBrändbo byalag. Ansökan omfattar tolvtusenkronor.
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att nämnden beviljar det sökta bidraget. Helmuth
Klingenberg (Opol) ställer sig bakom ordförandes förslag då det aktivt bidrar till att förverkliga
fiberprojektet i Brännås.
Beslut: En enig nämnd beslutar att bevilja Brännås-Brändbo byalag det sökta beloppet.
Thomas Kjell (Opol) återvänder till mötet.

§ 79 Rapport från föreningsträffen
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) samt vice ordförande Eva Edström (Opol) rapporterar
från ett möte med föreningslivet i Svågadalen. Det kom tio stycken deltagare från sex olika
föreningar till mötet.
Samverkan mellan Ängebo Folkets Hus-förening samt Ängebo IK belystes. Bland annat
diskuterades det gemensamma utnyttjandet av tomten runt Svågagården.
Vidare informerades om att intresseföreningen sålt drygt ett tjugotal fikakorgar under sommaren.
Grillplats vid Svågagården har upprättats av Ängebo IK med ekonomsikt stöd från Hudiksvalls
kommun. Därtill kommer ett utegym vid Svågavallen att byggas.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 80 Ordförande rapporterar
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om att hon varit i kontakt med en enskild
fastighetsägare i Brännås.
Hon informerar om bron i Sördala som behöver repareras, och vilka kontakter hon haft i detta
ärende.
Ordförande meddelar även att hon äntligen lyckats få kontakt med företaget IPOnly som
Hudiksvalls kommun har tecknat ett avtal med.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 81 Planering dialogkväll
Nämnden diskuterar frågan.
Temat för oktober månads dialogkväll kommer att utannonseras via hemsidan
www.svagadalensbyar.se samt dess sida på sociala medier.
Beslut: Nämnden beslutar enligt ovan.

Mötet avslutas.
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SVÅGADALSBLADET

Är det nåt på gång?
Annonsera i nästa Svågadalsblad!

15:e nov. kl 12.00

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

