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Miljöarbetet Svågagården

 Sol - el på plats!
 Monterad i sydläge på kökets
och lägenheternas tak.
 Såld och monterad av HP
Kraft
 Ska preliminärt tillföra 42000
Kw/h per år.
Utöver solceller så finns nu även
reservkraftverk installerat på
Svågagården, bekostat av Hudiksvalls
kommun.
Detta för att kunna garantera ström
till Svågagården i händelse av
långvarigt elavbrott. Svågagården är
ett av flera trygghetsnav i
kommunen. Mer info innuti bladet

I år blir det en annorlunda jul på
många sätt. Som alla förstår måste
vi ställa in samlingarna Betel,
Norrberg. Vi vill ändå skicka med en
av julsångerna till alla er som
brukar delta i ”Vi sjunger in Julen”
och Julottan. Vi får ta nya tag till
nästa år, och till dess, må Stjärnan
och Ljuset ”lysa in med hopp och
frid” i denna tid vi lever i nu
// Bjuråkers Baptistförsamling,
Eva Edström

Nu tändas tusen juleljus
juleljus
på jordens mörka rund,
och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund.
Och över stad och land i kväll
går julens glada bud,
att född är Herren Jesus Krist,
vår Frälsare och Gud.
Du stjärna över Betlehem,
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp
hopp och frid
i varje hem och hus!
I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid!

DECEMBER

SVÅGADALSBLADET

FORTFARANDE
ökar den förhatliga smittan.
Snön kom några gånger och la sig så vackert men
så kom varmgraderna och regnet spolade bort
snön. Det är mörkt, grått, trist utomhus. Skönt
då att julgranar och ljusslingor lyser, stjärnor och
ljusstakar likaså.

fortsätter att ges ut även nästa år,
manusstopp 15:e kl 12 varje månad.
Fint om Du respekterar tiden…
Mia och jag sammanställer det,
tryckning på Hudiksvalls kommun,
Hans Schröder sätter in det på
hemsidan, ”någon” hämtar bladet när
det är klart, sorterar till de olika
byarna.
Frivilliga hämtar på Svågagården och
delar ut Bladet så snart som möjligt
helt på ideell basis, ett stort tack till er
för det.

FORTFARANDE
är allt inställt, all levande musik, det är bara så
tyst.
FORTFARANDE
gnäller jag, inte alltid som tur är, för det mesta
rullar det på som vanligt när jag förtränger
tankarna på det där lilla viruset som är helt
osynligt.
Tänk bara…
om alla smittade hade en röd liten ”varelse med
horn” på axeln…
om alla friska hade en grön liten ”varelse utan
horn” på axeln..
så enkelt det skulle vara då
FORTFARANDE
tänker Mia och jag fortsätta sammanställa
Bladet efter kl 12.00 den 15.e varje månad och vi
tar tacksamt emot inkomna manus före den
tiden.
Tråkigt nu att vi sitter i varsitt rum i våra egna
hus, vi konverserar per telefon, vi tar fikapauser
på distans men det är inte lika roligt som annars.
nästa manusstopp 15 januari

/Birgitta Nilsson
Stort tack!!
Ni alla som bidragit med virke/skruv till broar
och ledstolpar grävjobb lån av fyrhjuling mm
ingen nämnd och ingen glömd. Vill även tacka
alla markägare för gott samarbete. Det är allt
detta som gör att vi kan bli en stark skoterklubb
som värnar för ett bra och välordnat ledsystem.
God jul & Gott Nytt År
Svågadalens Snöskoterklubb

TACK FÖR ATT DU DELAR UT BLADET
VARJE MÅNAD
Sörsia
Yvonne Bergström
Rolf Olsson
Stråsjö
Maria Westerfors
Brännås
Maj Paulsson
Björsarv
Kerstin Samuelsson
Ängebo
Elvira Persson
Handlar´n Magnus Brink
TACK FÖR ATT DU FIXAR HEMSIDAN
Hans Schröder
TACK FÖR ATT DU GÖR BLADET MED
MIG VARJE MÅNAD
Mia Rosvall
Lagom till jul sponsrar nämnden
varsin lunchkupong till er, den gäller
på Svågagården

God Jul och Gott Nytt År
till er
Birgitta Nilsson

TOMTAR och SMÅFOLK
på
DELSBO KONDIS

Jag gör tomtar och småfolk
Ansikte, händer o fötter i cernitlera,
kläderna syr och stickar jag.
Dekorerar med lite olika saker.
Nu innan jul finns dom på Delsbo Kondis
till påseende och ev. köp
Välkommen dit, följ restriktionerna
Ta en go´fika samtidigt, köp en tårta
Ät en god lunch

Birgitta Nilsson
0730 423077

Tomten kommer
Tomten han kommer i släde så tung
önskar God Jul till gammal och ung
Under granen så grann han klappar lagt
han finns på riktigt, det har mamma sagt
Paket jag får av mannen i rött
men min pappa har han aldrig mött
Varje år han någonting glömt
tidningen, snuset, det är som fördömt
För just när pappa tidningen hämtar
står tomten vid dörren och andfådd han
flämtar
”God Jul” han säger och på huvudet mig
klappa
fast allt jag tänker på är min stackars
pappa
När säcken är tom och paketen jag fått
då kommer pappa när tomten har gått
Martin Nilsson

VIRKE
Är det någon som har virke liggandes?
Vi behöver ca 100 – 150 m 1”4
För arbete med våra leder.
Svågasdalens Intresseförening / ledgruppen
Sture tel: 0703 729224

Vintercampa på Moods
Ställ upp din husvagn 500:-/mån
150:-/ dygn plus el
Svågadalen har mkt att erbjuda även
under vinterhalvåret...
Fina skoterleder, skidspår, fiske mm
Även parkering för dej som vill
Lämna bilen medan ni tar en tur med
skotern.
Mer information Yvonne Tel. 0738 297365

Även i år betalar kommunen GRUS
för halkbekämpning
Det finns att hämta
i Ängebo, Svågagården
i Brännås, hos Paulssons
i Brändbo, vid sågen
Obs!
Hämtas i hinkar. Om man hämtar på
annat sätt ska man först ha kommit
överens med förvaltningen, Fredrik
Röjd, om det.

Jätte-TACK
till Jan-Åke
för att du tog dig tid med mig och
datorn som strulade för mig

Kerstin
SÄLJER
ÄGG
från glada höns
Stig och Camilla
Brännås 618
073 8179724

Ängebo IK decemberdecember-20
Det blev ett kraftigt bakslag med denna pandemi som tog omtag under hösten. Det viktiga ändå är att vi är
rädda om oss själva och om varandra, håller avstånd samt följer de restriktioner som uppdateras dagligen.
Klubben har ställt in alla aktiviteter i hallen och nu väntar vi så på att det skall bli fina dagar med lagom mängd
snö så vi kan dra igång med skidåkningen. Något vi kan göra är ju att vara ute och njuta av naturen. Både
elljusspåret och milbanan har förberetts med betesputs och det ser väldigt fint ut. Fortfarande går det även bra
att vara ute och vandra efter lederna. Det har varit riktigt fint några dagar med rimfrost och is som precis lagt
sig. Vill nu i årets sista blad tacka alla som hjälpt klubben med alla göromål detta år. Det är
sådant som måste flyta på för en levande förening. Vi hade tänkt ha en liten trevlig avslutning som tack men det
får vi skjuta upp till någon gång i vår då vi hoppas att pandemin lugnat ner sig. Sköt om er nu så ses vi i naturen.

Vi önskar er en God Jul och ett Gott nytt år med tre höstbilder från en vandring till
Örvallssjön 1 dec och vy från Jubbabron 6 dec. . PS. Du vet väl att du kan stödja
föreningen genom att köpa eller prenumerera på bingolotten via nätet. Välj Ängebo IK
som din förening på bingolottos hemsida. Ett tips för uppesittarkvällen.

AKTUELLT I SVÅGADALEN
Stråsjö medeltida kapell
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

Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

0730 415403

Stråsjösjöns vänner
Ordf. Sven-Erik Sydh 0702 742318

Svågadalens skoterklubb
Ordf. Tomas Sandin

BAD
Havrabadet naturbad

Utbildning förarbevis för 4-hjuling och skoter:
Sture Joelsson 0703729224

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort

Svågadalens jaktskytteklubb

Laddstolpe för snabbladdning av elbilar Svågagården

Sörsia byalag

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Ordf.Ulrika Brink
Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Ordf. Joakim Brink 070-2972872
0705-691929
0730-822525
073-8297365

Ängebo IK

JMV El & Byggtjänst
Rotbäck 210 Bjuråker
070-3459928

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

ENTREPRENAD
Grävmaskin, kranbil
Claes Wallberg 070-8241378
Minigrävare samt kranbil

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

HANTVERKSMONTER

Leverans av grusmaterial
Björn Eriksson 070-2449413

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

HONUNG & BIPRODUKTER

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

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

FOLKETS HUS

HÄLSOCENTRAL

FISKE
Dellenbygdens fiskevårdsförening

Ordf. Jessica Svensson

070 5630938

Rådgivning 1177 Ambulans 112
Delsbo Hälsocentral 0653-714000

FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg

KOMMUNIKATION
Närtrafik enl. turlista

Ordf. Stig Bergerståhl

Förbeställ 0771 - 497939

070-267 52 61

FÖRENINGAR I SVÅGADALEN
Svågadalens Intresseförening alla boende i dalen

KROPPSVÅRD
KB Kroppsvård

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

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

Svågadalens Intresseförenings ledgrupp
Kontaktperson Sture Joelsson 0703 729224

Brännås/Brändbo byalag o Bygdegårdsförening
Ordf. Peter Sundberg 0703 338151

Brännås/Brändbo Vägförening
Ordf. Peter Sundberg 0703 338151

Björsarvs lyse- och intresseförening
Ordf. Ola Lindqvist 0706 707716

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

STÄDNING
Dellenstäd, städfirma med hushållsnära tjänster

Samlingslokal m kök
Astrid Johansson 0730-363148

OBS!NYA TELEFONNR : 070-1684596 eller
073-0392896 www.dellenstad.se
dellenstad@hotmail.com

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

SNICKERI och HANTVERK
Åsbergsstolens Snickeri
Eva Löfgren 070-3407616
eva@asbergsstolen.se
Wedins skogstjänst
Stefan Wedin
070 5452839
Eneberga Bygg AB
076-0730485
Trähantverk
Nille Lönn 070-2198340
Himmel & Jord Keramik
Stina Neander 076-8378203
himmel.o.jord@telia.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

0703 729224
0705 253096

VÄGPROBLEM
PEAB
Jourtel trafikverket

073-3373990
0771 – 921 921

Perfekta julklappen för kaffeälskare
Kaffefilter i lin är det miljövänliga alternativet som
lyfter kaffesmaken till dess rätt arom. Du slipper
dessutom få med tillsatser som följer med i ett
pappersfilter ner i koppen, ny studie visar att de flesta
pappersfilter innehåller en anmärkningsvärd mängd av bly.
CILAS linfilter tillverkas helt för hand och kan beställas med eller utan knypplad hank.
De finns i svart eller oblekt och kostar 110:- med upphägningshank och 90:-utan.
Beställ via mail eller sms, eller köp direkt på Svågagården.
Följ mig gärna på Facebook

December månad
Igår den 6:e december var det Finlands nationaldag. Sveriges tidigare östra rikshalva har nu varit en
självständig nation i 103 år vilket är en påminnelse om att tiderna förändras. För bara ett år sedan
reste människor jorden runt på semesterresor och på tjänsteresor. Idag känns det rätt främmande.
För två veckor sedan fick jag besked från kommunledningen i Hudiksvalls kommun att all typ av
traditionellt luciafirande inom kommunens regi är förbjudet år 2020. Det var en kanske inte helt
oväntad men ovanlig åtgärd. Vi är nu i en tid som inte liknar något vi har haft på länge, och stora
konferenser och möten har nu reducerats till ensamma möten med hjälp av telefon eller dator.
Tråkigt men nödvändigt, men samtidigt är det bra att vi lär oss hantera distansteknik, för vi har nog
rest lite för mycket – en del saker kräver inte fysiska möten, och det är ju bra både för miljön och
ekonomin.
Samtidigt blir jag orolig för de som blir alldeles ensamma, för social kontakt är viktig för
välbefinnandet. Här kan jag anse att begreppet ”social distansering” är missvisande, det är ju fysisk
distans vi ska hålla, för social kan man vara via exempelvis telefon. Jag tror faktiskt att detta är en
mindre bra direktöversättning från det engelska motsvarande uttrycket.
Hörde för övrigt ett skämt här i veckan som gick ut på att jultomten är väl förberedd inför pandemin
då han ju dels bär mask och dels dyker upp när ingen annan är vaken.
Ja, det var den sista krönikan detta år. Jag hoppas och önskar er alla ett betydligt bättre år nästa år,
år 2021.
Mitt råd: håll er hemma, håll avstånd, håll ut!
Mvh
Fredrik Röjd
Platschef

Jag skrev i förra månadens krönika om att man, om man vill vara korrekt enligt etiketten, ska äta
julbord på sju olika tallrikar. Jag har fått frågor om det här, och nedan ser ni vilken ordning som ett
julbord enligt etiketthandboken skall intagas:
Tur 1: Sill och strömming med tillbehör.
Tur 2: Lax, fiskpaté, skaldjur och ägg.
Tur 3: Kallskuret, det vill säga det kött som inte är varmt. ...
Tur 4: Småvarmt. ...
Tur 5: Ostar.
Tur 6: Dessert: Ris á la Malta, fruktsallad och klenäter för att nämna några exempel.
Tur 7: Julgodis.
/Fredrik

RESERVKRAFT !
AGENDA
Söndag 13/12
Lucia på Svågagården*
Inställt
Tisdag 22/12
Skolavslutning inställt för
utomstående*
Restaurangen stänger 23/12.
Öppnar åter 11/1*
Ingen lokaluthyrning under
perioden*
Bastun inte tillgänglig för
uthyrning*
26/12
Högmässa annan dag jul*
Inställt
* Pga rådande coronasituation






Två stycken på plats! Provkörda och fungerande.
Levererar ström till köket för matlagning,
belysning och ventilation i a-sal, restaurang och
gymnastiksal. Samt värme till skola, barnomsorg
och alla lägenheter om strömmen försvinner.
Värme och mat fungerar i ett strömlöst samhälle i
en månad på Svågagården vid lite drygt 50%
belastning.

Ängebo www.svagadalen.com
Tel. 0653-30157 Jour: 070-6469867

Välkommen in att hitta Era julklappar hos oss!
Ulf har antikviteter i massor och även julpynt.
Annica har damkläder, smycken och hudvårdsprodukter för hela kroppen.

Om fantasin tryter så säljer vi även presentkort på valfri summa.
Handla gärna lokalt för att stödja Dellenbygden.
Ni hittar oss mellan ICA och Hemköp i Delsbo
Öppettider

Butiq
Butiq Annica
Onsdag kl. 15-17,30
Torsdag kl. 12-17,30
Fredag kl. 12-16
Sista lördagen i månaden
Kl. 10,30-14,30
Annica 073-084 92 13

Delsbo Antik
Tisdag kl. 10-17,30
Onsdag kl. 10-17,30
Torsdag kl. 10-17,30
Fredag kl. 10-17,30
Lördag kl. 10,30-14,30
Ulf 070-383 10 59
Följ oss gärna på Facebook

På grund av pandemin kan jag tyvärr inte ge några kroppsbehandlingar just nu
även om vi alla säkert skulle behöva det i dessa tider. Det är sorgligt att inte kunna
använda detta kraftiga verktyg för välbefinnande som ju Taktil Stimulering är. Vi får
hoppas att vi snart ska kunna mötas som tidigare. Det går i alla fall bra att köpa
presentkort. Antingen på en behandling eller en summa pengar som också kan
användas till att köpa produkter från Föllinge hälsoprodukter. Om du köper ett presentkort på en
behandling till dig själv eller någon annan under december kostar det 200 kronor (ordinarie pris 400).
Gäller för en behandling med Taktil Stimulering eller massage 30 minuter.
Just nu är det 20% rabatt på hela sortimentet av Föllinge hälsoprodukter.
Gäller inte för presentförpackningar som är nedsatt i pris redan innan.

Handkit: Handwash 200 ml + Handcream 100 ml
Bodykit: Showergel 200 ml +Bodylotion 200 ml

259:-

(värde 298)

359:- (värde 418)

Välkommen att höra av dig.

Svågans beröring och massage
Marianne Joelsson
mobil 073-0612188
mail: mjoelsson55@gmail.com
Finns också på Facebok

Var rädda om varandra!

Skog & Schakt Hälsingland
Anders Bergström 070-555 73 12
Tjärna, Bjuråker

Vatten och avlopp
Kompletta grunder för hus m.m.
Fuktisolering
Trädfällning
Flisvedhantering
Dikesröjning
Anläggning av gräsmattor

Dränering
Jordvärme
Dikning
Slyröjning
Trädklippning
Röjning av vägkanter
m.m.

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

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagården den 26 oktober 2020, kl. 08.00- 11.35

Förtroendevalda:

Beslutande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Eva Edström (Opol)
Amanda Brink (Opol)
Peter Jons (Opol)
Robin von Wachenfeldt (Opol)
Marianne Joelsson (Opol)
Malena Söderström (Opol)

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Birgitta Holmberg (Opol)

Birgitta Holmberg (Opol)
Bengt-Olov Carlsson (Opol)
Mona Svedlund (Opol)
Per ”Pelle” Persson (Opol)

Justeringens plats och
tid:
2020-11-16, kl. 09:30
Underskrifter:
Sekreterare:

Paragrafer:
Fredrik Röjd

Ordförande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Justerande:
Birgitta Holmberg (Opol)
Upprop: Enligt ovan.

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

Anslagstid till

2020-11-18

2020-12-09

Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare

59 - 65

§ 59 Rapport från verksamheten, personalläge samt arbetsmiljö
Precis som under föregående månader så har arbetet inom Svågadalsförvaltningen under den senaste
månaden starkt färgats av den pågående Covid-19-pandemin. Främst är det av förståeliga skäl
hemtjänsten som påverkas mest, dels på grund av att den verksamheten pågår dygnet runt året runt,
men också att hemtjänstkunderna ofta tillhör riskgrupp. Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer är
personer över 70 år inte per automatik en del av riskgruppen, men många av de som har hemtjänst har
bakomliggande sjukdomar.
Det är även värt att notera att vi som utförare av hemtjänst enligt ett politiskt beslut i Hudiksvalls
kommunfullmäktige skall titulera de som har hemtjänst för just ”kunder”. Ordet brukare förekommer
även i enlighet med socialtjänstlagen, men det används bara av biståndsbedömaren som sitter i
kommunhuset i Hudiksvall när formella beslut om hemtjänst ska tas. Vi i Svågadalen tar inga
biståndsbeslut, utan vi ser till att hemtjänst levereras.
Inom förskolan har vi under hösten skolat in nya barn och det är vi glada över. Vi har nu i princip en
full avdelning, och vi vet också att det är nya barn på gång i Svågadalen, vilket naturligtvis är mycket
positivt. Inom förskolan har vi dock haft en del personalfrånvaro med anledning av att personal
uppvisat förkylnings-symtom. Detta är på intet sätt ovanligt inom förskolans värld, men det är
allvarligare nu mitt uppe i pandemin.
Inom skola och landsbygdsutveckling pågår arbetet för fullt i enlighet med plan.
Platschefen anmäler även att en av förvaltningens tillsvidareanställda undersköterskor har valt att gå
vidare till nya uppdrag, och därför behöver en ny undersköterska tillsvidareanställas. I enlighet med
Hudiksvalls kommuns aktuella riktlinjer måste en sådan här nyrekrytering godkännas av nämnden, då
beslut skall tas en nivå högre upp än normalt.
Platschefen föreslår nämnden att besluta om att rekrytera en ny undersköterska.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar att ge platschefen i uppdrag att rekrytera
en ny undersköterska.

§ 60 Uppföljning av det ekonomiska läget efter september månad år 2020
Platschefen informerar om hur nämndens ekonomi har fallit ut per den sista september år 2020.
Nämnden har under året skött sin ekonomi på ett bra sätt, men pandemin har slagit hårt ekonomiskt
även mot oss. Platschefen räknar med ett underskott om cirka 200 000 kronor vid årets slut såvida inte
extra medel tillskjuts från staten.
En viktig del i de ökade kostnaderna är de extra lönetillägg om arbetsmarknadens parter har kommit
överens om under pandemin.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 61 Fråga om Svågadalsnämndens budget för år 2021
Svågadalsförvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen, i enlighet med tidigare riktlinjer
från Svågadalsnämnden, upprättat ett förslag till budget för Svågadalsnämnden för år 2021.
Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta det framlagda budgetförslaget.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: Svågadalsnämnden beslutar att anta det framlagda budgetförslaget.

§ 62 Fråga om fortsatt dialog med Hudiksvalls Bostäder aktiebolag
Arbetsutskottet har föreslagit att nämnden ska arbeta för att redan nu få till en hiss i Svågagården.
Nämnden diskuterar frågan.
Hudiksvalls Bostäder Aktiebolag har tidigare nekat Svågadalsnämnden en sänkning av hyran för den
kommunägda delen av Svågagården trots att nämnden finner hyran vara orimligt hög.
Eftersom en hiss är planerad i och med det kommande nybygget av ett trygghetsboende borde detta
inte vara något orimligt krav.
Beslut: Nämnden beslutar att ge ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) i uppdrag att arbeta vidare
med att få till en hiss i Svågagården.

§ 63 Pågående arbete
-

Platschefen arbetar med att få till medicinsk fotvård till Svågagården.

-

Arbetet med att få fiber till dalen framskrider och ett nytt möte med högsta ledningen
för Fiberstaden aktiebolag är inbokat.

-

Vi fortsätter att arbeta med Svartsjövägen och bevakar skötseln av den

-

Till nämndsmötet i november kommer en representant från Stråsjö medeltida
kapellförening och berättar om det örtagårdsprojekt som nämnden har delfinansierat.

-

Reservkraftselverken kommer att testköras i närtid.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 64 Fråga om dialogkvällar
Arbetsutskottet föreslår nämnden att med anledning av den pågående pandemin tills vidare ställa in
samtliga dialogkvällar.
Nämnden diskuterar frågan.
Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att inte hålla några dialogkvällar
tills vidare.

§ 65 Fråga om möte med företrädare för dalens föreningar
Det är dags för det årliga mötet med företrädare för det lokala föreningslivet.
Ordförande avser att bjuda in till ett sådant möte som ska hållas den 19 november på Svågagården.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

Mötet avslutas.

SVÅGADA LSBLADET
God Jul
Gott Nytt År
till
Er alla
önskar
Mia och Birgitta
Birgitta

15 januari kl 12.00

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

Annons, prenumeration och sponsring betalas via

bankgiro 810-0422
www.svagadalensbyar.se

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

