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I TIDEN

Svartådalen,
vad vill du/ni?
Vad vill du/ni? Hur vill du/ni?
Hur ska vi forma den västra delen
av Sala kommun i framtiden?
Hör av dig med dina idéer till
Svartådalens Bygdeutveckling.
En förhoppning är att vår fina möteslokal i Svartådalens Besökscenter kommer att bli en naturlig mötesplats för bygdens föreningar
där man har sina möten, kurser
och studiecirklar.

Stora mängder gäss samlas på isen på de översvämmade ängsmarkerna utefter Svartån vid Ösby,
2 december 2019. I högra kanten syns Kloberget. I bakgrunden syns Hedbo by. Bron Smäcken
över ån nedanför Hedbo by kommer att monteras på plats när vattnet sjunker undan och marken
håller att köra på. Därmed blir Kyrkstigen från Hedbo by till kyrkan åter framkomlig.

Vi i Svartådalens Bygdeutveckling
hoppas att du har möjlighet att
besöka oss och ta del av det vi har
att erbjuda.

I projektet Svartådalens Friluftsområde har brobygget påbörjats och
samverkan har inletts på många fronter. En ny webbsida är färdig och
dokumentärfilmen har färdigställts. Halva vandringsleden har inventerats och en ny guideprodukt har testats under sommaren 2019.

Nästa år 2020 kommer utemiljön
att färdigställas. Vi vill gärna se att
du/ni som har ett intresse för trädgård och odling kommer och bli
med i den trädgårdsgrupp som vi
vill samla. Det handlar mycket om
att ta tillvara gamla trädgårdsväxter som är typiska i vår bygd. Ta
kontakt med Linn 74 00 11 eller
linn@svartadalen.se så får du veta
mera.

Följande delar har utförts i projektet:

Vi ses på Svartådalens Besökscenter!

Svartådalens Friluftsområde

en över Svartån har bildats och arbetar
med att få den på plats. Bron är färdigkonDokumentären Vi är anhöriga till brand en
struerad och ligger hos tillverkaren
har färdigställts och vernissage hölls i
Geréns Mekaniska Verkstads AB i Sala i
november 2018 tillsammans med uppväntan på lämpliga markförhållanden i
taktsmötet för projektet.
den besvärliga terrängen.
En arbetsgrupp för bygget av bron Smäck-

Forts. på sid. 6
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Ingmari
Wistrand Martinsson
Styrelsen i Svartådalens
Bygdeutveckling

#4

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

En sammanfattning av 2019
Så var det första advent igen! Tiden går
så fort och 2019 är snart till ända. Jag
sitter här i skenet av det första ljuset och
funderar över året som gått. Ett arbetsår
som bjudit både med och motgångar för
föreningens arbete. Vi såg fram emot att
lägga dit den efterlängtade bron Smäcken över Svartån. Bron ligger efter lång
tid äntligen färdig i väntan på att få
komma på plats. Tiden gick och det blev
för sent att kunna genomföra monteringen under denna regniga höst, men,
men, den som väntar på något gott…
Det får bli nya tag till sommaren!
En efterlängtad nyhet är den nya hemsidan som kommit på plats. Den är ännu
inte fylld med allt som ska finnas där
men det är ett arbete som fortgår. Du
som har synpunkter på den hör gärna
av dig! Sidan är till både för oss i bygden och besökare, ju mer aktuella nyheter, evenemang och annat spännande vi
fyller den med desto bättre och intressantare blir den.

vecklingsarbetet som ska presenteras till
årsmötet i mars. Vi behöver era röster!
Vilka frågor tycker du/ni är viktiga för
bygdens fortsatta utveckling? Vi hoppas
verkligen att du/ni hörsammar inbjudningarna till träffarna! Datum och teman finns här i Vårt Svartådalen, boka
in det redan nu! Självklart kan du/ni när
som helst lyfta luren, komma in eller
skicka oss en e-post med funderingar.
I en tuff tid för vår kommun är det än
viktigare att vi värnar om vår framtid.
Vi vet att vi tillsammans är starka så låt
oss mötas och med gemensamma krafter ta nya tag för en innovativ utveckling av vår bygd!
En minibild av Svartådalens nya webbsida.

Med de varmast hälsningar om

En God Jul och ett Gott Nytt År
har påbörjat arbetet med utomhusmiljön och det arbetet fortsätter i vår. Det Anitha Barrsäter
berättas mer om det här, i Vårt Ordförande
Svartådalen. Det vore så värdefullt om
du som kan och vet mycket om bygdens
växter ansluter till Linn och Saras gäng. Anitha Barrsäter

Passerar du besökscentret så har du
Styrelsen har påbörjat arbetet med att ta Ordförande i
säkert sett att det grävs och grejas. Vi
fram en ny strategi för det fortsatta ut- Svartådalens Bygdeutveckling

* Sköter Paradisbadet och Stävrebadet.
* Tar hand om skötsel av leder för vandring, cykling och kanot.
* Driver utvecklingsarbete och lyfter
fram frågor som är viktiga idag och för
framtiden till kommunala politiker, som
Svartådalens Bygdeutveckling är en
bredband, skola, boende, energi, postekonomisk förening som arbetar för att service och samhällsservice.
hålla vår bygd levande. Svartådalen
* Driver webbplasten
innefattar Västerfärnebo och Fläckebo
www.svartadalen.se samt Facebooksidorna
socknar samt omgivande områden.
Vi i Svartådalen och Svartådalen.
* Driver Svartådalens Besökscenter med
Föreningen startades med målet att se
information om bygden, samhälls– och
till att bygden har tillgång till bra serturistinformation.
vice, verka för att hålla skolor levande
* Arbetar i projektform med utveckling
och arbeta för att samarbetet mellan
av Svartåd alens Natur– och Kulturcenter
markägare, boende, föreningar och föreoch Svartåd alens Friluftsom råd e.
tag ökar. Vårt huvudmål är att vår bygd
alltid ska vara levande och attraktiv att
Tillsammans håller vi landsbygden
bo i och besöka.
levande, kontakta oss gärna med förslag
som kan göra bygden bättre.
Exempel på vad vi i föreningen gör:
Mejl: info@svartad alen.se
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Vi som arbetar i styrelsen:
Anitha Barrsäter, ordförande
070-736 36 82
John de Jong, vice ordförande
070-681 89 87
Ingmari Wistrand Martinsson,
sekreterare 076-806 42 80
Ledamöter:
Bengt Atthem
Kjell Eklund
Jan Johansson
Lillemor Larsson Hassel
Lennart Westerdahl
Ann-christin Korths-Aspegren (adj.)
Agneta Swärd, adj ungerad kassör,
Ordna Administration i Sala AB.
Kontakta oss gärna om det är något du
undrar eller har synpunkter på, mejla
till: styrelsen@svartad alen.se

SVARTÅDALENS NATUR– OCH KULTURCENTER—SNoK

Arbetet har börjat och grävmaskinerna går varma medan en
gångstig genom trädgården anläggs och nya rabatter tar form.
Det är JC Gräv & Lyft AB som vi
har att tacka för det praktiska arbetet med grävningen. Till våren
kommer rabatterna bjuda på en
färgprakt av blommor där tulpaner kommer att samsas med gula
krokusar och därefter kan vi se
fram emot att rosor och Clematis
kommer i blom. Sara Barnard som
ligger bakom planeringen av utemiljön hoppas också att gångstigen kommer att bjuda in bygden
att gena över vår trädgård, vi ser
redan idag att många går här med
sina hundar och vi har planerat
gången därefter så vi hoppas verkligen att det kommer att bli en
naturlig plats att ströva igenom
säger Sara.
De röda kurerna som nu har lyfts
på plats kommer att inredas med
olika naturteman. En av dessa
kommer till exempel att ta upp
den mycket viktiga pollineringen
och i anslutning till den kommer
också ett hav av blommor planteras som ska locka till sig olika
pollinerare. En annan viktig del
när vi planerar trädgården är att få
med så mycket av den lokala växtligheten som möjligt, tanken är att
mycket av växterna ska samlas in
lokalt.

Även om det är svårt att föreställa sig i allt det grå kommer det till våren vara en färgprakt i form
av tulpaner och krokusar utanför centret, i bakgrunden syns grävmaskinen som gräver trädgårdsgången.
Foto: Linn Suslin

Svartådalens Natur- och
Kulturcenter tar tag i
utemiljön!
Mycket arbete har hittills lagts ner på att
rusta innemiljön och bygga upp den fina
utställning som vi har idag. På insidan
kan man beskåda utställningar från vårt
område med fokus på den lokala naturen
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och kulturen. Men nu är det dags att ta
tag i nästa stora projekt, att bygga upp en
utemiljö som också har det lokala perspektivet i fokus.

3

Vi söker personer som vill sitta
med i vår trädgårdsgrupp, som
vill dela med sig av sina kunskaper för att till exempel skriva
material till skyltar. Har ni något
att dela med er om någon lokal
växt men inte är intresserad av att
sitta med i gruppen så är ni hjärtligt välkomna förbi och berätta
eller helt enkelt skicka ett mejl till
linn@svartadalen.se till denna
adress kan ni också skicka ett mejl
för att anmäla er till trädgårdsgruppen. Om ni har någon trädgårdsväxt som ni vill skänka till
oss så tar vi med glädje emot dem.
Linn Suslin
Projektledare Svartådalens Natur och Kulturcenter

REDAKTIONSGRUPP

FLÄCKEBOBILDER—EN SKATT I SÖDER

Nu är det dags för lite
samverkan i bygden
Som ni alla vet är det inte så lätt att nå ut
med information och inte så billigt heller. Så nu är det dags för lite samverkan i
bygden och att starta en gemensam redaktionsgrupp. Västerfärnebo-Fläckebo
Församling ger ut Församlingsbladet
fyra gånger om året. Svartådalens Bygdeutveckling har lyckats få ut ett blad de
senaste åren med hjälp av PostNord.
Andra föreningar kör runt och lägger
själva i postlådor i sitt närområde.
Hur skulle det vara om vi skulle kunna
få till en gemensam redaktionsgrupp,
idén kom från Markus Holmberg.
Så nu vill vi att alla föreningar och andra
intresserade kommer på ett första möte
tisdagen den 21 januari klockan 19.00.
Vi ses i Svartådalens Besökscenter!
Välkomna!

Flera jubiléer 2020
Konst– och Hantverksrundan genomförs
för 20:e gången. Gröna Hagars Kött firar
15 år och Kom till Gården firar 10 år.
Storstugan på Västerfärnebo Gammelgård förvärvades för 100 år sedan.

Arrangemang under året
Långfredagen
Valborgsmässoafton
Loppisrunda
Nationaldagen
Midsommarafton
Nya Färnboparaden
Sommarfest
Kom till Gården
Konst– och Hantverksrundan
Julmarknader
Se vidare på: w w w .svartad alen.se
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Fläckebo socken, södra delen av Svartådalen. Kartan på webbplatsen
www.fläckebohistoria.se hjälper dig att hitta pärlorna som du inte visste fanns.

Ett över 50-årigt
arbete presenteras
Så här enkelt presenterar de sig:
Vi som arbetar med den här hemsidan är
Jan Carlsäter och Hans E. Larsson. Jan, bor
i Fläckebo och har forskat i socknen under
en 50-års period. Hans, bor i Västerås och
har kommit in i ett senare skede.

Fläckebo kyrka eller om personligheterna Ösjö-Emma och Ösjö-Fia eller
skogsbranden 1914 då 1000 tunnland
skog brann ned och tre gårdar helt eller
delvis.
Ett fotogalleri med gamla bilder finns
också liksom ett persongalleri med
namngivna personer. Dessutom finns
ett fotogalleri med okända personer
som Hans och Jan gärna vill få namngivna.

Två herrar som arbetat i det dolda och
lyckats synliggöra Fläckebos historia på För att ytterligare ge oss en bild av vad
Fläckebo socken är och har varit …
ett utomordentligt bra sätt.
länge … finns en karta över sockenMed hjälp av sockenkartans numregränsrösen med tillhöriga dokument
ringar finns hänvisning till över 150
med nytagna bilder. Även dessa är
dokument där platser beskrivs i text
noggrant angivna med koordinater.
och bild. Många av bilderna är nytagna. Platserna är noggrant angivna Sammanfattningsvis ett mycket gediget
med koordinater så att var och en ska arbete som vi får ta del av. Stort tack till
kunna hitta och besöka beskrivna plat- Jan Carlsäter och Hans E Larsson för att
ni delar med er av er kunskap!
ser.
Ingmari Wistrand Martinsson
Det finns även gamla tidningsurklipp
där man kan läsa om när Hassmyra
brann, när minnesstenen på Brahehol- Besök webbplatsen
men avtäcktes, när kyrksilvret stals i www.fläckebohistoria.se
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KOMMANDE AKTIVITETER

Släktforskningens dag
Släktforskningens dag firas lördagen den 18 januari klockan 14.0016.00 på Svartådalens Besökscenter. Utställningar m m.
Årets tema är Officerare och soldater—deras liv och bostäder.

Inriktningsmöten
med utveckling
I projektet Svartådalens Friluftsområde ingår att ha olika träffar
för bygdens invånare. Konst– och
hantverkare samt Fiskevårdsområden är redan igång.
Nya träffar som planeras på
måndagar klockan 19.00-21.00 är:
Svartådalens Besökscenter. Gör ett besök! Ring gärna före 74 00 11 så att du vet säkert att det
finns personal på plats.

Gör ett besök, det finns mycket att
upptäcka!
Svartådalens Besökscenter
inrymmer
flera olika delar. Du välkomnas av våra
projektledare Linn Suslin och Annika
Kumlin samt Stina Bäckström. De lotsar
dig vidare i lokalen. Vid ditt besök kan du
ibland träffa andra som arbetar i lokalen.
Först kommer du in i den del som inrymmer information och försäljning. Här finns
böcker och broschyrer som beskriver bygdens sevärdheter och historia. I butiksdelen finns det även alster från lokala
hantverkare att köpa.

fick en runsten rest till sitt minne. Älvor
och annat oknytt, spökerier och trolltyg,
finns i lokalen.
När du passerat dockan med Färnbodräkten som också är Västmanlandsdräkt
hittar du dörren till barnrummet eller
pysselrummet. Där kan barn och andra
intresserade pyssla och skapa nya konstverk. Bredvid finns också handikapptoaletten med sin speciella skylt och text med
runor.
Allra längst ner i lokalen, i hörnet av
byggnaden, finns ett forskarrum. Här
finns en fotoutställning och Arne Antonssons tidningsurklipp från sin tid som ortsmeddelare i Sala Allehanda.

Vidare kommer du in i möteslokalen som
kan hyras av ortens föreningar för möten.
Där finns Västerfärnebo AIK:s prissamling i en utställningsmonter som du kan
beskåda. På gång är att lokala konst– och
Sedan i höstas finns Hugo Anderssons
hantverkare kommer att ställa ut sina alssamlade tidningsurklipp från 1970-talet
ter i möteslokalen.
och framåt. Materialet kommer även från
Nästa rum är den stora salen med utställ- grannsocknarna.
ningen som benämns SNoK, Svartådalens
Evert Larssons samlade forskning från
Natur– och Kulturcenter. Här finns inbygden med många dokument och bygformation om bygdens natur, kultur,
deböcker. Hans samling tillhör Västerfärhistoria och den stora skogsbranden. En
nebo Hembygdsförening.
skalenlig modell av mulltimmerhyttan i
Landforsen med omgivning finns att be- Allt detta kan du komma och beskåda.
skåda. Du träffar Odendisa, kvinnan som Välkommen!
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20 januari
Viltet till gagn för bygden.
27 januari
Bygdens framtida skogsbruk.
3 februari
Utveckling av lokalproducerat i bygden.
Efter nyår planeras Fredagsfrukostmöten för företagare en gång i
månaden. Datum ännu ej spikat.

Intresserad av
släktforskning?
Ny släktforskningskurs startar
måndagen den 10 februari klockan 14.00-16.00 eller 18.30-20.30.
Åtta gånger. Kostnad 1000 kr.
Anmälan till Ingmari Wistrand
Martinsson 076-806 42 80 eller
ingmari@vasterfarnebo.se

SIFFRORNA
Stöd Svartådalen!
Köp bräda till Smäcken 250 kr/st.
Skriv: Bräda + ditt namn/namnen
Swisha till

123 608 34 48

Översvämning på ängarna nedanför Hedbo by, mars 2019.

Fiket i Färnebo med egna hustomtar.

Svartådalens Friluftsområde
Arbetsmiljöplan har arbete med Nedre Dalälvens Intresse-

Forts. från sid. 1

tagits fram av Ewen Miljökonsult och förening har ordnats.
Aros Kranar inväntar att få lyfta den på
plats. Ett nytt nyttjanderättsavtal har
tagits fram.

Under sommaren 2019 har en ny guideprodukt Drop -in guidning testats. Projektet har tagit initiativ till en lösning

Emma och
Lennart tar över
Fiket i Färnebo
Ett av våra medlemsföretag, Fiket i Fär-

Arbetsgrupp för vandringsleden har kring guideutbildning och samverkan

nebo har bytt ägare. Linda Björkman har

bildats och samarbete med Länsstyrel- på regionnivå i samarbete med Väst-

lämnat över till Emma Andersson och

sen kring leden har inletts, tyvärr har manland Turism, Ekomuseum Bergsla-

Lennart Eriksson den 1 september 2019.

finansieringsmöjligheterna av det prak- gen och kommunerna i länet. Projektet

Svartådalen riktar ett stort tack till Linda
som drivit Fiket i Färnebo i tre år och
hälsar Emma och Lennart välkomna!

tiska arbetet med leden från deras sida kommer även att samarbeta med profallit bort. Ett förslag på dragning ge- jektet Cult Trips 2.0 för att utveckla nya
nom brandområdet är inlämnat till produkter och att marknadsföra dessa.
Länsstyrelsen. Svartådalen jobbar på att
hitta en finansiering för att kunna återskapa ledsträckningen i den västra delen. Den östra delen av leden har inventerats med en rapport om dess skick.
Arbetsgrupp

för

ny

Projektet bjöd in forskaren Andrew
Butler från SLU som föreläste om forskningsprojektet Land sk apet som

gick

upp i rök för att fortsätta arbetet med att
hantera människors upplevelser av

webbsida skogsbranden 2014.

(svartadalen.se) bildades hösten 2018
och i juli 2019 lanserades den nya sidan.
En grupp har bildats på Facebook, Vi i
Svartådalen, för att stärka samhörigheten
och nå ut med information. Ett konto
på Instagram, @svartadalen, har startats
för att marknadsföra bygden.
En samverkansgrupp har bildats med
fiskevårdsområdesföreningarna och ett
första möte med kunskapsutbyte i sam-
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Projektledaren deltar i olika samverkanskonstellationer, t.ex. Destination
Sala och Kom till Gården, för att sprida
kännedom om projektet, främja samverkan i bygden och regionen samt
skaffa sig kunskap om närområdet.
Annika Kumlin
Projektledare
Svartådalens Friluftsområde
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AKTUELLT FRÅN MEDLEMSFÖRENINGARNA

FÖRENING I FOKUS

PROs grötfest
PRO Västerfärnebo bjuder på
grötfest i Församlingsgården i
Fläckebo torsdagen den 9 januari
klockan 13.00. Underhållning av
Västerfärnebo Daragspelsklubb.
Tag med dig en julklapp för ca 50
kronor (frivilligt). Lotterier.
Anmälan till
Sol-Britt Pettersson tfn 74 11 94
eller Gunborg Andersson tfn 74 20
25 e kl 17.00 . Vi vill ha din anmälan senast 30/12. Max 60 personer.
Välkomna!
Den nya Färnbostugan på Västerfärnebo Gammelgård håller på att inredas.

Foto: Ingmari WM

En riktigt GOD JUL tillönskas alla

Västerfärnebo
Hembygdsförening

Taket kunde läggas om med bidraget från
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för
svensk kultur och takläggarföretaget Vitaly
Bygg AB utförde arbetet.

Efter att Färnbostugan stått i vila ett tag
Under 2019 har det hänt en hel del på
tog arbetet fart i mars 2019. Delar av styGammelgården i Västerfärnebo.
relsen tog sig an arbetet och började med
Strax före julen 2018 nåddes vi av ett med- att regla upp, isolera och skruva upp
delande på Hembygdsföreningens Fa- väggskivor. Västerfärnebo Elektriska AB
cebooksida om att föreningen erhållit har varit på plats för att dra ledningar.
95 000 kr ur Stiftelsen Konung Gustaf VI Under sommaren var det ett uppehåll
Adolfs fond för svensk kultur till renovering men i augusti anslöt flera frivilliga krafter
av Storstugan från 1798.
och arbetet fortsatte under hösten. Conny
Under året har renoveringen tagit fart.
Storstugan hade börjat sjunka ner i leran
och behövde ett rejält lyft i dubbel bemärkelse. Två timmermän Markus Tarvainen
och Alexander Larsson tog sig an arbetet.
Flera stockar har bytts och golv och väggar har riktats upp. Arbetet har utförts
under antikvarisk kontroll genom Länsmuseet i Västmanland och byggnadsantikvarie Anna Thorsell. Renoveringen har
möjliggjorts genom flera olika bidrag från
Riksantikvarieämbetet,
Länsstyrelsen,
Jordbruksverket och Europeiska Jordbruksfonden.

Aldén och Leif Salberg välkomnades och
trappen som Sven Fröjd byggt kunde med
gemensamma krafter monteras på plats.

Du kan läsa mera om
Västerfärnebo Hembygdsförening
och renoveringen på:
www.vasterfarnebo.se och på
föreningens Facebook
Västerfärnebo Hembygdsförening

Kontakt:
Birgitta Bäckström, 073-835 74 00, 702 64
mejl: bm.backstrom@gmail.com
Erik Pettersson 070-557 46 49, 74 05 32
mejl: erik@vasterfarnebo.se
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En del målningsarbeten är gjorda på övervåningen. Arbetet med det blivande museet planeras att komma igång efter helgerna. I en artikel Stark textil trad ition—
Museum byggs i byn i Västmanlands Nyheter
kan vi läsa om detta. Googla på Museum
byggs i byn så kan du läsa artikeln.
Nu vill vi ha värmeinstallationen klar i
Färnbostugan så att vi kan fortsätta.
Det ser ljust ut för Färnbostugan!
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våra PRO-medlemmar.
Västerfärnebo PRO

MEDLEMSFÖRENINGAR
 Centern i Sala
 Fläckebo Hembygdsförening
 Färnbo Byalag
 If 1714 Hoppet av IOGT-NTO
Västerbykil

 Kristen Gemenskap Västerfärnebo/
Fläckebo

 Kulturföreningen Kilbolokalen
 Norr Salbo Byamän
 Sala Fågelklubb
 Sala Västra Socialdemokratiska
Förening

 Skapande Händer
 Sätra IF
 Sör Salbo Byamän
 Västerfärnebo AIK
 Västerfärnebo Centerkvinnor
 Västerfärnebo-Fläckebo Församling
 Västerfärnebo Hembygdsförening
 Västerfärnebo/Fläckebo LRF
 Västerfärnebo PRO
Du som är medlem i någon av
ovanstående föreningar, har du
koll på att din förening är medlem
i Svartådalens Bygdeutveckling
ekonomisk förening?

I KORTHET

VI SPONSRAR SVARTÅDALENS BYGDEUTVECKLING

Nominera årets
Svartådaling

Företagssponsorer
- AB Karl Hedin Sågverk, Råvara
Tel 010-121 90 00
www.abkarlhedin.se/ravara/
- BN Energikonsult AB
Tel. 0224-74 00 14
www.bnenergikonsult.com
Vill du bli medlem?
- Ceders Advokatbyrå AB
Företag, förening och privatperson.
Tel. 0224-170 86
Bli medlem i Svartådalens Bygdeutveck- Fallängetorp AB
ling ekonomisk förening!
Tel. 070-736 36 82, 073-091 87 81
Medlemsavgiften på 300 kronor per år
www.fallangetorp.se
betalas in till Bankgiro 5399-2731.
En engångsinsats på 2000 kronor tillkom- - Gussjö Mur & Bygg
Tel. 070-321 85 59
mer. Den betalar du in samtidigt med
- Johan Andersson Plåt & Entreprenad
inbetalningen av din första medlemsavTel. 073-726 86 34
gift. Insatsen på 2000 kr återbetalas när
www.johansplat.se
medlemskapet avslutas.
- Mellanskog Ekonomisk Förening
Vill du bli företagssponsor?
Tel. 010-482 80 00
Vill du bli företagssponsor och stödja vårt www.mellanskog.se
arbete skulle det vara varmt uppskattat!
- MID Byggentreprenad AB
Skicka ett mejl till
Tel. 070-699 09 81
styrelsen@svartadalen.se så skickar vi avtals- - Sala Sparbank
handlingarna och berättar mera om mark- Tel. 0224-850 00
nadsföringen ni får, eller läs mera på:
www.salasparbank.se
www.svartadalen.se
- Svartådalens Flis & Pellets AB
Tel. 0224-74 30 52
Vill du bli volontär?
- Timmerfabriken
Tel. 070-649 02 24
Vill du hjälpa till som volontär? Anmäl
www.timmerfabriken.se
gärna ditt intresse med namn, telefonnummer och mejl till
Vi är mycket glada och tacksamma över ert
styrelsen@svartadalen.se.
stöd till verksamheten för bygden!
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Nu är det dags att nominera 2019
års Svartådaling. Förra året utsågs Erik Pettersson med följande
motivering. Erik är en ak tiv föreningsmänniska med ett stort nätverk.
Hans blogg och föredrag med bildvisningar bidrar med intressanta tillbakablickar i bygdens historia. Hembygdsföreningen i Västerfärnebo och
dess samlingar får del av Eriks omsorg där han också guidar. Aktiv i
Västerfärnebo-Fläckebo församling.
”En bygdens allt i allo” med många
ideella uppdrag.
Årets Svartådaling väljs av en jury
och utses på Svartådalens Bygdeutvecklings årsstämma. Juryn
består av Christine Ferngren, Mats
Fläckerud, Hans Harrysson, Annchristin Korths-Aspegren och Monica Yngvesson.
Ta chansen att nominera en person eller förening, mejla förslag
med motivering senast 31/1 2020
till: styrelsen@svartad alen.se eller
lämna in på kontoret i förseglat
kuvert.

Uthyrning av möteslokal
Föreningar i bygden kan hyra
Svartådalens Bygdeutvecklings
möteslokal inklusive pentry med
möjlighet till kaffebryggning. Pris
300 kr. Bokning sker genom
Kjell Eklund 74 05 26 eller
Ingmari Wistrand Martinsson
076-806 42 80 eller mejl till
ingmari@vasterfarnebo.se

