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VI VÅRSTÄDAR
SVÅGADALEN
Lördag 2 maj kl 10.00
samlas vi utanför Handlar´n i Ängebo
och delar upp oss på olika sträckor.
Utrusta dig gärna med reflexväst, handskar
Ta med plastpåsar att lägga skräp i
Sopsäckar tillhandahålls.
Efter väl utfört arbete
bjuder vi på något ätbart och fika
på Naturcampingen i Sördala kl. 18.00
Välkommen!

Intresseföreningen/Birgitta
/Birgitta Nilsson
Tel.0730 42 30 77
Måndag 11 maj
”Barnarrangemang”
Cirkus Cikör på plats och visar upp
sina konster. Efteråt kommer
barnen att få lära sig göra konster
själva!

SVÅGADALSNÄMNDEN
Svågagården firar 30 år 2020
Inställt pga osäkert läge i sommar

Dialogkvällen i maj är inställd
Har du frågor och funderingar så hör av
dig till någon i nämnden

APRIL
Marsnumret av Svågadalsbladet
blev ganska innehållslöst beroende på det lilla
osynliga förhatliga Coronaviruset som gjorde att
evenemangen ställdes in efter varandra. Vilken
katastrof det kan bli över i stort sett hela världen och
var ska det sluta kan man undra.
Det enda vi inte ställde in var tidsändringen till
sommartid, jag var nära att göra det men Mia
hindrade mig. Tänk er bara om vi här i Svågadalen
skulle genomföra det och det fordras väl bara ett
nämndsbeslut på det så hur svårt kan det vara….

Vårmånaden APRIL
som är nu inger hopp om sol och värme, träden
börjar knoppas, blommorna vaknar, fåglarna har
sjungit sina vårsånger länge nu. Nu blir det svårt att
bara skriva positivt när allt runt omkring känns bara
negativt. Det saknas energi, ingen ork, allt går att
skjuta upp till morgondagen, det beror ju definitivt
inte på min ålder, tänk inte tanken ens…
Vadå, vemdå, närdå, varfördå 70+
Solen strålar vissa dagar så jag hinner ut och sätta
mig en stund innan de kalla vindarna tar vid. Så visst
är det skönt med molniga dagar också så det inte blir
så intensivt solande…
Får prata med barnbarnen via mobilen men svårt för
Oscar 1,5 år att fatta varför inte farmor kommer
längre…. det ringde, jag drack kaffe och han blåste på
kaffet i mobilen så det skulle svalna…!
Det enda vi vet säkert är att ingen vet något säkert…!
Men fortfarande har vi det där lilla viruset som
gäckar oss överallt. Det känns som att sitta i
karantän fast jag inte är det minsta förkyld, jag har
lite svårt för det men ”mestadels” håller jag mig till
de regler som finns. Noga med handhygienen har jag
varit i hela mitt yrkesverksamma liv så det är inga
problem men tycker nog att vissa går till överdrift
gällande spritkonsumtionen utvärtes. För att inte
prata om inköp av socker och jäst, jaa tänk vad det
bakas i stugorna nu, eller?? vetemjölet minskar
också ibland.
Så har vi alla med dålig mage nu, toalettpapperet
försvinner i en rasande fart.
Många företagare har det tufft, permitteringar, oro.
Sjukvården saknar resurser, planerade operationer
och undersökningar skjuts på framtiden, oro
Jaa, jag kan inte skriva om allt här…
Inget musikcafé, ingen filmvisning, inget elvakaffe,
inga spontana besök hos någon, just det. Ingenting…
Nu vill jag ha ett datum när allt blir normalt igen och
gärna 15 juni när vi gör Bladets dubbelnummer så vi
kan fira hela sommaren.
Vi har så mycket att ta igen…

Idag 15:e april skyms solen av molnen, det blåser.
Mia och jag sitter i varsitt hus, i varsitt rum, med
varsin dator för att sammanställa detta aprilnummer
Vi fikar emellanåt på distans, kaffe o en liten go´bit
som tröst.
Det är Mia som gör ”jobbet” , allt mailas till henne
och hon gör layouten, vi pratas vid givetvis, allt går
som sagt…
Så skickar vi till kommun för tryck, till Hans som fixar
det på hemsidan, jag hämtar i stan när det är klart,
hem och sortera i högar till alla ideella som delar ut
det i postlådorna.

Utställning i glasmontern på Svågagården
8/4 – 14/5 Anneli o Birgitta har böcker, tavlor och
småfolk i glasmontern
IngMarie är förhindrad att ställa ut nu, hennes alster
finns på Delsbo Kondis
Allt går att köpa…

/BirgittaNilsson

Vårens näst sista

MUSIKCAFÉ
på Svågagården
Söndag 26 april kl 18.00
(med reservation för hur Coronaläget är)
CORONAN
STÄLLER
IN
Lyssna
till
Ingvar, Karl-Gunnar, Bengt
Urban, Karl-Erik, Stefan
Sång och musik för alla smaker…
Servering 100 kr

Birgitta Nilsson o Knut Bergqvist
välkomnar till en trevlig kväll

Jag inbjuder till
SPELKVÄLLAR
på MOODTORPET i NORRBERG
Torsdagar ojämna veckor kl 18.30
2 juli till 10 september
Alla välkomna
Sörsia byalag/Birgitta Nilsson

AVVAKTA VAD CORONAN GÖR….

SÄLJER
ÄGG
från glada höns
Stig och Camilla
Brännås 618

Boende önskas hyra (omgående)
Hej, vi är en ung barnfamilj (3 småttingar
finns) och letar efter ett hus att hyra.
Vi letar efter ett familjehus att hyra,
eftersom våra barn älskar att vara ute
önskar vi oss en trädgård.
Alla tre småttingar kommer att gå på
Svågadalens förskola, ett hus i det vackra
Svågadalen är då lämpligast.

Stråsjö medeltida kapell.
Kallelse till årsmöte
Söndag 17 maj kl.16.00 vid kapellet
Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Varmt välkommen
Styrelsen

Med vänliga hälsningar,
Jenny och Timo Kok
Hör gärna av er till:
Suzanna Lanckohr 076-794 21 40
Jos Lanckohr 070-279 24 34

HUS TILL SALU I VÄSTERSTRÅSJÖ
BJURÅKER
Äldre hus med renoveringsbehov i vacker bygd. 6
mil från Hudiksvall, 2 mil till Ljusdal. Stor tomt
med friliggande småhus. Stort friliggande garage,
även garage nedre våningen. Olja – ved med
vattenburen värme.
Vid intresse ring

070 3597292
0651 - 25126
0650 – 16432
072 7482690

Nu är Intresseföreningens ledgrupp på
gång och märker leder mm. Här är det
leden upp mot Gravmyrberget som
kollas av och märks. Alla hjärtligt
välkomna att vara med i gruppen. Man
får frisk luft, motion och mycket
trevligt sällskap. Sture Joelsson är
samordnare för gruppen. Målet är att
kunna erbjuda besökare fina leder i vår
del av Hudiksvalls kommun. Vi kan
verkligen erbjuda en härlig natur att
vara i.
Foto: Majlis Wikström

ÄR DU NYINFLYTTAD I SVÅGADALEN?....
I Svågagårdens reception finns informationsmaterial för dig. Prata med Cilla.
Välkommen
Ann-Marie Rosvall
Svågadalen
Svågadalsnämnden

AKTUELLT I SVÅGADALEN
AFFÄR

Brännås/Brändbo byalag o Bygdegårdsförening
Ordf. Peter Sundberg 070-3338151

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 Vägförening
Ordf. Peter Sundberg 070-3338151

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

BAD
Havrabadet naturbad

Stråsjö jaktklubb
Ordf. Benny Leek 070-6053488

DJUR
Djurskyddet norra Hälsingland
070-2129414

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

0730-415403

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Stråsjösjöns vänner

Laddstolpe för snabbladdning av elbilar Svågagården

Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Svågadalens skoterklubb
Ordf. Tomas Sandin

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Utbildning förarbevis för skoter:
Sture Joelsson tel 0703729224

JMV El & Byggtjänst
Rotbäck 210 Bjuråker
070-3459928

Svågadalens jaktskytteklubb
Ordf. Joakim Brink 070-2972872

Sörsia byalag
ENTREPRENAD
Grävmaskin, kranbil
Claes Wallberg 070-8241378
Minigrävare samt kranbil
Leverans av grusmaterial
Björn Eriksson 070-2449413

Ordf.Ulrika Brink
Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

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

Ängebo IK
Ordf. Martin Bergerståhl, 073-0619557
Kassör Maj-Lis Wikström 070-5253096

HANTVERKSMONTER
FISKE
Dellenbygdens fiskevårdsförening

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

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

HJÄRTSTARTARE

FOLKETS HUS

HONUNG & BIPRODUKTER

Ordf. Jessica Svensson

070 5630938

FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

Finns vid Svågagården till vänster om ingången

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

070-267 52 61

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

HÄLSOCENTRAL
Rådgivning 1177 Ambulans 112
Delsbo Hälsocentral 0653-714000

KOMMUNIKATION
Närtrafik enl. turlista
Förbeställ 0771 - 497939

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

Wedins skogstjänst
Stefan Wedin
070 5452839
Eneberga Bygg AB
076-0730485

Svågans beröring och massage
Taktil stimulering och klassisk massage
Marianne Joelsson 0653-30175 073-0612188
www.svagansberoring.se

Himmel & Jord Keramik
Stina Neander 076-8378203
himmel.o.jord@telia.com

LANTBREVBÄRARE
Vardagar

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

Trähantverk
Nille Lönn 070-2198340

0653-30228

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

STÄDNING
Dellenstäd, städfirma med hushållsnära tjänster
OBS!NYA TELEFONNR : 070-1684596 eller
073-0392896 www.dellenstad.se
dellenstad@hotmail.com

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

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL

Ängebo Folkets Hus (Svågagården)

www.hudiksvall.se

Matsal, litet kök, samlingssal, gymn.hall, kyrksal,
bastu, solarium, bibliotek
0653-30157
www.svagadalen.com

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN

Målare
Christer Fondelius
076 8290218
ch_fon@hotmail.com

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

OBS! VIKTIG INFORMATION
Viktigt att man ringer om man är missnöjd med
Svartsjövägen och talar om hur vägen är och
om åtgärder behövs för att de ska veta om det/
Anders Backström

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.
Sture Joelsson

0703729224

VÄGPROBLEM
PEAB
Jourtel trafikverket

073-3373990
0771 – 921 921

MATSEDEL
Vecka/

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag
Söndag
Hemtjänsten Hemtjänsten

salladsbord
Broccolikorv Stekt fisk
Pastagratä
Vecka 17 ostsås
filsås potatis ng med
potatis
bacon
Sallads
buffé
20/426/4
Blandade
Vecka 18 korvrätter
Sallads
buffé
27/4-3/5

Fiskgratäng
med tomat
och oregano

Vegsnitzel Kålpuddin
med
g
potatis

Kyckling
Tacos
sås potatis/ buffe
ris

1:a Maj
Stängt

Kotlett sås
potatis

köttfärspaj

Korv potatis Karre sås
ägg
potatis

Potatis

Tomat och
Vecka 19 ostgratinera
d korv med
Sallads
potatis
buffé
4/5-10/5

Panerad fisk Köttfärsgul Morotsm
aschgryta
soppa
remouladsås
mjukt
Ris/potatis
& potatis
bröd
pålägg

KorvVecka 20 stroganoff m
ris
Sallads
buffé
11/517/5

Stekt fisk
med
spenatsås
potatis

Pasta med
köttfärs
och ostsås

Stekt Korv
Vecka 21 stuvade
makaroner
Sallads
buffé
18/524/5

Dragonfisk
potatis

Köttbullar
Stängt
Sås potatis
Kristihimmelsfärd

Biff a la
Kycklinggry Fläskgryta
lindsröm
ta med
potatis
sås potatis dragon
pasta/ris

Pannkaka, Fläsk
grädde & potatis
sylt.
löksås

Blandat

Kokt fisk
äggsås
potatis

Kyckling- Omelett
gratäng
Ris/potatis

Makaroni
pudding

Dagens rätt 70:- Pensionärspris 50:-Klippkort 10 dagens den 11:e gratis. Matlådor 53:-

Alla dagar lätt-margarin/smör, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten
Adress
Telefon
Fax
E-Mail
Svågagården 82479 Bjuråker
0653-30157
0653-30286
svagagarden@svagadalen.com

INORMATION FRÅN:

Utfall verksamhetsplan 2019

 Att göra energieffektiva investeringar löpande. På tur står att uppgradera
viss innebelysning och yttre belysning till led. Och att samverka med
Hudiksvalls bostäder i detta.
 Att utveckla inköp och lagring av flis för uppvärmning i Svågagården.
o Att fördjupa kompetens om sociala medier och att använda detta för att
effektivt driva och marknadsföra Folkets Hus.
o Att använda Folkets Hus och park i intern utbildning och
verksamhetsutveckling. Bl.a genom den tryckta manualen ”Nyckeln”
 Att använda Folkets Hus och parks kollektivavtal i verksamheten.
 Att genom fortbildning fortsätta att utveckla oss i att nyttja Rationalugnen.
 Att installera ett reservaggregat för drift av flispanna vid strömavbrott vilket gör
Svågagården som en samlingsplats vid samhällskris.
 Att göra en ansökan om byggande av solceller på Svågagårdens tak.
o Att aktivt verka för att säkra Svågagården existens i Svågadalen längre än en
valperiod i taget genom att bl.a stödja byggande av ett trygghetsboende på
Svågagården.
 Att utveckla ett visionärt förhållningssätt i styrelsen.
 Att uppgradera mötesverksamheten i huset med lämpligt möblemang, ljud, bild
och ljus.
 Att samverka med Svågadalsnämnden bl.a genom att vara aktiva i 75.000
kronorsklubben med idéer och aktiviteter som förbättrar.
 Att tillsammans med andra kulturintressenter: Utveckla lokala produktioner och
erbjudanden till lägsta möjliga kostnad med bibehållen kvalité. Att ha
samverkan med dom olika intressenterna.
 Att erbjuda filmfredagar med lokal mattradition
 Att subventionera måltidspriset till pensionärer för att underlätta till aktiv
gemenskap kring måltiderna.
 Att samarbeta med Ängebo IK i att bedriva och utveckla sportverksamheten.
o Att skapa ett medlemsutskick under året med ett erbjudande till medlemmar
och försöka rekrytera fler medlemmar till föreningen genom bl.a genom en
subventionerad medlemsfest.
 Årets årsmöte är planerat till torsdag 28/5 kl 19.00 Ärenden. Enl. Stadgarna.
Pga Corona kan detta förändras. Se medlemsnytt i HT/LJP. Eventuellt
Skypemöte.

Ängebo IK aprilapril-20
Ängebo IK s styrelse 2020. Ordf. Martin Bergerståhl, 073-0619557. Kassör, M-L Wikström 0705253096. Sekreterare, Janne Lundström, 070-4333623. Övriga Bengt Skarp, 070-6859079 och
Iréne Mickelsson Ilonen, 073-0578026. Suppleanter, Astrid Johansson och Anna Nordin.

Vintern blev som den blev denna säsong. Vi fick uppleva några dagar då och då med fina spår
och gnistrande före men de flesta dagarna växlade med regn å isiga spår. Vi som var nitiska
fick leta snö på högre höjder för att tillfredsställa kroppens bön efter fysisk aktivitet.
En räddare i nöden var stationsträningen på onsdag kvällarna, (som nu avslutats) Vi lade in
lite tuffare pass med styrkeintervaller, alltså både löpning och styrka. Detta blev både
svettigt, pulshöjande och lite att bita i. Kroppen mådde i alla fall bra och kul var det.
Några ungdomar och äldre har kört innebandy, (pågår fortfarande) inte så många men
aktiviteten finns för de som vill lattja lite å få upp flåset på det sättet.
Många har också köpt gymkort och tränar vissa tider mycket flitigt. Bra kroppsstärkare och
rehab träning.
Utegymmet är nu fullt användbart. Ta gärna med ett liggunderlag för liggande övningar.
Fortfarande är vägen in till vallen i väldigt dåligt skick. Ska man åka in är det på egen risk,
man får kryssa mellan hålorna. Tips är att lämna bilen vid infarten. Det blir en lagom bit att
ta sig in för uppvärmning.
Vi har lite löst pratat om att komma igång med lite löpträning. Eftersom det är lite upp och
ner i väderleken så har vi inte spikat kvällarna utan kan vi och vädret är ok, så kör vi. Är man
intresserad av att vara med kontakta Maj-Lis så vet vi vilka vi skall ha kontakt med när vi kör.
Onsdagskvällar siktar vi på i alla fall. Några vill kanske bara gå också tillsammans å då kan vi
ju sammanstråla och köra de farter å grupper som man vill. Bara att haka på.
En vandring har vi spikat. Det är Gökottan torsdag 21 maj. Eftersom var och en kan ta egen
bil till Bratthé och vi kan hålla behörigt avstånd efter leden ska det inte möta något hinder.
Vi kan även fika med avstånd framme vid Gröntjärn. Den som inte vill gå så långt kan åka bil
ända fram och gå den fina rundan runt tjärnen. OBS! Eftersom vi inte vet hur vädret är och
om det är för torrt för att elda och koka kaffe så bestämmer vi att alla tar med sig egen
matsäck, även kaffe alltså. Vi startar från Bratthé kl. 07.00.
Vi har inte tagit slutlig ställning hur vi gör med Gröntjärnsleden i år. Vi fattar beslutet i slutet
på Maj. Härjar Corona viruset lika mycket då så blir det svårt för oss att genomföra
vandringen. Detta eftersom vi brukar ha uppemot 250 vandrare och alla skall skjutsas ut
med buss. Det blir även lite mycket folk vid fika och matstationerna. Vi får helt enkelt se
tiden an. Ha en trevlig vår sköt om er och håll er frisk. Ta inga risker vi är många äldre i vår
bygd.

Tankar i april

Den senaste månadens händelseutveckling påminner mig på ett högst påtagligt sätt hur snabbt saker
och ting kan förändras. Det är lätt för alla och envar att vaggas in i den vardagliga lunken ”sova-ätajobba-sova”, men så plötsligt händer något helt oförväntat. I detta fall en otrevlig pandemi och på
det troligen den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet.
Visserligen har jag ägnat stora delar av mitt vuxna liv åt att förbereda mig fysiskt och mentalt för det
värsta som kan hända – kris och krig, men det är ändå svårt att sätta sig in i hur det kan bli i
verkligheten, och då är det ändå värt att nämna att undertecknad är en svensk militär
utlandsveteran. Fast vad spelar det för roll, då var enskild kris lever sitt ”eget liv” med nya
förutsättningar. ”Det gäller bara att förhålla sig” som jag ibland säger till mina fantastiska
medarbetare.
Någonting jag har lärt mig av mina 42 år här på jordklotet är dock att man aldrig ska se saker och ting
i svart och vitt: det finns en massa gråskalor, och ur den värsta kris kan något nytta och bra komma
trots allt, även om det mitt i stormvinden kan vara svårt att tänka så. En förhoppning jag själv hyser
när denna storm har mojnat är att landsbygden kommer att värderas upp. För bara något år sedan
gick det att läsa ledarspalter och artiklar i såväl kvällspress som i morgontidningar om landsbygden –
där frågeställningen var i stil med ”vad behöver vi landsbygden till”. Jag tror mig ha funnit ett svar på
det nu, för sällan har intresset för att lämna storstaden för att åka ut på landsbygden varit så stort
som det verkar vara nu.
En språkforskare talade i radion häromdagen, och han hävdade sig ha hört ett nytt uttryck: det var
ordet ”tjuv-torpa”. Med detta märkliga ord menas alltså att man diskret lämnar staden för att åka ut
till sitt sommarställe trots att det egna samvetet vet att man egentligen inte borde göra det, för till
och med kungen har ju uppmanat oss till att inte åka runt i landet.
Kanske, och det är inte omöjligt, får den stora massan människor en ny mer positiv syn på
landsbygden och på oss som faktiskt har valt att bo, leva och verka här.

Mvh
Fredrik

CW Schakt & Transport
Vi utför grävjobb
dränering, grunder, dikning osv
Vi har försäljning av grusmaterial,
utför lyftjobb med kranbil,
lantbrukstraktor finns.
Vid bokning och frågor
Ring Classe 070 8241378

Välkommen till Maria på
”Nya konditoriet i Delsbo”
Adress: Storgatan 14b i Delsbo.Tel: 0653-101 07
Där kan man hitta mycket gott till kaffet, mat och dryck.
Där kan man köpa Ing-Marie Anderssons
lergubbar, gummor, troll och turfilurer.

Ing-Marie Andersson
halsingevatten@gmail.com

Plats och tid:

Förtroendevalda:

Svågagården den 6 april 2020, kl. 08.00-12.00

Beslutande:

Ej beslutande:

Ann-Marie Rosvall (Opol)
Eva Edström (Opol)
Robin von Wachenfeldt
(Opol)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare/platschef

Utses att justera:

Robin von Wachenfeldt (Opol)

Justeringens plats
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På grund av pågående Corona-pandemi har Svågadalsnämndens
arbetsutskott övertagit nämndens ordinarie arbetsuppgifter tillsvidare.
Nämndens ordförande agerar nu ordförande även för arbetsutskottet.
§ 16 Ordförande informerar
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om det nya läget i Hudiksvalls kommun som
nu i två veckor har lytt under krisledningsnämnd. På grund av det extraordinära läget kan nu
krisledningsnämnden, som är identisk med den ordinarie kommunstyrelsen, överta alla ärenden
som hör till Corona-krisen såsom exempelvis personalledning.
Även beslut av principiell karaktär såsom servicenivåer etcetera kan genomföras.
Rent praktiskt kan detta innebära temporär nedstängning av verksamhet, exempelvis simhallar.
Beslut: Arbetsutskottet tackar för informationen.

§ 17 Rapport från verksamheten, personalfrågor samt arbetsmiljö
Platschefen informerar om verksamheten inom skola, förskola och hemtjänst samt övrigt arbete
inom förvaltningen.
Arbetet påverkas i hög grad av Corona-läget.
Mycket tid läggs på att ordna personalförsörjning, vilket än så länge går bra.
Hälsorummet är stängt tillsvidare på order av Region Gävleborg.
Beslut: Arbetsutskottet tackar för informationen.

§ 18 Ekonomisk rapport efter första kvartalet 2020
Platschefen föredrar om det rådande ekonomiska läget för nämnden efter det första kvartalet år
2020. Nämnden uppvisar för närvarande ett litet underskott som beror på ökade
personalkostnader i samband med Corona. Vår förhoppning är att vi ska klara av att hålla
budgeten vid årets slut.
Beslut: Arbetsutskottet tackar för informationen.

§ 19 Verkställda beslut
-

Utbetalning av bidrag till Stråsjö medeltida kapells örtagårdsprojekt om 20 000 kronor.

-

Utbetalning av bidrag på 3000 kronor till Brännås-Brändbo byalag avseende grötfest.

-

Platschefen anmäler att han enligt delegation har beviljat bidrag till Stråsjö Medeltida
kapell avseende tryckning av informationsfoldrar till självkostnadspris.

-

Platschefen anmäler att han har köpt in dieselbrännolja till reservelkraftverken i två potter
om 5 kubikmeter vardera.

-

Den nya audio/video-utrustningen till Svågagårdens aula är nu installerad och klar.

-

Inköp av möbel till det obligatoriska vilorummet.

-

På grund av nya strålskyddsregler så har solariet på Svågagården skrotats.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 20 Pågående arbete
-

Skyltar till dalen. Både till Norrberg och till Svågagården.
Tak till elsnabbladdare.
Arbetet fortgår med det planerade trygghetsboendet.

Beslut: Arbetsutskottet tackar för informationen.

§ 21 Ansökan om driftsbidrag från Ängebo IK
En ansökan om driftsbidrag från idrottsföreningen Ängebo IK har inkommit till
Svågadalsförvaltningen.
Ansökan omfattar 74 500 kronor.
Enligt Hudiksvalls kommuns riktlinjer får maximalt 60 procent av ett sökt driftsbidrag beviljas.
Arbetsutskottet diskuterar frågan.
Beslut: Arbetsutskottet beslutar att bevilja denna ansökan med ett belopp om 44 700 kronor.

§ 22 Ansökan om aktivitetsstöd från Ängebo IK
En ansökan om lokalt aktivitetsstöd från idrottsföreningen Ängebo IK har inkommit till förvaltningen.
Ansökan omfattar bidrag enligt kommunens regler för 21 tillfällen á 32 kronor vilket ger 672 kronor.
Svågadalsförvaltningen föreslår att det sökta beloppet beviljas.
Arbetsutskottet diskuterar frågan.
Beslut: Arbetsutskottet beslutar att bevilja denna ansökan med ett belopp om 672 kronor.

§ 23 Kommande möten
-

Dialogkvällen den 5 maj är inställd på grund av Corono-pandemin.

-

Extra arbetsutskott den 8 juni på grund av Corono-pandemin.

-

Svågagårdens 30-årsjubileum som planerats till sommaren 2020 ställs in.

Beslut: Arbetsutskottet beslutar enligt ovan.

§ 24 Fråga om närtrafik
Vice ordförande Eva Edström (Opol) informerar om att Länstrafikbolaget X-trafik, ägt av
Region Gävleborg avser att dra in Skån- och Svågadalsbornas möjlighet att åka med närtrafiken,
den så kallade flextrafiken, till Ljusdal. De vill att endast Delsbo ska finnas kvar som
slutdestination.
Arbetsutskottet diskuterar frågan.
En svaghet med förslaget är att Delsbo varken har tågstation eller röntgenkapacitet.
Därtill är det märkligt att de i Skån inte ska kunna åka till sin kommunhuvudort, det vill säga
Ljusdal.
Med tanke på områdets geografiska förhållanden och ur miljöperspektiv är det rimligaste att både
Delsbo och Ljusdal finns kvar som slutdestinationer för närtrafiken.
Nämnden tackar för informationen samt besluta att ge Eva Edström (Opol) i uppdrag att
upprätta en skrivelse till X-trafik.
Mötet avslutas.

SVÅGADALSBLADET

15 maj kl 12.00
Norrhavrabadet före badsäsongen. I väntan på en skön
varm coronafri sommar…
Foto Mia Rosvall

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
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
Annons 11 ggr/år 750 kr

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

200 kr/år

Manusstopp
15:e kl 12.00
Manus mailas
eller handskrivs

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

Kassör Catarina ”Ninni” Brink, ansvar för
annonsbetalning
tel 0736 916854
Vi som gör Bladet är
Birgitta Nilsson birgitta@rossasen.se
0730 423077
Mia Rosvall
mia.rosvall@svenskafrim.se
0702 360410

Annons, prenumeration och sponsring betalas via

bankgiro 810-0422
www.svagadalensbyar.se

SWISH 123 510 9285

