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NÄSTA NUMMER AV BLADET MANUSSTOPP 15 augusti kl 12.00
OBS! Inget blad i juli!!

LOPPISHELG
i Svågadalens
byar
31/7 - 1/8

kl. 12 -18

Brändbo, Brännås, Björsarv, Alsjö, Brättingberg,
Tallbacken, Dragsved, Ängebo, Norrberg (Moodtorpet), Norrhavra,
Holmberg, Norrdala, Sördala, Västerstråsjö och Österstråsjö.
Anmäl dig senast den 30/6 till
Karin Wåhlen-Andersson 070-3877541 eller
Ninni Brink 073-6916854

BYTESKUREN

JUNI

Norrhavra 36 (fd busskur)
I JULI HÄNDER DET SAKER I SVÅGADALEN
Läs detta nummer…anteckna så du minns..
Vi ses ….!
Vårens sista Svågadalsblad läser du nu.
Äntligen börjar det ljusna lite varstans.
Av förklarliga skäl tänker jag inte orda om
detta lilla virus, vi kan väl glömma det nu
men fortsätta vara varsamma.
Restriktionerna börjar lätta, vi kan vara flera
personer både inne och ute, vi kan börja umgås
med varandra. Stämmorna i Delsbo, Norrbo och
Bjuråker kan du besöka.
Spelkvällar anordnas på olika orter.
Men… på många evenemang är det anmälan
som gäller nu.
Förresten…vi har en evenemangskalender !!

FIKAKORG
kan beställas av mig och avnjutas
vid kuren de dagar jag är hemma…
Swish finns
Funderingar så ring mig 0730 423077
Välkommen!

Birgitta Nilsson

nästa manusstopp 15 augusti

/Birgitta Nilsson

Svågadalens intresseförening
Hemsida

www.svagadalensbyar.se

GÅRDSLOPPIS
Söndag 27 juni kl 11-15
Hagströmsvägen 10
Kyrkbyn i Bjuråker
LOPPIS o HANTVERK
VÅFFLOR o MUSIK
FIKA o GO´BIT
Välkommen!

BrittMarie Carlberg
Birgitta Nilsson

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

Svågadalens
INTRESSEFÖRENING
SÄLJER
TERMOS 500 ml 80 kr
TERMOS 900 ml 100 kr
FIKAKORG 80 kr
Finns hemma hos mig

Birgitta Nilsson
Norrhavra 36
0730 423077
Swish till intr.för.

Utflyktsmål till
Moviken
På Moviken 63 finns det Konst(iga)

Svågadalens intresseförening och Folkets hus
samarbetar med att erbjuda

FIKASERVERING och SPELKVÄLLAR
på Svågagården

Konst(ig)konst av återbruk både ute och
inne som garanterat ger ett
sommarleende på läpparna
Där finns Förlag Livsinspirations egna
böcker både för barn och vuxna, Loppis,
fika och glass
Öppet ons-sön 16 juni-15 aug kl 12-17
Parkering för husbil/husvagn

v 29, 30, 31

SPELKVÄLL
Tisdagar 20 o 27 juli samt 3 aug kl 18 – 21
Musikanter bjuder på fin sång och musik
Fika med hembakat
100 kr
Anmälan senast måndag före, max 50 pers
Ring Birgitta 0730 423077

Välkommen till Moviken!
Facebook: Moviken 63
Anneli Pietikäinen

FIKASERVERING
Onsdagar 21 o 28 juli samt 4 aug kl 13 – 16
Servering av kaffe, go´fika, smörgås

0735 200 349

Varmt välkomna!
Birgitta Nilsson och några andra….

FÅRSTÄNGSEL

Årsmöte

Flera rullar fårnät gratis mot avhämtning.

Stråsjö jaktklubb

Helmuth

Söndag 4 juli kl.18.00

070 6468572

Jaktstugan
Välkommen

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

TILL SALU
Har några gamla möbler på min loge som jag vill sälja.
Bor i Norrhavra
Intresserad?
Ring Eva tel. 070 314 02 04

Förskolan och skolan
önskar alla en
GLAD SOMMAR!

AKTUELLT I SVÅGADALEN
Handlar´n Svågadalen

Brännås/Brändbo Vägförening

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. Peter Sundberg 0703 338151

Björsarvs lyse- och intresseförening
Ordf. Ola Lindqvist 0706 707716

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

BAD
Havrabadet naturbad

0730 415403

Stråsjösjöns vänner

DRIVMEDEL

Ordf. Sven-Erik Sydh 0702 742318

Svågamacken, vid affären, endast kort

Svågadalens skoterklubb

Laddstolpe för snabbladdning av elbilar

Ordf. Tomas Sandin

Svågagården

Utbildning förarbevis för 4-hjuling och
skoter

EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö

Sture Joelsson 0703729224

Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Svågadalens jaktskytteklubb

JMV El & Byggtjänst
Rotbäck 210 Bjuråker
070-3459928

Ordf. Joakim Brink 070-2972872

Sörsia byalag

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

FISKE
Dellenbygdens fiskevårdsförening
Jessica Dolk .....072-7326464
www.dellenbygdens-fvo.se

FOLKETS HUS
Ordf. Jessica Svensson

070 5630938

FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

070-267 52 61

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

Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

Ängebo IK
Ordf. Irene Mickelsson Ilonen 073-0578026
Kassör Maj-Lis Wikström 070-5253096

HANTVERKSMONTER
finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

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

HONUNG & BIPRODUKTER
Svågadalens honung
www.svagadalenshonung.se
mail@svagadalenshonung.se
070-5617181

HÄLSOCENTRAL
Rådgivning 1177 Ambulans 112
Delsbo Hälsocentral 0653-714000

Svågadalens Intresseförenings ledgrupp

KOMMUNIKATION
Närtrafik enl. turlista

Kontaktperson Sture Joelsson 0703 729224

Förbeställ 0771 - 497939

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

0730-822525
073-8297365

KROPPSVÅRD
KB Kroppsvård

SVÅGADALENS HEMSIDOR

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

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

LANTBREVBÄRARE

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
www.angeboik.se
Hemsidesansvarig Maj-Lis Wikström
angebo.ik@outlook.com

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

073-829 73 65

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

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL
www.hudiksvall.se

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN
Reception
Förskola
Förskoleklass, Fritids
Skolan
Äldreomsorgen
Platschefen
Folkets Hus

0650-556660
0650-556661
0650-556661
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

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

UTHYRES!
enkel, mysig STUGA i Norrhavra
2 bäddar ev extra bädd, dass, 250 m från bad.
Endast dygns hyra 500:-/ dygn inkl sängkläder och städ.
Ulrika tel 070-569 19 29

På MOODTORPET finns möjlighet till enkel
camping/ställplats för husvagn/husbil/tält.
Pris 100kr/natt utan el , 150kr/natt med el,
säsong el längre tid än 10 dar 1500kr plus el.
Enkel 2 bäddstuga finns också 200kr/ natt
Info Yvonne 073-829 73 65

Vi heter Jan-Eric Hägerroth och Maria Hörnell som flyttat hit till Svågadalen.
Stället heter Matsgården, Stråsjö skola vid Stråsjösjön. Jag är Fd. Forskningsingenjör som jobbat med Östersjön
som arbetsfält och Maria är Dekan på Högskolan i Innlandet Norge.
Hela mitt liv har jag arbetat med fågel, både ideellt och professionellt, med inventering och fågelskydd för
hotade arter.
När jag kom hit för snart två år sen så har området imponerat på mig och artrikedomen, tills i dag har jag sett
145 arter från köksfönstret. I min värld en otrolig siffra så här långt, Sverige har 255 häckande arter.
I år har jag inventerat mycket skogsfågel, rovfågel och ugglor.
Kan nämna att ugglorna är på gång i år med MYCKET gnagare så det blir en spännande vår och sommar som
väntar oss.
Jag är intresserad av olika slag av observationer, framförallt historiska data om fåglar i vårt område. Sen när allt
har lagt sig med covid så ärjag intresserad av att visa bilder och prata fågel med er på Svågagården.
Om ni vill så kontakta mig gärna om ni har funderingar om våra bevingade vänner, så ska jag försöka svara så
gott det går.
Jan-Eric Hägerroth
Matsgården
Österstråsjö 41
824 79 Bjuråker
janeric.hagerroth@gmail.com

Angående fiber
Nu har det börjat grävas för
transportsträckor för fiber i
Västerstråsjö.
Foto o text: Mia Rosvall

En hållare för foldrar är nu
uppsatt vid Norrberg.
Där är tanken att vi kan lägga
turistfoldern och beskrivningar på
våra leder. Tack Lennart för
arbetet med folderhållaren.
Foto: Mona Svedlund
Text: Mia Rosvall

Årets turistfolder är klar och kommer att finnas digitalt på hemsidan www.svagadalen.com,
Visit glada hudik samt i pappersform bla hos Handlar´n i Ängebo, på Svågagården,
mötesplatsen i Delsbo mfl. ställen. Nedan ett smakprov på innehållet.
.

BAD
Norrhavra naturbad med bryggor och lekplats.

CAMPING


Sördala naturcamping intill Svågan, med
grillkåta, gräsplan, vindskydd, TC.

 Moodtorpet Norrberg uppställningsplats för
husvagn, husbil och tält tel. 073-829 73 65, 070632 22 34

 Björsarv camping husvagn/husbil/tält
tel. 070-562 37 93, 070-562 37 63,
www.bjorsarvcamping.com
LOGI
 Björsarvcamping stuga 4-bäddar
tel.070-562 37 93, 070-562 37 63

 Moodtorpet Norrberg, enkel 2-bäddsstuga
tel: 073-829 73 65, 070-569 19 29

KANOT

MAT & FIKA

Kanotuthyrning i Svågan tel 070-307 78 77
www.svagadalen.com/tallbacken



Dagens lunch vardagar kl 11-13, stängt v. 29-31
Ängebo Folkets Hus Svågagården 0653-301 57
www.svagadalen.com



Handlar´n Ängebo, affär & fika 0653-30100

FISKE
Fiskekort och informationskarta finns att köpa hos
Handlar´n i Ängebo tel 0653 – 301 00 eller via internet
www.dellenbygden-fvo.se
www.ljusdalsfvo.se

VANDRINGSLEDER
Ett antal leder och stigar med olika svårighetsgrader
finns. Här följer några förslag:
 Gröntjärnsleden: 12 km Bratthé-GröntjärnSandvik
 Flottarleden 10,5 km delvis längs Svågaälv
 Svågaleden: 12 km Svågavallen-Brännås
 Valleden: 16 km Skäftesvallen-TrossnarvenStavervallen-Brännås
 Brättingsberget: ca 1 km AborrtjärnBrättingberget
 Örvallssjön: 4 km Ängebo-Örvallssjön
Detaljbeskrivning av våra leder finns på hemsidan
www.svagadalen.com
Mer info:

Sture tel 070-372 92 24
MajLis tel 070-525 30 96

SERVICE





Livsmedel mm hos Handlar´n Ängebo 0653-30100
Drivmedel vid Handlar´n Ängebo
Snabbladdningsstolpe för elbilar vid Svågagården
Ängebo
Servicepunkt med bl.a. turistinfo hos Handlar´n
Ängebo, friluftskarta över Svågadalen finns att köpa



Allmänna kommunikationer-Närtrafik www.xtrafik.se



Svågagårdens reception begränsad öppet tider som
varierar tel 0650-55 66 60.



Intresseföreningens hemsida
www.svagadalensbyar.se



Svågadalens hemsida www.svagadalen.com

.

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.

På Betel
Välkommen att prova på TIKVA en träningsform och
avslappningsmetod med fokus på balans och inre tillit.
Inspiration hämtas från Psalm 23 och textinnebörden:
"du låter mig vila på gröna ängar och för mig till vatten där jag
finner ro."
Specialskriven musik av Fredrik Larsson Jönköping tidigare
Hudiksvall.
Alla deltar efter sin förmåga.
Start tisdag 29/6 kl.18.00 i gräset utanför Betel. Vid dåligt
väder flyttar vi inomhus.
Ta gärna med eget underlag, yogamatta eller dyl. en liten
kudde kan också vara bra. Finns mattor att låna om du inte har
någon.
Ring Marianne Joelsson 073-0612188 om du undrar över något.

Nu har jag börjat ta emot bokningar igen efter pausen under pandemin. Vi behöver fortfarande vara
försiktiga och jag anpassar behandlingarna så gott det går för att hindra smitta. Du är välkommen om
du inte har några förkylningssymptom, jag spritar ytor och händer och ber dig att också sprita dina,
använder själv munskydd under behandlingen.
Välkommen att höra av dig till mig 0730612188 eller boka via Boka direkt.
Jag erbjuder klassisk massage 30 minuter och Taktil Stimulering ca 40 minuter i juni för 300 kronor.
Ordinarie pris 400 kronor.
Jag är också återförsäljare av Föllinge Hälsoprodukter
Taktil stimulering är en metod som består av mjuka strykningar med vegetabiliska oljor som ges över
hela kroppen. Detta görs för att få tillgång till oxytocin som är både ett hormon i blodbanan och en
signalsubstans i nervsystemet. Både utländsk och svensk forskning samt egna erfarenheter har visat
att effekterna av oxytocinet är många här är några exempel:






Lugn och ro på djupet
Smärtlindring
Stärkt immunförsvar
Förbättrar minnet och effektiviserar inlärningen
Sänker blodtrycket
Varmt välkommen!

Svågans beröring och massage /Marianne Joelsson

MATSEDEL
Vecka/salladsbord

Vecka 24
Sallads buffé

Vecka 25

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag Söndag
Hemtjänsten

Pytt i panna ägg
rödbetor

Korvstroganoff

Fiskgratäng

Fiskgratäng

Färsbiffar
potatis sås

Blandat

Pannkaka /
ärtsoppa

Ugnspannkaka

Salladsbuffé

Fläsk potatis
löksås

Stekt fisk sås
potatis

Rostbiff
potatissallad

Sill ägg
&potatis

Hemtjänsten

Kyckling sås
potatis

Fläskfilé sås
potatis

Midsommarafton

Vecka 26
Sallads buffé

Vecka 27
Sallads buffé

Vecka 28

Korv med
ajvartäcke

Lasagne

Biff sås potatis

Fläskpannkaka

Kycklingfilé sås
potati

Köttbullar stuvade
makaroner

Stekt fisk sås potatis

Stekt
kycklinglårfile
currysås

Pytt i panna ägg
rödbetor

Gulasch gryta
potatis

Fläskgryta potatis

Kroppkakor med
smör & lingonsylt

Ugnsstekt korv
sås potatis

Stekt fisk sås
potatis

Köttgryta potatis

Korv ägg potatis

Stekt fisk sås potatis

Spagetti
köttfärssås

Ugnspannkaka

Blandade rätter

Lunchkorv
senapssås potatis

Fiskgratäng potatis

Köttbullar sås
potatis

Kökets val

Karré sås
potatis

Boston-Falu
potatis

Stekt fisk sås potatis

Månadens
vegetariska

Fläskgryta
potatis

Tacobuffe

Ugnskorv med
ajvar potatis

Panerad fisk potatis
filsås

Köttfärssås m
spaghetti

Ost och
skinksallad

Fläsk potatis
löksås

Sallads buffé

Vecka 32
Sallads buffé

Vecka 33
Sallads buffé

Vecka 34
Sallads buffé

Vecka 35
Sallads buffé

Blandat

Korvgryta
potatis

Kotlett sås
potatis
Makaronilåda
med skinka
purjo

Stekt korv,
sås & Pot

Kyckling filé,
sås
Potatis

EVENEMANGSKALENDER JUNI –AUGUSTI
26 juni prova på TIKVA Betel Norrberg
4 juli Årsmöte Stråsjö Jaktklubb

ÄIK har flera vandringar och aktiviteter se deras
sida i bladet

20 juli spelkväll Svågagården
27 juli spelkväll Svågagården
3 augusti spelkväll Svågagården

För närmare info. se annonser i bladet.

31 juli – 1 augusti Byaloppis Svågadalen

Kassler sås potatis

Kycklingfilé
Karré med sambal
med currysås olek potatis
potatis

Alla dagar lättmargarin/smör, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten
Adress
Telefon
Fax
E-Mail
svagagarden@svagadalen.com
Svågagården 824 79 Bjuråker 0653-30157
0653-30286

21 juli fika Svågagården
28 juli fika Svågagården
4 augusti fika Svågagården

Kotlett sås potatis

Fläskgryta

Färsbiff sås potatis

Blandat

Korv potatis sås

Trevlig sommar!
Cafeterian/dagens lunch 11-14 må-fre
V29-30-31 (samarr. Intresseföreningen
& Folkets Hus):
Tisdagar kl. 18-21
Spelkvällar med anvisad plats och
förbeställning till:
Birgitta Nilsson 073-0423077
Entré med hembakat fikabröd eller
mackor.
Pris 100:Onsdagar kl. 13-16
Sommarcafé med hembakat fikabröd
eller mackor.
Lunchstängt V 29-30-31 pga semester.
Åter öppet för lunch fr.om v32
Enligt nuvarande regler kan vi ta emot
50 pers inomhus på anvisad plats.
Vi tror på en öppning i höst och lättade
regler så bastu och kultur kan dra igång

Välkommen!
Fullst. rättigheter
Ängebo
www.svagadalen.com
0653-30157

Sördala Naturcamping
är den lilla mysiga platsen i Svågadalen, omgiven av
Svåga älvs vatten.
Här är också upptagsplatsen för vår
kanotuthyrning.
Tel. Olle 070 307 78 77
Se mer på www.svagadalen.com/tallbacken

Ängebo IK Juni-21
Kultur och friskvårdsvandringar 2021. Ett samarbete mellan
Ängebo IK och Studieförbundet Vuxenskolan.
Vi har redan hunnit med att göra några härliga vandringar i vår fina natur. Dags-vandringen, som vi gjorde på
knappa 23 km tog just under 8 timmar. Ja då tog vi det riktigt lugnt med flera stopp för att få vätska eftersom
det var en varm dag. Vi gick från Ängebo längs Hövägen och alla fångstgropsystem. Vi tog av leden upp till
Njupfatet där vi hade mysigt med lite lunch. Så gick färden ner igen där vi passerade ”professorns stuga och
någon kolbotten. (Nu har jag även varit upp till stugan och satt upp en tavla om vad Professor Erik Björkman
forskade om där uppe i skogen). Vi avnjöt fika nere vid Björsarvscampen, innan vi följde Svågaleden till
Långmorkvarn och sedan Flottarleden till Ängebo. En riktig kulturskatt vi har i våra skogar.
Vi fortsätter med vandringar hela sommaren. Vi har inte bestämt mål på alla men innan varje vandring
kommer ny information, se nedan. Det är samma upplägg som ni kan se i tidigare blad, med de restriktioner vi
skall följa. Kom gärna med om du vill ha följe ut i skogen. Ju mer vi trampar ju bättre blir våra stigar.
Information om varje vandring, Ängebo IK s Facebook sida, sök Ängebo IK. Eller gå in på angeboik.se
friskvårdssidan. Tel. för information 070-5253096, Maj-Lis Wikström.
OBS! Bra om man kan titta in på någon av dessa sidor för eventuella ändringar i upplägget, dåligt väder etc.
26 juni

Nattvandring Flottarleden. Samling 20.30 Handlarn.ca.10,5 km.

01 juli

Kvällsvandring Njupfatsleden ca. 8 km. rundvandring

10 juli

Lördag. Cykelutflykt. Info. Hemsidor.

15, 22,29 juli, samt 5, 12 augusti. Kvällsvandringar. Info. Hemsidor.
Kom med och träna med Mona. Vi
fortsätter några onsdagar till kl.
19.00 på Svågavallen. Lättare
träning där alla kan vara med och
mjuka upp stela leder. Titta in på
vår Facebook sida där information
kommer om det är inställt eller
annat förhinder.

Träning på vallen.
Vi har några föräldrar som skall
prata ihop sig om att köra några
kvällar träning på vallen, samt
Guldjakt. Det är inget klart när
utgivning av detta blad görs så
det bästa är att titta in på
Ängebo IK s sidor, Facebook
eller angeboik.se Lägger in så
fort det är bestämt.

Njupfatet

Motionscenter på Bratthé.
Nu återstår inte mycket innan vi kan göra en invigning av motionscentret på Bratthé. I förra bladet ville jag ha
målade stenar som vi kan ha på vår barn-stig. Tyvärr ingen respons. Så nu har jag beställt lite färger och när
jag får hem dem tänker jag kontakta lite föräldrar och barn som vi har i verksamheten. Kanske vi kan träffas
och göra detta tillsammans. Det behöver inte vara så märkvärdigt, små gubbar djur eller fantasi. Huvudsaken
det blir några roliga färgklickar i skogen. Plocka gärna några fina jämna stenar till målningen som är mellan 510 cm. Tvätta av dem med en borste och låt dem torka före målningen. Hör snart av mig.
Här är ett litet enkelt hastverk som jag gjort som exempel.

Kom ihåg att vi även har ett
fint utegym. Bara att träna.
Visa gärna dit era
sommargäster.

Tankar i skymningsläget

Skymningsläge är ett uttryck som många nog inte har hört talas om men som finns där i bakgrunden i
mitt liv. Jag är ju en sådan där människa som aldrig har ”muckat” på riktigt från det militära utan
valde att behålla uniformen i garderoben, och på militärspråk och i säkerhetspolitiska sammanhang
är ”skymningsläge” ordet som beskriver det där osäkra läget någonstans mitt emellan krig och fred,
där ingen riktigt vet på vilken sida av dessa två helt skilda alternativ som man befinner sig på.
Långt innan jag föddes, bra precis 15 år innan, utspelade sig den välkända Kubakrisen. Det var ett bra
exempel på detta skymningsläge – vad skulle hända? Idag vet vi: de lugnade ner sig och en ”het
(telefon) linje” mellan Washington D.C och Moskva inrättades. (Om ni tillåter mig att raljera kan jag
väl still tänka som så att det var tur att detta inte utspelade sig mellan Ängebo och Brännås, för här
finns ju ingen kopparkabel längre...)
Fast jag anser att vi även kan kalla just denna, vår egen, tid för ett skymningsläge när det gäller den
så oönskade pandemin Covid-19!
Hur tänker jag nu? Jo, det är väl nu det avgörs: är pandemin efter ett år av hårda restriktioner och
vaccinationer nu över, eller är det en ”paus” med en tillfällig sjukdomsnedgång såsom det var
sommaren år 2020? Jag har inte svaret men jag vet vad jag önskar.
Personalen har gjort ett bra jobb under pandemin, men det har varit slitsamt för många och den
ekonomiska kostnaden har varit grov.
Vi behöver nog alla komma tillbaka till en vardag utan munskydd och handsprit igen.
Oavsett hur det går så har vi i alla fall en fördel av att kunskapsläget om sjukdomen har förbättrats
avsevärt under det år som gått. Man ska naturligtvis inte göra sig lustig över andra människors oro,
men jag fnissade själv till lite i början av pandemin när en kvinna ringde in till SR P4 och i en
frågestund med epidemiologen Agnes Wold och ställde frågan. ”Vågar jag äta det frysta älgkött jag
fått av min måg?” Idag tror jag inte att någon oroar sig för att älgkött ska sprida det delvis luftburna
viruset. Visst, det har faktiskt förekommit att viruset har påträffats i bl.a. tyskt fläskkött, men då har
det visat sig att vissa slakterier haft undermåliga boenden för utländska gästarbetare vilket lett till en
intensiv och omfattande smittspridning. Så är det inte ute i terrängen där skogens konung vandrar.
Å när vi pratar om älgen så är det en varelse som mitt i pandemitider väcker en hel del politiska
åsikter. Denna debatt lär inte bli mindre av att Länsstyrelsen Gävleborg har ändrat jakttiderna. Hur
det här med att förändra jakttiden på älg gick till är jag inte insatt i, men det skulle åtminstone inte
förvåna mig om det är en produkt av hela den samhällssituation som vi just nu befinner oss i.

Jag har en känsla av att den uteblivna sociala kontakten mellan människor har föranlett en tidigare
icke skådad uppfinningsrikedom. Ett exempel på detta här det här med kontroll och uppföljning –
något som i både affärsliv och inom offentlig verksamhet kallas revision. Normalt brukar jag bli
involverad i kommunala revisioner ungefär vart annat – vart tredje år. Under första halvåret detta år
har jag blivit involverad i tre helt olika revisoner! Flera inhyrda konsulter har deltagit i samtliga tre
processer. Ni kan själva räkna ut att detta inte är gratis.
Nu hoppas vi att eländet snart är över och att ni återigen kan träffa nära och kära.
Mvh
Fredrik

Angående bryggorna i Havrabadet
Hudiksvalls kommuns krisledningsstab har tagit följande beslut inför badsäsongen år 2021:
Vi får ha bryggor som ansluter mot land utlagda under förutsättning att dessa är uppmärkta med tydliga
avståndsmarkeringar. Detta då naturligtvis i syfte att minska risken för smittspridning.
Däremot får vi enligt samma beslut inte lägga ut den fristående bryggdelen som man måste simma ut till.
Fredrik Röjd
Platschef

En dikt av Rune Wiklund boende i Ängebo

Svågadalens Intresseförenings årsmöte 2021
Plats;

Sördala camping, utomhus pga coronapandemin och restriktioner, kallt +8 gr

Tid;

söndag 16 maj kl 12.00

Närvarande; Birgitta Nilsson, Sture Joelsson, Ninni Brink, Sara Nauclér, Ulla
Lindqvist…styr.led
Marianne Joelsson, Knut Bergqvist, Mia Rosvall, Saras lille son Malte
§ 1 Mötets öppnande: Birgitta hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§ 2 Fråga om mötet är utlyst i stadgeenlig tid
§ 3 Val av ordförande för mötet

Mötet finner så

Till ordförande väljs Sture Joelsson

Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare väljs Birgitta Nilsson

Val av två justerare

Till justerare väljs Ninni Brink och Mia Rosvall

§ 4 Årsberättelse för 2020 Årsberättelsen uppläses av undertecknad, efter en del
justeringar skrivs den om och skickas till styrelseledamöterna
§ 5 Bokslut och kassarapport för 2020

Uppläses av kassören Ninni, godkänns

§ 6 Revisionsberättelse för 2020

Uppläses av kassören Ninni

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet

§ 8 Val av a) styrelseordförande Birgitta Nilsson
b) ord. ledamöter Hans Schröder

1 år
1 år kvar

Sture Joelsson

omval 2 år

Sara Nauclér

1 år kvar

Karin Våhlen-Andersson

1 år kvar

Annika Dahlin

omval 2 år

c) kassör

Catarina (Ninni) Brink

omval 2 år

d) suppleanter

Ulla Lindqvist

1 år kvar

Anette Åhs

omval 2 år

Helmuth Klingenberg

omval 2 år

d) revisor

e) revisorssuppleant Monica Norberg

omval 1 år

f) valberedning

omval 2 år

Marianne Joelsson
1 vakant

§ 9 Eventuella arvoden och avgifter

finns inga

§ 10 Övriga frågor
Diskussion Hur får vi in mera pengar till föreningen
Svågadalsloggan, utredning pågår om förbättring av den
Mera samarbete mellan föreningar, annonsering ex
Trolltävling föreslås till nästa sommar
§ 11 Mötet avslutas

Sture tackar för förtroendet och för visat intresse.

Intresseföreningen bjuder på fika, Ninni bakat en god kaka
Birgitta Nilsson

Mia Rosvall

Ninni Brink

Sekreterare

justerare

justerare

Svågadalsnämnden
Plats och tid:

Svågagården den 31 maj 2021, kl. 08.00- 11.35

Förtroendevalda:

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

Övriga deltagare:

Fredrik Röjd, nämndsekreterare

Utses att justera:

Peter Jons (Opol)

Birgitta Holmberg (Opol)
Bengt-Olov Carlsson (Opol)

Justeringens plats och
tid:
2021-06-10, kl. 06:00
Underskrifter:
Sekreterare:

Paragrafer:
Fredrik Röjd

Ordförande:
Ann-Marie Rosvall (Opol)
Justerande:
Peter Jons (Opol)
Upprop: Enligt ovan.

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

Anslagstid till

2021-06-11

2021-07-01

Förvaringsplats för protokollet: Svågagården
Underskrift
Fredrik Röjd
Nämndsekreterare

26 - 34

§ 26 Rapport från verksamheten, personalläge samt arbetsmiljö
Platschefen informerar om läget inom förvaltningen just nu.
Sommarplaneringen är i princip färdigställd och en dialog förs med Ängebo Folkets Hus-förening
kring hur Svågagården ska kunna hållas öppen trots pandemi och semestrar.
Inom landsbygdsutvecklingssidan prioriterar vi nu upprustning av Havrabadet.
Förskola och grundskola förbereder för andra året i rad en ovanlig skolavslutning utan närvarande
föräldrar. Kanske kommer våra små att för resten av livet komma ihåg detta tråkiga Covid-19-år.
Inom hemtjänsten är arbetsbelastningen hög och krävande. Dels på grund av pandemin, dels beroende
på befolkningsstrukturen inom vår dal. I klartext: vi har många äldre som behöver hjälp. Arbetet inom
hemtjänsten utgår från socialtjänstlagen och det är en biståndsbedömare i Hudiksvall som utifrån
nämnda lag fattar beslut om vad respektive brukare ska ha. När vi sedan utför arbetet benämns de
äldre som ”kunder” i enlighet med ett tidigare beslut i Hudiksvalls kommuns fullmäktige.
Platschefen har tagit fram ett förslag till svar på revisorernas och Price Waterhouse Coopers
revisionsrapport angående Svågadalsnämndens styrning- och ledning.
Förslaget lästes upp.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt godkänner platschefens svar avseende den
nämnda revisionsrapporten.

§ 27 Uppföljning av det ekonomiska läget efter maj månad år 2021
Platschefen föredrar.
Det aktuella omvärldsläget har påverkat Svågadalsnämndens ekonomi i hög grad.
Totalt visar nämndens ekonomiska rapport per den 31 maj år 2021 ett underskott om minus 540 000
kronor i förhållande till aktuell budget. Till detta väntar vi på en retroaktiv ersättning från staten
avseende Covid-19-kostnader för december månad år 2020 om närmare 140 000 kronor.
Förvaltningen strävar efter att så långt det är möjligt hålla nere på kostnaderna.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt uppmanar platschefen att även fortsättningsvis
vara restriktiv med förvaltningens utgifter.

§ 28 Verkställda beslut
-

Två tidigare beviljade bidrag har utbetalats till Ängebo IK.
Ett tidigare beviljat bidrag till Brännås/Brändbo byalag har utbetalats.
Ett nytt vilorum för personalen på Svågagården är iordningsställt.
Ordförande har på uppdrag av arbetsutskottet upprättat ett förslag till en ny skrivelse
till Ängebo Folkets-husföreningen avseende räkningar.
Dykning vid Havrabadet i syfte att plocka bort eventuellt skräp vid badplatsen har
beställts och genomförts.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 29 Pågående arbete
-

En ny anslagstavla ska tas fram till rastplatsen i Norrberg. Den får kosta max 15 000
kronor.
Gapskjul på skolgården ska renoveras.
Uppfräschning av badhytter och dass vid Havrabadet.

-

Svågadalens turistbroschyr håller på att uppdateras inför sommaren.
Upprustning av Svågagårdens utemiljö har satts igång.

Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 30 Rapport om fiber
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om det påbörjade fiberprojektet inom Svågadalen.
För närvarande grävs så kallade transportsträckor inför kommande års anslutning av fiber till
privatpersoner.
Vilka som slutligen kommer att erbjudas fiberanslutning kommer att så klart först senare.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 31 Skrivelser till Ängebo Folkets Hus-förening
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) har tagit fram ett förslag till en skrivelse till Ängebo Folkets
Hus-förening avseende fakturor. Det är viktigt för nämndens ekonomiska rapportering att fakturor
kommer in på rätt redovisningsår.
Även andra leverantörer fakturerar alltför sent.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 32 Broar i Svågadalen
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att diskutera frågan kring gamla broar över Svåga älv.
Nämnden diskuterar frågan.
Läget kring vem eller vilka som ansvarar för dessa broar är oklart. Nämnden har även informerats om
att ett medborgarförslag angående nämnda broar tidigare har skickats in till kommunen av en
privatperson.
Klart är att Svågadalsnämnden själv inte kan ansvara för dessa broar. De ekonomiska förutsättningarna
för detta finns inte.
Beslut: Nämnden beslutar att fortsätta att bevaka denna fråga.

§ 33 Möte med kommunens parlamentariska kommitté
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) informerar om att hon kommer att intervjuas av Hudiksvalls
kommuns parlamentariska kommitté. Det är en samling politiker från samtliga partier i
kommunfullmäktige som fått i uppdrag att granska den politiska organisationen i kommunen.
Beslut: Nämnden tackar för informationen.

§ 34 Fråga om Dalacampen
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) väcker en fråga om Dalacampen.
Nämnden diskuterar frågan.
Ordförande Ann-Marie Rosvall (Opol) föreslår att nämnden ger platschefen i uppdrag att redovisa hur
förvaltningen stödjer Dalacampen.
Beslut: Nämnden tackar för informationen samt beslutar att ge platschefen i uppdrag att
redovisa hur förvaltningen stödjer Dalacampen.

Mötet avslutas.

SVÅGADA LSBLADET

INGET BLAD I JULI
NÄSTA STOPPDATUM 15 AUGUSTI KL12.00
Kostnad för annonsering och införande i Bladet
Tack och grattis, kåserier och dikter i Dalen gratis i
mån av plats
Föreningar och privata i Dalen
¼ sida
½ sida
helsida
mer än 5 sidor/år

50 kr
75 kr
100 kr
500 kr

Annons köp-byt-sälj

50 kr

¼ sida
75 kr
½ sida
150 kr
helsida
250 kr
---------------------------------------------------------------Företagare, föreningar och privata utsocknes
¼ sida
150 kr
½ sida
250 kr
helsida
450 kr

Utsikt från fönstret på
Hornbergsstugan
Trevlig sommar önskar vi er
alla från oss som gör bladet
Birgitta och Mia

Företagare i Dalen

Prenumeration (ej Svågadalsbor)
300 kr/år
Annons, prenumeration och sponsring betalas via

Bankgiro 810-0422
Swish 1235109285
Ange på Meddelande vad inbetalningen gäller

www.svagadalensbyar.se

Ansvarig utgivare är intresseföreningen
Ordförande Birgitta Nilsson birgitta@rossasen.se
0730 423077
Kassör Catarina ”Ninni” Brink, ansvar för
annonsbetalning
tel 0736 916854
Ansvarig för hemsidan www.svagadalensbyar.se
Hans Schröder hans.schroder@hudiksvall.se
Vi som gör Bladet är
Birgitta Nilsson birgitta@rossasen.se
0730 423077
Mia Rosvall
mia.rosvall@svenskafrim.se
0702 360410

