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Det är en ynnest.
Att få bo i vackra Svågadalen. Att få verka med fantastiska människor som vill det allra
bästa för dalen. Nu har jag ynnesten att få vara med i Intresseföreningens ledgrupp som
ställer ordning på alla våra gamla leder och även fixar till några nya turer, väl värd att
vandra. Vi rekar, röjer, skrapar, märker och tillverkar skyltar och kartor i rasande fart. Ja
nu vill vi ha så mycket som möjligt klart eftersom vandringar är en av de saker folk önskar
göra under den pandemi som nu råder. Att då vara ute i friska luften och strosa
tillsammans där man kan hålla avstånd till varandra är helt perfekt. Hälsan inte att
förglömma. Så vill vi ju visa upp vår vackra dalgång.
Jobbet görs helt ideellt och vi har roligt tillsammans när vi arbetar. Vill du också känna
denna ynnest, att vara med och hjälpa till att hålla lederna öppen så är det bara att ta
kontakt med någon i ledgruppen. Man kanske även vill ta ansvar för en del av en led som
man kan sköta om. Varje år behöver det tittas till så allt är okay och att ingen
utomstående kan komma på villovägar när man går efter våra leder.
Ängebo IK som ansvarar för Gröntjärnsleden kommer nu att ordna en hel del
kulturvandringar i sommar och följa våra förfäders spår. Titta in på ÄIK sidan och se om
något passar just dig. Man kan även gå in på svagadalen.com där det läggs in fakta om
alla leder eftersom de blir klara. Maj-Lis.

MAJ
Sköna MAJ välkommen till vår bygd igen….
Någon speciellt skön vårmånad har vi ju inte, idag
torsdag 14 maj har vi haft flera årstider bara på fm,
snö, hagel, regn, blåst, strålande sol ca +6
Tagit fram trädgårdsmöblerna men dom står där
oanvända…. dom undrar varför….
Alla evenemang är inställda, stämmor, spelkvällar,
allsång ja överlag allt som har en chans att dra
besökare.
Nu tror jag spontant att ex spelmän kommer att
träffas utan att berätta för allmänheten när och var.
Jag tror att folk packar fikakorgen och ger sig iväg
och utforskar naturen. Svågadalens leder kommer
troligen att bli nertrampade.
För detta något gott med sig…? Ja vi kanske kommer
att tänka mera lokalt, hjälpa varandra, planera
resorna bättre och vad mera….
Jag hade ju en önskan om att detta virus skulle
försvinna 15 juni men det verkar inte gå i uppfyllelse.
Fången får ett tidsbestämt straff men det gäller inte
alla som sitter i karantän, ingen vet något. Eller är
det så illa att ”någon” vet något och inte berättar för
oss andra…?

SVÅGADALENS DIKESRENAR STÄDADES
lördag 2 maj då drygt 20 frivilliga Svågadalsbor
samlades vid Handlar´n för att utrustas med
reflexvästar, plockepinne som Knut tillverkat,
soppåsar.
Vädret var bästa tänkbara.
Annika kom med den lysande idén på ett möte.
Dikesrenarna kantades sen av solgula personer
som rensade bygden från allt som ingen orkat ta
med sig hem.
Vid 14-tiden bjöd intresseföreningen alla på korv
med bröd och fika med hembakade kakor på
Sördala camping, elden sprakade i öppna spisen i
grillstugan där vi kunde värma oss och småprata
lite om det allmänna läget.
Dagen förlöpte bra så vi planerar fortsatt städdag
första lördag i maj varje år men då med mindre
sopor förstås.
HÅLL SVÅGADALEN REN..!
Intresseföreningen tackar alla inblandade med en
fingerad ros till var och en

Birgitta Nilsson

Vad gör jag i dessa tider??
Jag saknar torsdagarnas köksspelningar så jag
tillverkar nu spelmän i fimolera, denna spelman låter
dig lyssna till ”Annas visa” som han spelar för sin lilla
familj. …

SÄLJER
ÄGG
från glada höns
Jag bakar nästan ingenting då jag inte har några
evenemang, jag saknar solen och värmen.
Jag lyssnar sällan på nyheterna, andra berättar…
Jag kollar inte väderrapporten, det visar sig…
Jag försöker leva i nuet, så vanligt som möjligt men
ändå inom gränserna… tänker positivt
Jag sitter inte i karantän…
Fiolspel för hunden….

/Birgitta Nilsson

Stig och Camilla
Brännås 618
073 8179724

SÄLJES
Stora rundbals ensilage
Gräsfoder och vall sommar 2019
Ring och bjud
Bosse 070-5689643
Holmberg Svågadalen

EVENEMANGSKALENDER
MAJ
16 Städdag Forngården Bjuråker
21 Gökotta Gröntjärn, ÄIK
24 Städdag Brännås Brändbo Bygdegård
24 Årsmöte Moods , Sörsia Byalag
27 städning Svågavallen, ÄIK
31 Morsdag
JUNI
3 vandring Gravmyrberget, ÄIK
6 National-och sockendag Forngården
Bjuråker
17 vandring Örvallssjön, ÄIK
ÖVRIGT
Arbetskvällar Sörsia Byalag tisdagar från kl
17.00

Intresseföreningens ledgrupp fortsätter sitt
arbete med lederna. Här är det en del av leden
upp mot Njupfatet som inventeras och märks.
Alla är hjärtligt välkomna att vara med i gruppen
och hjälpa till efter möjlighet och förmåga.
Sture Joelsson är samordnare för gruppen.
Allteftersom lederna blir klara läggs de in på
www.svagadalen.com eller om man söker på
Googel på Svågadalen så kommer hemsidan
upp.
Informationen skickas även till Visit Glada Hudik
(turistbyrån)
Foto o Text: Mia Rosvall

Kom ihåg: Det är ett dubbelnummer av bladet i juni.
Det innebär att det inte kommer något Svågadalsblad i
juli.

OBS! FÖR INFORMATION
Linje 810 Svågadalen – Ljusdal går bara
tom den 12 juni 2020. X-trafik tar bort
den möjligheten för oss i Svågadalen att
åka med närtrafik till Ljusdal. Vår
kontaktpunkt för samhällsservice och
ordinarie kollektivtrafik har bestämts att
vara Delsbo och enligt beslut får man
endast ha en kontaktpunkt/område.
Svågadalsnämnden har protesterat mot
beslutet och även skickat en skrivelse
men beslutet är taget.
Ann-Marie Rosvall
Ordf. Svågadalsnämnden

Sörsia har årsmötet
ute på Moods

24/5 kl 14
Vi bjuder på korv o kaffe med kaka
Välkomna!

Arbetskvällar
from 12 maj ute på Moods tisdagar fr
17:00
inställt vid regn

Uppställplats på Moods
för Husbil/husvagn är nu öppen
Dygns pris 100 kr utan el
Dygnspris 150 kr med el
Säsong 1500:- + el 2.50:-/kWh
Info Yvonne o Leif 073-829 73 65
eller Ulrika
070-569 19 29
Nu kan alla som vill vara medlemmar i
Sörsia byalag betala in medlemsavgiften
på 50 kr för 2020.
Använd Bankgiro 152 – 3935 eller
swisha till Yvonne 073-829 73 65
Glöm ej ange ditt namn.
STÄDDAG
BYGDEGÅRDEN I BRÄNNÅS
24 maj kl. 10.00
Ta med räfsa och
skottkärra om du har
Alla hjärtligt välkomna
Brännås- Brändbo Byalag

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

Stråsjö medeltida kapell

BAD
Havrabadet naturbad

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort
Laddstolpe för snabbladdning av elbilar Svågagården

0730-415403

Stråsjösjöns vänner
Ordf. Sven-Erik Sydh 070-2742318

Svågadalens skoterklubb
Ordf. Tomas Sandin

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Utbildning förarbevis för 4-hjuling och skoter:

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Svågadalens jaktskytteklubb

Sture Joelsson 0703729224
Ordf. Joakim Brink 070-2972872

JMV El & Byggtjänst
Rotbäck 210 Bjuråker
070-3459928

Sörsia byalag

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

FISKE
Dellenbygdens fiskevårdsförening

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
finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

HJÄRTSTARTARE

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

Ängebo vid Svågagården till vänster om ingången
Brännås- vid Brännås-Brändbo byggdegård

FOLKETS HUS

HONUNG & BIPRODUKTER

Ordf. Jessica Svensson

070 5630938

FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

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

070-267 52 61

HÄLSOCENTRAL
FÖRENINGAR I SVÅGADALEN
Svågadalens Intresseförening alla boende i dalen

Rådgivning 1177 Ambulans 112
Delsbo Hälsocentral 0653-714000

är medlemmar
Ordf. Birgitta Nilsson 0730 423077
www.svagadalensbyar.se

KOMMUNIKATION
Närtrafik enl. turlista
Förbeställ 0771 - 497939

Svågadalens Intresseförenings ledgrupp
Kontaktperson Sture Joelsson 0703729224

Eneberga Bygg AB
076-0730485

KROPPSVÅRD
KB Kroppsvård
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
www.svagansberoring.se

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

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

SNICKERI och HANTVERK
Åsbergsstolens Snickeri
Eva Löfgren 070-3407616
eva@asbergsstolen.se
Wedins skogstjänst
Stefan Wedin
070 5452839

Trähantverk
Nille Lönn 070-2198340
Himmel & Jord Keramik
Stina Neander 076-8378203
himmel.o.jord@telia.com
STÄDNING
Dellenstäd, städfirma med hushållsnära tjänster
OBS!NYA TELEFONNR : 070-1684596 eller
073-0392896 www.dellenstad.se
dellenstad@hotmail.com

SVÅGADALENS HEMSIDOR
www.svagadalensbyar.se
Svågadalsbladet finns inlagt på hemsidan.
Hemsidesansvarig Hans Schröder
hans.schroder@hudiksvall.se
www.svagadalen.com
Hemsidesansvarig Jan-Åke Rosvall
janake.rosvall@svenskafrim.se

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL
www.hudiksvall.se

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.
Sture Joelsson
Maj-Lis Wikström

0703729224
0705253096

VÄGPROBLEM
PEAB
Jourtel trafikverket

073-3373990
0771 – 921 921

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

STRÅSJÖSJÖNS VÄNNER´s arbetsdag
I härligt vårväder hjälptes tio medlemmar
i föreningen Stråsjösjöns vänner åt att ställa
i ordning fårhagar kring sjön och snygga till i området.
En utmärkt lunchsoppa med smörgås samt god choklad
som serverades i blå rummet hos Olssons gjorde det
lätt att samla kraft och arbeta en stund till.
Styrelsen tackar alla som hjälpte till.

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

INORMATION FRÅN:

Vi har fått erbjudandet att köpa två timmerstugor från Kajevall. Stugorna
är inredda med 6 bäddar per st och pentry samt matbord och stolar.
Det kommer alltså bli möjligt att på Svågagården erbjuda 12 gästnätter per dygn.
I nuvarande skick är de eluppvärmda men utan vatten och avlopp.
Placeringen är preliminärt skissad för att använda ytan efter golfbanan nere vid
Svågan.
Med hopp om att flyttningen av stugorna, markberedningen och eventuella bygglov
går någorlunda smidigt kan stugorna börja nyttjas i mitten av september.

MATSEDEL
Vecka/salladsbord

Måndag

Tisdag

Onsdag

18/5-24/5

Fredag

Lördag

Söndag

Hemtjänsten Hemtjänsten

Vecka 21
Sallads buffé

Torsdag

Stekt korv
stuvade
makaroner

Dragonfisk
potatis

Köttbullar
sås potatis

Stängt
Kristihimmelsfärd

Kyckling
gratäng
Ris/potatis

Omelett

Makaroni pudding

Skolan ledig

Ugnstekt korv
potatis sås

Vecka 22
Sallads buffé

Fiskgratäng med
citron och
purjolök potatis

Fläskgryta
potatis

Sallads buffé

Karré sås
potatis

Sill ägg potatis

Filé potatisgratäng

Månadens
vegetariska

26/5-31/5
Vecka 23

Tunnbröds
lasagne

Grillkorv med
bröd
potatismos

Kokt fisk äggsås
potatis

Texmexgryta
potatis/ris

Blodpudding
/potatisbullar

Pannbiff m lök,
sås, potatis

Nationaldagen
Laxfile med
dillstuvad pot.

Revbensspjäll,sås&
potatis

Stark
korvgryta ris

Stekt fisk med
limesåss potatis

Grillad Fläskkarré
sås potatis

.Köttbullar sås
potatis

Kycklingsallad
/ ost och
skinksallad
pasta Dressing

Laxfile med
dillstuvad potatis

Blandade rätter

Ugnspannkaka

Rostbiff med
potatissallad

Fläskkotlett sås
potatis

Kycklingfilé
/potatis
mangoraya sås

1/6-7/6
Vecka 24
Sallads buffé

8/6-14/6

Skolavslutning

Korvstroganoff Fiskgratäng m
med ris
potatis

Vecka 25

Blandade rätter

Sallads buffé

15/6-21/6

Dagens rätt 79:- Pensionärspris 65:-Klippkort 10 dagens den 11:e gratis. Matlådor 60:-

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

Ängebo IK majmaj-20
Tyvärr har vi blivit tvungna att fatta det tråkiga beslutet
att ställa in Gröntjärnsleden. Vi är ju inte ensamma om
Inställt.
att fatta sådana beslut i dessa tider men vi får ta nya tag
till nästa år och återkomma med 30 års jubileèt då.
Eftersom det är mycket förberedelser och mycket folk
på vandringen samt att vi inte vet hur länge denna
pandemi skall hålla i sig så tycker vi det är bäst att
redan nu fatta detta beslut.

Kulturvandringar i samarbete med
Nu har vi åter planerat in några gemensamma vandringar i dalen. Här får vi njuta av vår
egna sköna och fantastiska natur. Vi får vandra i våra förfäders fotspår och vi får framförallt
friskvård på bästa sätt. Vandringar har ju kommit att bli något av det mest populära i
pandemins härjningar och här har vi verkligen fina leder att nyttja. Följ med ut och andas in
den friska luften. Vi går och sitter på säkra avstånd så därför tar vi även med oss egen
matsäck vid varje vandring. Alla vandringar har samling vid Handlarn i Ängebo kl. 18.00
förutom Gökottan. Från Handlarn åker vi till startplats och lämplig parkering. Här kommer
en lista på kulturvandringar till nästa blads utgivning. Sedan fyller vi på under hela
sommaren. Ev. frågor tel. 070-5253096, Maj-Lis. Vid varje vandring lottar vi ut 2 kaffepaket
bland deltagarna. Dessa är skänkta av Stora

COOP i Ljusdal.

Torsdag 21 maj. Samling Bratthé 07.00 för vandring till Gröntjärn för fika och sedan
vandring tillbaka. 7,5 km. Vill man inte gå så långt kan man åka till Gröntjärn och göra en
kortare vandring men ha en trevlig fikastund tillsammans med övriga.
Ons. 3 juni. Vandring till gravmyrberget. Ca 4 km tur-ret. (Vill man gå kortare kan man åka
en bit upp i berget.
Ons 17 juni. Vandring Örvallssjön. Ca 9 km. tur-ret. Eftersom vi går på kväll har vi en start i
Ängebo för de som vill gå lite snabbare tempo och längre. De som vill gå lite kortare sträcka
och kanske hålla ett lägre tempo kan åka upp en bit i berget och starta där.
OBS! Skulle det vara väldigt dåligt väder, ring före ifall vi flyttar eller ställer in.
Kommande vandringar. Flottarleden, Hornberget, Njupfatsleden och Klangberget.

Onsdag 27 maj kl.18.00 samling för städning på Svågavallen. Ta med krattor (även järnkratta) hinkar
mm. OBS! Viktigt. Vi kollar även upp intresse för att ha aktiviteter i sommar, friidrott, fotboll etc.
Så vi hoppas det kommer många så vi får ordning och att vi använder vår fina anläggning.
Vi bjuder på korv å fika förstås.
Håll avstånd, händerna rena och hjärtat
varmt.

Svågadalsnämnden

Plats och tid:

Svågagården den 11 maj 2020, kl. 08.00- 11.20

Förtroendevalda:

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

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Robin von Wachenfeldt (Opol)

Justeringens plats och
tid:
2020-05-14, kl. 08:00
Underskrifter:
Sekreterare:

Paragrafer:
Fredrik Röjd

Ordförande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Justerande:
Robin von Wachenfeldt (Opol)
Upprop: Enligt ovan.

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

Anslagstid till

2020-05-15

2020-06-05

Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare

25 - 32

På grund av den rådande coronapandemin har arbetsutskottet tills vidare tagit över nämndens arbete
i enlighet med rekommendationerna från kommunens krisledningnämnd.

§ 25 Rapport från verksamheten, personalläge samt arbetsmiljö
Platschefen informerar om det arbete som just nu pågår inom förvaltningen, ett arbete som i hög grad
är färgat av den pågående pandemin. Det är viktigt att Svågadalsförvaltningen följer de statliga samt
kommunala riktlinjer som gäller för hemtjänst, förskola och skola och som i hög grad påverkar
verksamheten. En sådan är bestämmelserna om karantän i samband med förkylningar och liknande:
som exempel kan två dagars förkylning bland hemtjänstpersonalen innebära leda till hela 11 dagars
frånvaro med nu gällande regler. Detta påverkar naturligtvis personalplaneringen.
Skolan förbereder nu skolavslutningen, men det finns ännu stora oklarheter kring hur denna rent
praktiskt ska kunna genomföras. Skolans rektor har tagit fram en preliminär planering utifrån nu kända
förutsättningar, men dessa kan komma att förändras snabbt.
Inom förskolan förbereder vi höststarten där vi väntar på nya barn.
Inom landsbygdsutvecklingssidan fortskrider arbetet enligt den interna prioriteringslistor.
Beslut: Arbetsutskottet tackar för informationen.

§ 26 Uppföljning av det ekonomiska läget efter februari år 2020
Platschefen föredrar för hur nämndens ekonomi har fallit ut per den sista april år 2020.
Efter periodiseringsjusteringar uppvisar nämnden ett minusresultat på omkring 200 000 kronor, ett
underskott som i huvudsak kan härledas till ökade kostnader för coronarelaterad sjukfrånvaro.
Arbetsutskottet diskuterar frågan, och är enigt om att vi måste följa den ekonomiska utvecklingen
mycket noggrant.
Beslut: Arbetsutskottet tackar för informationen.

§ 27 Verkställda beslut
-

Arrende för Havrabadet är utbetalt för år 2020.
Inköp av ny grind med tillbehör till förskolelekplatsen.
Extra anställningar inom hemtjänsten på grund av coronaläget.
Beslutat om inköp av fler böcker till biblioteket.
Beslut om begränsad skolavslutning på grund av de nationella coronaregleringarna.
Vi har fått klartecken av Förpacknings- och tidningsinsamlingen om att få ett rött
träplank som ska hägna in återvinningsstationen i Ängebo. Dagen efter att detta
beviljats så införde bolaget ifråga begränsningar kring nybyggnation av dylika plank
runt om i landet på grund av coronaläget. Insamling av förpackningar och tidningar är
ett producentansvar som tidningsutgivare och förpackningsproducenter själva betalar
för till bolaget Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Beslut: Arbetsutskottet tackar för informationen.

§ 28 Pågående arbete
- Arbete kring Svartsjövägen, där vi nu bevakar hur entreprenörerna sköter vägen, samt
hur Trafikverket svarar på vår korrespondens.
- Möte med den gemensamma landsbygdsutvecklinsfonden (GLUF) kommer att
genomföras i närtid, men den har blivit uppskjuten på grund av rådande coronaläge.
-

I övrigt arbete utifrån nämndens interna aktivitetslista.

Beslut: Arbetsutskottet tackar för informationen.

§ 29 Fråga om inköp av röjningstjänst från Bjuråkers hembygdsförening
Det har kommit ett initiativ från ledgruppen inom Svågadalens intresseförening att nämnden ska köpa
in ledröjningstjänster om cirka tre arbetsdagar från Bjuråkers hembygdsförening.
Det finns ett fortsatt behov av ledunderhåll i Svågadalen.
Arbetsutskottet diskuterar frågan, och kommer fram till att kommunstyrelsen tidigare har framfört ett
önskemål om att övriga nämnder bör stödja lokala föreningar i dessa kristider. Vi finner att Bjuråkers
hembygdsförening är under ekonomisk press just nu på grund av att de inte kommer att kunna hålla
sin årliga spelmansstämma.
Det här blir ett sätt att få både leder röjda samt att vi i viss omfattning stödjer den ideella föreningen
ifråga.
Beslut:Arbetsutskottet beslutar att köpa in röjningstjänst motsvarande cirka 24 timmars
arbetstid från Bjuråkers hembygdsförening.

§ 30 Ansökan om bidrag från Svågadalens intresseföreningen avseende
kostnadstäckning för materiel för ledunderhåll
En ansökan om bidrag på totalt 15 000 kronor har inkommit till nämnden från Svågadalens
intresseförening.
Bidraget ska användas till inköp av skruv, spik, verktyg och liknande förbrukningsvaror.
Arbetsutskottet diskuterar frågan.
Beslut: Då arbetsutskottet finner att intresseföreningens ledarbete är helt i linje med nämndens
egna arbeta med att förbättra ledsystemen i Svågadalen beslutar arbetsutskottet att bevilja
Svågadalens intresseförening det sökta bidraget om 15 000 kronor.

§ 31 Ansökan om bidrag från föreningen Dellenriket
En ansökan om hjälp med att trycka upp broschyrer avseende guidade turer i Svågadalen samt övriga
Bjuråker har inkommit till Svågadalsnämnden.
Kostnaden beräknas till omkring 1500 kronor.

Arbetsutskottet diskuterar frågan.
Beslut: Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bevilja denna ansökan och platschefen
får i uppdrag att snarast effektuera detta föreningsstöd.

§ 32 Fråga om dass vid Havrabadet
Arbetsutskottet diskuterar hur hygienen vid Havrabadets utedass ska kunna förbättras.
Framförallt hur det kontinuerliga underhållet ska se ut samt huruvida det kan skapas möjligheter till
organiserad handtvätt.
Beslut: Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att utreda frågan närmare samt att vidta
relevanta åtgärder.

Mötet avslutas.

SVÅGADALSBLADET

15 juni kl 12.00
Sommaren i antågande….tror
Birgitta i alla fall.

Kostnad för annonsering och införande i
bladet

Manusstopp
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)

15:e kl 12.00
Manus mailas
eller handskrivs

200 kr/år

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

