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Svågadalsvalet!
Söndagen den 18 november 2018
Tid: 9.00 – 18.00
Plats: A-salen på Svågagården, Ängebo

Kom och rösta!
Mycket mer händer i dalen ...se inuti bladet

Oktober
Hösten
är det fortfarande med många vackra och varma
dagar, blåklockan och prästkragen blommade länge,
pelargonen prunkade fint i krukan på altanen. Löven
har lagt sig som en matta i olika bruna-beiga-grönagula-röda nyanser.
Krattar du upp dem nu eller låter du jorden ta hand
om dem? Jag krattar ingenting..

Evenemang
Kolla in evenemangskalendern, såå många
aktiviteter för var och en…

Välkommen till världen
och till Svågadalen
Svågadalens julgransplundring
söndag 13 januari kl 14.00
Vi delar ut ett smycke till dig som
fötts under 2018,
2018, finns det någon i
Dalen?
Ring Birgitta
0730423077
Intresseföreningen
Intresseföreningen

Framtidsplanering….

FOLKETS HUS, SVÅGAGÅRDEN
ARRANGERAR
JULMARKNAD
Söndag 2 dec. kl 13 – 19 (lite flexibel tid)
Söker DIG som vill vara med och sälja hantverk
eller något ätbart mm (Ingen loppis….)
Bord finns, 180 cm, ange hur många du
behöver..
Kostnad 100 kr/bord
Ring Birgitta Nilsson snarast 0730 423077

SVÅGADALENS NYA
FRILUFTSKARTA 120 kr
finns att köpa hos Handlar´n
Svågagården, Västansjömacken
och några flera ställen.

JULBORD
JULBORD
Söndag 2 dec. kl 12 - 19
Ett ypperligt tillfälle att umgås, handla
julklappar, presenter till dig själv och andra,
dricka glögg, äta ett enastående läckert tillagat
julbord, fika
Allt detta på Svågagården på samma dag,
kan det bli bättre…?

www.svagadalensbyar.se
VINTERTID
28 oktober

SÖNDAG

LOPPIS
hos Timans
Är vi hemma håller vi öppet!
Nyåker 22.
Södra vägen mellan Norrberg och Brännås
Det finns allt från husgeråd och blommor
till fiskeprylar och hästgrejer.
Vill man vara säker på att vi är hemma
kan ni ringa innan på 0703920940
Välkomna önskar

Birgitta och Stefan

MUSIKCAFÉ
på Svågagården
Söndag 28 okt kl 18.00
Cafégänget underhåller med
musik för alla smaker
Ingvar, Urban, Bengt, Stefan
Karl-Gunnar, Karl-Erik
Servering
av skön musik, kaffe och goda kakor
Träffa gamla och nya bekantskaper
Allt detta för 100 kr…
Nästa musikcafé 25 nov
Birgitta o Knut
Varmt välkommen!

PRO-Bjuråker
Påminner om anmälan till
PRO:s 60-årsjubileum
i Bricka bygdegård
26/10 kl. 17.00 - 23.00
Mat, underhållning,
lotterier, fika
Dans till Bengt Nords
Pris 250:- kontanter
Anmälan senast 21/10 till
0653-20120
070-5244453, 070-6012691
e-post inge.svensk@telia.com

Välkommen till
Svågadalen
Du som nyss flyttat hit

Kontakta Mia Rosvall, ordf i
Svågadalsnämnden, 0702360410
eller Birgitta Nilsson, ordf
intr.föreningen, 0730423077 så får
du information om dalen.

BORTSKÄNKES
Komplett Vävstol
120 cm bred och
Mangel
Finns i Ängebo
Tel: 073 8497508

HASSELAGÅRDEN INFORMERAR
17 okt kl 18.30 TJEJKVÄLL
Soppa, bröd, kaffe m kaka
Capricorn från Delsbo visar kläder mm
Utställare
8 nov kl 19.00 FILMKVÄLL
Kraftverksbygget i ”Ritzen”
Andra advent, söndag 9 dec kl 15.00
TÅRTBUFFÉ
Musik o Sång med VI FEM
(Fem damer/tjejer som sjunger och spelar)
Varmt välkomna ska Ni vara!

AKTUELLT I SVÅGADALEN
AFFÄR
Handlar´n Svågadalen

Brännås/Brändbo byalag o
Bygdegårdsförening

har öppet vardagar 9.30-17.30 Lördag 9.3013.00
Ombud för apotek, systembolag och Svenska
spel. Säljer fiskekort-frimärken-refill till mobil
0653-30100 handlarnsvagadalen@gmail.com

Ordf. Thomas Kjell
Ord.led. Robin v Wachenfeldt

070-3203133

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Nina Labbart

073-6402789

BAD
Havrabadet naturbad

Björsarvs lyse- och intresseförening

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland

Stråsjö jaktklubb

Ordf. Ola Lindqvist 070-6707716

Ordf. Benny Leek 070-6053488

070-2129414

Stråsjö medeltida kapell
DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Stråsjösjöns vänner

0730-415403

Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

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

Ordf. Tomas Sandin

ENTREPRENAD
Snöröjning, plogning
Claes Wallberg 070-8241378

Svågadalens jaktskytteklubb

Utbildning förarbevis för skoter:
Sture Joelsson tel 0703729224

Ordf. Joakim Brink 070-2972872

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

Ordf.Ulrika Ädel
Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

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

Ängebo IK
FISKE
Dellenbygdens fiskevårdsförening

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

Jessica Dolk .....072-7326464
www.dellenbygdens-fvo.se

HANTVERKSMONTER

FOLKETS HUS

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

Ordf. Bernt Jons

0653-30250

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

0653-30245

FÖRENINGAR I SVÅGADALEN
Svågadalens Intresseförening
alla boende i dalen är medlemmar
Ordf. Birgitta Nilsson 0730 423077
www.svagadalensbyar.se

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

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

KOMMUNIKATION
Närtrafik finns

Eneberga Bygg AB
076-0730485

KROPPSVÅRD
KB Kroppsvård

Trähantverk
Nille Lönn 070-2198340

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

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

LANTBREVBÄRARE
Vardagar, säljer frimärken

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås

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

Samlingslokal m kök
Astrid Johansson 0730-363148

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

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

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL

Yvonne Bergström

www.hudiksvall.se

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
0653-30157
www.svagadalen.com

Målare
Christer Fondelius
076 8290218
ch_fon@hotmail.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

Okt-18

Ängebo IK 75 år

Ängebo IK inbjuder till jubileumsfest på Svågagården
Lördag 10 november.
Vi startar kl. 17.00 med nostalgi-mingel i idrottshallen.
Utställning av bilder, urklipp och annat som finns kvar i våra gömmor.
Vi har även ett samtalsforum där våra äldsta medlemmar finns och under
ledning av Bengt Skarp skrapar vi fram minnen från tidig verksamhet.
Öppet för flera att lämna sitt bidrag till forumet finns naturligtvis.
Har du några bilder eller dylikt av intresse, lånar vi gärna dessa under kvällen.
(Märk dem med namn, tel. nr.)
3- rätters middag
Lennart Sydh kommer och roar oss.
Musikunderhållning får vi av Tisdagsnöjet från Bollnäs.
Priset för kvällen är 250 kr.
Anmälan görs till Astrid Johansson 073-0363148.
Anmälan är bindande och skall vara gjord före 1 november.
Betalning görs vid anmälan på pg. 11 25 97-0 eller Swish till 070-5253096.
Kontant betalning kan göras i andra hand.
Välkommen att fira en av bygdens äldsta ännu aktiva förening.

Ängebo IKs Ute gym

Ängebo IK har under 2017-2018 uppfört ett utegym på Svågavallen. Med stöd från Hudiksvalls
kommun, Riksidrottsförbundet och Leader, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
har detta varit möjligt. Vi har förstås även lagt till en hel del medel själva och framför allt mycket
ideellt arbete. Här på landsbygden är det ju framförallt vårt egna engagemang som gäller för att
förverkliga många drömmar och önskemål. Nu finns möjlighet för träning för gammal som ung och
även motorik för barn. Vi har i sommar haft ett lag från Delsbo här på läger och de har även kunnat
nyttja gymmet. Vi hoppas på många besökare framöver. Ta gärna med er vänner och bekanta som
kommer på besök till dalen. Många framför allt ungdomar vill ha något att göra och det här är något
som är i tiden med gym och träning. Vi har ju även fått till belysning utanför projektet som ger en
fantastisk stämning under mörka höstkvällar. Som ni ser på bilden är det fortfarande lite finputsning
kvar att göra. Det fattas en bit markduk och vi skall få till kanterna. Vi kommer även att fylla på med
träningsalternativ efter fantasi och önskemål. En liten paviljong så man kan ha en samlingsplats finns
också med i planerna framöver. Till sommaren kommer vi att ordna fler gemensamma
träningstillfällen.
Välkommen till vår fantastiskt fina anläggning.

Nya stationer, Över under och balans på rep.

Dialogkväll
Svågadalsnämnden inbjuder allmänheten till en
dialogkväll med tema VALET 2018!
Särskilt välkomna är de som valt att ställa upp som
kandidater i Svågadalsvalet den 18 november 2018.
(Du som själv är kandidat erbjuds här att berätta om
hur du ser på vad vi ska göra i Svågadalen de
kommande 4 åren).
Vi ser fram emot en kväll av diskussioner och
framtidstro!
Tid: Tisdag den 6 november
klockan 19.00
Plats: Svågagården

Så här skrev Fredrik inför förra valet 2014 och
orden är lika aktuella idag:

”Så var det dags igen då!
Ja, precis som rubriken antyder så är det dags igen då, och då syftar jag
inte på den intensiva älgjakt som pågår runt om i Hälsingland samtidigt
som jag skriver detta. Jag syftar inte heller på det ofrånkomliga
höstmörkret som för närvarande sveper in över nejderna - vänder jag mig om och
tittar ut genom fönstret i skrivandets stund så är det kolsvart ute.
Nej, jag tänker naturligtvis på det kommande Svågadalsvalet; en i många avseenden
unik tillställning – så unik att människor långt utanför Bjuråkers gränser intresserar
sig för vad som händer. Detta bevisas av de samtal jag får från nyfikna runt om i
Sverige, och det medieutrymme som nämnden faktiskt får. (Inför det kommande
valet har jag blivit kontaktad av såväl SVT, lokala tidningar samt en rikstäckande
tidsskrift).
Detta ska vi värna om!
Nu är kandidaterna klara, och valförberedelserna har kommit en bra bit på väg; i
detta Svågadalsblad hittar ni en hel del viktig information inför valet.
Nu gäller det bara att så många som möjligt av er som är röstberättigade verkligen
utnyttjar er rätt till att rösta! Jag tänker inte hålla något brandtal över vikten av att
rösta, och hur människor i andra länder kämpar för att få delta i demokratiska val.
Detta vet alla redan och är ingenting som jag behöver upprepa.
Däremot kan jag informera om att valdeltagandet i Svågadalsvalet granskas betydligt
hårdare än valresultatet i andra val.

Därför vill jag be er om följande: gå

och rösta!

Just din röst kan vara avgörande för hela bygdens framtid!

Med vänliga hälsningar
Fredrik på Svågagården”

Psalm och Sång
Svågagårdens kyrksal
Välkommen du som tycker om
att
sjunga visor, psalmer och andliga sånger.
Onsdagar kl. 14.00
17/10,
31/10, 14/11

Kom och sjung med oss.
Owe Timan och Madde Norin

Bjuråker-Norrbo församling

BETEL NORRBERG
Söndag 18 nov kl 11.00

Gudstjänst på Svågagården
Bjuråker-Norrbo församling och Betel Norrberg tillsammans
Lena Funge, Owe Timan m.fl.
Det här händer på Betel framöver:






Elvakaffe varje fredag kl 11.00-12.30
Fredag 16 november Sång och musik med Maja-Lena Swing och Stig Bergerståhl
Söndag 2 december kl 11.00 Adventsgudstjänst i Betel
Söndag 23 december kl 20.00 Vi sjunger in julen
Juldagsmorgon kl 07.00 Julotta
Välkomna!

Förtidsrösta
kan du göra på Svågagården
onsdagen den 14 november kl. 18.00-20.00

Följande personer ställer upp
som kandidater i Svågadalsvalet
2018
Bengt-Olof Carlsson
Per Einar Persson
Robin von Wachenfeldt
Torbjörn Bengtsson

Ombudsrösta
Du som pga funktionsnedsättning inte kan ta dig till
Svågagården kan rösta via ombud.Ta i så fall kontakt
med Fredrik i god tid tel. 070-7908874

Annika Dahlin
Amanda Brink
Magdalena (Malena) Söderström
Eva Edström

Observera att du inte kan ångra röstningen
genom att rösta på valdagen

Mona Svedlund
Kerstin Holm
Hans Schröder
Marianne Joelsson

En valbroschyr med
kandidaterna kommer
att delas ut till hushållen
i dalen inför valet.

Ann-Marie Rosvall
Peter Jons
Sindre Ranheim Sveen
Nina Labbart
Birgitta Holmberg

Kostnadsfri transport på valdagen!
För att alla röstberättigade ska kunna ta sig till vallokalen under Svågadalsvalet
den 18 november
bjuder Svågadalsnämnden på kostnadsfri transport.

Vill du åka med?
Boka då transport genom att ringa till Fredrik på telefon 070 190 88 74

På gång på förskolan och förskoleklassen
Ibland bjuder våra föräldrar in oss till sin arbetsplats på
studiebesök. Nu i höst har vi fått besöka Holmen Skogs avverkning i
Åbackarna, den största de haft i det här området. Barnen fick åka
både skotare och skördare. Det var riktigt spännande!

På Kanelbullens Dag den 4:e oktober växte det så konstiga bullträd
nära vår förskola och skola. Det var riktigt goda kanelbullar, så vi
hoppas att det växer upp fler sådana träd här i dalen.

Jag vill rikta ett stort TACK
till klass 1-3 som jag haft nöjet att ha under Marias älgjaktsvecka.
Hoppas att dom har lärt sig något så inte Maria kommer tillbaka till kaos.
Många kramar från vikarien
Marianne R

AGENDA
Fredag 26 okt
Mat från 12.00
Plommonspäckad fläskkarré m brunsås & pot. med efterrätt Pris 60:- för pensionär

Filmen ” Där man gör papper av massa” av Erik Erikssson.
Från Hörnefors sulfitfabrik.
Söndag 28 okt kl 18.00
Musikcafé
Lördag 10 nov abonnerat
Ängebo IK jubilerar.

Söndag 18 nov
Svågadalsvalet
Restaurangen serverar 12.00-17.00
Fläskfilé med kantarellsås, potatisgratäng och. Pris: 125:Cafeteria med fikabröd och mackor. Fr 10.00-17.00
Klint-Olle m.fl står för underhållningen.
Invigning av laddstation för elbilar kl.14.00-15.00

Fredag 23 nov
Mat från 12.00 Kams, vitsås o fläsk. Efterrätt.
13.00 Ingemar Jansson visar bildspel och berättar från Lofoten.
Söndag 25 nov kl 18.00
Musikcafé
Söndag 2 dec Första advent
Kl 12.00-19.00
Julbord 365:- inkl måltidsdryck
Musikunderhållning

Julmarknad med utställare

Torsdag 13 dec
Lucia på Svågagården kl 8.30

Torsdag 20 dec
Fredag 21 dec

Fika

Skolavslutning
Sista kväll för bastu

Onsdag 26 dec Annandag jul
Välkommen! Fullst. rättigheter
Ängebo www.svagadalen.com
0653-30157

Högmässa
Folkets Hus bjuder på kyrkkaffe

MATSEDEL
Vecka/sallads
-bord

Vecka 43
Sallads
buffé

Måndag

Tisdag

Stuvade makaroner,
korv

Onsdag

Dragonkryddad
fisk, potatis

Färsbiffar sås
potatis

Torsdag

Kycklingklubba
ris/ potatis

29/10-4/11

Vecka 45
Sallads
buffé

12.00-13.00
Plommonspäckad karré
sås potatis

Lördag Söndag
Hemtjänsten

Hemtjänsten

Inlagd sill
ägg, potatis

Kokt fisk
spenatsås

Skogshuggar
panna

Efterrätt
Film

22/10-28/10

Vecka 44
Sallads
buffé

Fredag

Skolan ledig

Skolan ledig

Skolan ledig

Skolan ledig

Skolan ledig

Lunchkorv

Lunchkorv sås
potatis

Fisk potatis kall
sås

Köttbullar sås
potatis

Fläskpannkaka

Snitsel
svampsås
potatis

dillstuvad
potatis

Köttfärs i ugn
med ris/potatis

Potatisbullar
/blodpudding

Tacos med
tillbehör

ÄIKs 75-års
Jubileum

Potatismos grillkorv Fisk, hummersås
potatis

Stekt sill potatis
mjölksky

5/11-11/11

Vecka 46
Sallads
buffé

Ugnstekt korv sås
potatis

Fiskbiffar med
potatis sås

Pölsa ägg potatis,
rödbetor

Kycklingsoppa
med tillbehör
och mjukt bröd

Kotlett med
potatis
grönpepparsås

Fisk sås
potatis

Boston-falu

Stekt fisk sås
potatis

Kyckling i ugn
med
mangochutney
ris/potatis

Pannkaka
ärtsoppa

Kams m fläsk,
Fläsklägg
vitsås o efterrätt potatismos

Svågadalsvalet

12/11-18/11

Vecka 47
Sallads
buffé

potatis

19/11-25/11

film

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
824 79 Bjuråker

Telefon

Fax

0653-30157

0653-30286

E-Mail
svagagarden@svagadalen.com

Nötstek sås
potatis

PLOGNING

Snart kommer snön och den måste bort...
Vill Du ha hjälp med det så ringer Du Claes
Wallberg i Holmberg

cw.schakt & transport
070 8241378

Stort grattis till Delsbo!
10 oktober invigdes Delsbos snabbladdningsstolpe för
elbilar. Kommunchef Bengt Friberg, ordförande i tekniska
nämnden Annika Huber, kommunens energirådgivare
Johan Ringmar, Delsbo byaråd samt intresserade
närvarade vid invigningen.

Vi i Svågadalen planerar att inviga vår
snabbladdningsstolpe i samband med Svågadalsvalet
18 november kl. 14.00-15.00.
(Foto och text Mia Rosvall)

OKTOBER
17 psalm o sång Svågagården
26 lunch o film Svågagården
26 PRO 60-årsjubileum Bricka
28 Sommar blir vinter
28 Musikcafé Svågagården
31 psalm o sång Svågagården

EVENEMANGSKALENDER

NOVEMBER
6 dialogkväll Svågagården
10 Ängebo IK 75-årsfest
11 Fars Dag
14 psalm o sång
14 förtidsröstning Svågagården
16 elva-kaffe m sång o musik Betel
18 Svågadalsvalet Svågagården
18 Gudstjänst Svågagården
18 Invigning av snabbladdningsstolpen
23 lunch o berättelser Lofoten Svågagården
25 musikcafé Svågagården

DECEMBER
2 adventsgudstjänst Svågagården
2 julmarknad o julbord Svågagården
13 lucia Svågagården
20 skolavslutning Svågagården
23 Vi sjunger in julen Betel
25 julotta Betel
26 högmässa Svågagården

VARJE VECKA
Tisdag yoga Svågagården
Torsdag styrketräning Svågagården
Fredag elvakaffe Betel

Enberga Bygg AB
Org.nummer 559085-7982
Norrberg 103
82479 Bjuråker

Närtrafik i Dellenbygden, Svågadalen och Ljusdal
För att kunna använda den nya Närtrafiken ska du ha minst 2 km till närmaste busshållplats, men du behöver inte
vara folkbokförd på adressen.

Hitta din resa och boka
Du söker en resa från din adress i X-trafiks Reseplanerare på hemsidan och i X-trafiks app. Får du träff på en resa
bokar du den via Beställningscentralen på tel. 0771-49 79 39, senast två timmar innan avgång.

Priser och betalning
Betalar du din resa direkt till föraren med kontanter eller kontokort betalar du ett högre pris än om du väljer att köpa
biljetten i förväg i X-trafiks app som mobilbiljett. Du kan inte använda X-trafiks periodbiljetter eller reskassa.
TIDTABELLERNA GÄLLER 20 augusti 2018 tom 7 december 2018

SVÅGADALEN

* Efter förfrågan från kunder så har vi
nu fått in LED-lampor i vårt sortiment.

Glöm inte att
MATA FÅGLARNA

* Vi har fyllt på med gravljus och
marschaller inför Alla Helgons Dag.

* Bra pris på Svensk Fläskytterfilé
98.90 kr/kg.

* Kom ihåg Fars Dag 11 november!
Presenten hittar du hos oss!

Vi önskar alla våra
kunder
välkomna
Magnus med Personal
Alla sticksugnas dröm går I
uppfyllelse….
Alla garner 15 % rabatt fram till
15 november

Öppettider
Måndag—Fredag kl. 09.30-17.30
Ingen lunchstängning

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

Lördagar kl. 09.30-13.00
handlarnsvagadalen@gmail.com
0653-30100

Kom ihåg att lägga order i god tid för
säker leverans

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.

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

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagården den 24 september 2018, kl. 08.00 – 11.10

Förtroendevalda:

Beslutande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Eva Edström (Opol)
(t.o.m § 64)
Birgitta Hedberg (Opol)
Peter Jons (Opol)
Hans Schröder (Opol)
Marianne Joelsson (Opol)
Kerstin Holm (Opol)
Mona Svedlund (Opol)
(fr.o.m § 64)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Kerstin Holm (Opol)

Justeringens plats
och tid:

2018-10-15, kl. 11:00

Underskrifter:
Sekreterare:

Ej beslutande:
Mona Svedlund (Opol)
(t.o.m § 64)

Paragrafer:
Fredrik Röjd

Ordförande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Justerande:
Kerstin Holm (Opol)

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

Anslagstid till

2018-10-17
2018-11-07
Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare

62 - 67

§ 62 Rapport från verksamheterna, personalläge samt arbetsmiljö
Platschefen informerar om vad förvaltningen har arbetat med sedan det senaste nämndsmötet inom
förvaltningens samtliga ansvarsområden, det vill säga hemtjänst, förskola, grundskola samt
landsbygdsutveckling.
Skolstarten har fungerat bra och snart är det dags för eleverna att ha utvecklingssamtal. Inom
förskolan har de sommarlediga barnen nu kommit in i verksamheten igen, och klimatet på förskolan
är bra.
Inom hemtjänsten varierar arbetsbelastningen ganska mycket över tid och även från dag till dag på
grund av olika omständigheter.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 63 Rapport om verkställda beslut
Representanter från Svågadalsnämnden har haft ett möte med ordförande och representanter
från olika föreningar i Svågadalen. Där framkom det bland annat att det behöver införas nya
rutiner kring hur bidragsansökan samt återkoppling sker när det gäller den gemensamma
landsbygdsutvecklingsfonden som Svågadalsnämnden och Ängebo Folkets Hus-förening har
tillsammans. Platschefen informerar om att han, som även är ordförande i nämnda fond, har
utarbetat ett förslag till förbättring som har godkänts av nämndens ordförande Ann-Marie
Rosvall (Opol).
Platschefen informerar om att badbryggorna vid Havrabadet nu har tagits upp, likaså den för året
nya badflotten. Nämnden konstaterar att de synpunkter som inkommit kring den nya flytbryggan
har varit enkom positiva.
I samband med att nämnden informeras om bryggupptagningen uppstår en diskussion om
underhåll och skötsel av omklädningshytterna vid badplatsen. Ordförande Ann-Marie Rosvall
(Opol) föreslår att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att till kommande säsong rusta upp
omklädningshytterna vid badplatsen.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inför
kommande badsäsong rusta upp omklädningshytterna vid Havrabadet.

§ 64 Pågående arbete
- Installationen av den nya snabbladdningsstolpen för elbilar går nu mot sin slutfas.
- Arbetet med att få fler bredbandsanslutningar via fiber pågår för fullt.
- Förberedelserna inför det kommande Svågadalsvalet är nu långt framskridna.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.
Eva Edström (Opol) lämnar mötet. Mona Svedlund (Opol) inträder som beslutande.

§ 65 Kommande möten
-

Kvällen den 6 november kommer en valupptakt att hållas där kandidaterna har möjlighet att
presentera sig själva.
Den 7 november är det ett möte mellan nämndsordföranden samt platschefen och
representanter för Region Gävleborg. Mötet kommer att handla om eventuella nya digitala
tjänster från Region Gävleborgs sida.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 66 Skolskjutsärende för enskild elev
(Separat sekretessprotokoll.)

§ 67 Ekonomisk genomgång
Svågadalsnämndens ekonomi visar just nu på ett litet minus, men nämnden räknar med att nå en
budget i balans vid årets slut.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 68 Fråga om att ta med cyklar med Närtrafiken
Peter Jons (Opol) frågar om hur det går med frågan om möjligheten kring att få ta med sig en
cykel när man åker med den så kallade Närtrafiken, tidigare känt som Flextrafik.
Platschefen svarar att frågan är väckt både på politisk- och tjänstemannanivå.
Dock är inget avgjort ännu.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 69 Fråga om invigning av snabbladdningsstolpen
Helmuth Klingenberg (Opol) och Ann-Marie Rosvall (Opol) väcker frågan om hur vi skall
genomföra invigningen av snabbladdningsstolpen. De två nämnda förtroendevalda samt och
platschefen samt Folkets Hus-föreståndaren bör ingå i denna grupp.
Beslut: Nämnden beslutar att ge Helmut Klingenberg (Opol) samt Ann-Marie Rosvall
(Opol) i uppdrag att upprätta den föreslagna arbetsgruppen.
Mötet avslutas.

Stort TACK
till Leif och Yvonne Bergström och
Sölve Joelsson, Sörsia Byalag för ny
papp på gapskjulet vid Abborrtjärn.
Svågadalsnämnden/Mia Rosvall

Abborrtjärn i kvällsskrud.

SVÅGADALSBLADET

Gröntjärn
Foto Ilona Eriksson

15 november kl 12.00

Manusstopp
Kostnad för annonsering och införande i
bladet

15:e kl 12.00
varje månad
Manus mailas
eller handskrivs

Tack och grattis, kåserier och dikter i dalen
gratis i mån av plats

Föreningar i dalen

¼ sida
½ sida
hel sida

mer än 5 sidor/år

Annons (köp-byt-sälj)
Företagare i dalen

50 kr
75 kr
100 kr
500 kr
20 kr

¼ sida
50 kr
Halv sida 100 kr
Hel sida 200 kr

Manusstopp inför julen 7 december kl. 12.00

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

Kassör Lisa Weihnacht, ansvar för
annonsbetalning 070-9531052

Företagare, föreningar och privata utsocknes
¼ sida
100 kr
Halv sida 200 kr
Hel sida 400 kr
Prenumeration (ej Svågadalsbor)

200 kr/år

Annons, prenumeration och sponsring betalas via

bankgiro 810-0422
www.svagadalensbyar.se

Vi som gör Bladet är
Birgitta Nilsson nbirgitta9@gmail.com
0730 423077
Mia Rosvall
mia.rosvall@svenskafrim.se
070 2360410

