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ORDFÖRANDE HAR ORDET

När detta skrivs har högsommarmånaden just passerat och augusti
gjort sitt intåg. Vi har genomfört vårt
evenemang Kom till gården för 10:e
året och årets Konst och Hantverksrunda som 20-årsjubilerar, med Färnbo Byalag i spetsen och hösten står
för dörren. Denna sommar då allt och
alla påverkats av Covid-19 är vi extra
glada att de kan genomföras.

I TIDEN

bygd. Kommunen ska anställa en
landsbygdsutvecklare och ansvarig
för Grönt kompetenscentrum. Sammantaget kan de ge nya möjligheter
att påverka vad som ska ske här i vår
bygd och vi ser fram emot många
intressanta diskussioner och samtal.
Häng på när inbjudan kommer och ta
med dig vän eller granne och delta.
Det känns så bra
att få hälsa nya
styrelsemedlemmar
välkomna i arbetet,
de presenteras längre
fram i bladet.
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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.
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Utställning på Svartådalens Besökscenter
Kalle Sjölunds
naturbilder
på utställningen i
Svartådalens
Besökscenter fram
till 15 september.

Från 20 september ställer
Ida Johansson (Kattflickans foto)
ut sina bilder. Hon presenterar
sig på nästa sida.

Svartådalens
Bygdeutveckling

STYRELSEMEDLEMMAR
Anitha Barrsäter, ordförande
Jag bor i Fallänge, Västerbykil där jag och
min familj driver Fallängetorp för Fä och
Folk bestående av ett lantbruk och turistverksamhet. Vi är också en del av Gröna
Hagars Kött. Jag har sysslat med landsbygdsutveckling i 20 år och brinner för
vår fina bygd och dess framtid. Har fått
förtroende att vara ordförande för föreningen för andra gången nu och har varit
med i Svartådalens Bygdeutveckling
sedan starten 2002.
Mig når du på anitha@fallangetorp.se
eller mobil 070-7363682.
Sølvi Sørgjerd, vice ordförande
Uppvuxen på en fårgård i Mitt-Norge.
Flyttade till Sverige 1990 och köpte
hösten 2016 Skogbyn 1:9. Nu renoveras
gårdens byggnader med ovärderlig hjälp
från lokala företagare och nästa höst
är förhoppningen att även inhägnad av
fårhage är klar. Mår som bäst när jag får
vandra i skog och mark eller påta i jorden
- i år testas kulturväxter från föreningen
Sesam. Arbetar vid SVA i Uppsala.

Svartådalens
Bygdeutveckling
Svartådalens Bygdeutveckling är en
ekonomisk förening som arbetar för att
hålla vår bygd levande. Svartådalen
innefattar Västerfärnebo och Fläckebo
socknar samt omgivande områden.
Föreningen startades med målet att se
till att bygden har tillgång till bra
service, verka för att hålla skolor
levande och arbeta för att samarbetet
mellan markägare, boende, föreningar
och företag ökar. Vårt huvudmål är att
vår bygd alltid ska vara levande och
attraktiv att bo i och besöka.
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Ingmari Wistrand Martinsson,
sekreterare
Jag är urinnevånare, bor i Berg och kom
med i Svartådalens styrelse 2016 men
har allt sedan starten funnits med på
sidan om. Har varit föreningsaktiv i olika
föreningar sedan tonåren, har tidigare
arbetat som lärare. Numera styr jag helt
min tid och tycker att det är viktigt att
skapa mötesplatser i bygden för gemensam utveckling. Jag rör mig mycket ute i
naturen och däremellan blir det en del
släkt- och bygdeforskning.
Linda Jax, ledamot
Jag är ny styrelsemedlem sedan i år men
boende i Svartådalen sedan fem år,
ursprungligen från Hedemora. Arbetar
till vardags inom vården med psykisk
ohälsa, men de senaste åren har jag och
min sambo tagit ett kliv mot något för oss
helt nytt: livet som lantbrukare, med ett
vilthägn med dovhjort. Vi möter utmaningarna som det livet innebär med stor
entusiasm men även viss vånda. Jag vill
genom mitt deltagande i styrelsen bidra
till en lokalare livsstil i samhället och det
tror jag behöver börja med en stark lokal
samverkan.
Exempel på vad vi i föreningen gör:
• 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
bredband, skola, boende, energi,
postservice och samhällsservice.
• Driver webbplasten svartadalen.se
samt Facebooksidan Svartådalen och
Vi i Svartådalen.
• Driver Svartådalens Besökscenter
med information om bygden, samhälls–
och turistinformation.
• Arbetar med utveckling av
Svartådalens Natur- och Kulturcenter
och Svartådalens Friluftsområde.
Tillsammans håller vi landsbygden
levande, kontakta oss gärna med
förslag som kan göra bygden bättre!
Mejl: info@svartadalen.se
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Lennart Westerdahl, ledamot
Lantbrukare sedan snart 40 år med
tre utflugna barn och numera ett härligt gäng barnbarn, född och uppvuxen i
Skogbyn. Har engagerat mig i lantbrukets
föreningsrörelse i mer än 30 år, varit med
och startat Gröna Hagars Kött och deltar
gärna och drar i trådar för utveckling av
landsbygden. Sitter med i styrelsen för
Färnebo-Fläckebo LRF avd.
Lillemor Larsson Hassel, ledamot
Jag bor i Kårbo och pensionär och har
många intressen i bygden och dess
föreningar. Tidigare har jag arbetat
på Björkgården som undersköterska.
Landsbygden är viktig för mig.
Jan Johansson, ledamot
Jag bor i Sörgärsbo och är pensioner. Jag
har varit i skogen i hela mitt liv. Jag bor
hemma om jag inte är upp till stugan i
Söderhamn.
Kjell Eklund, ledamot
Jag bor i Berg och är uppväxt i centrala
Västerfärnebo där fågelskådning blev ett
tidigt intresse. Jag har före pensioneringen arbetat som kommunekolog i vår kommun. Har varit engagerad i Svartådalen
sedan starten.

Vi som arbetar i styrelsen:
Anitha Barrsäter, ordförande
070–736 36 82
Sølvi Sørgjerd, vice ordförande
070-946 32 86
Ingmari Wistrand Martinsson,
sekreterare 076–806 42 80
Ledamöter:
Linda Jax
Kjell Eklund
Jan Johansson
Lillemor Larsson Hassel
Lennart Westerdahl
Ann-christin Korths-Aspegren (adj.)
Agneta Swärd, adjungerad kassör,
Ordna Administration i Sala AB.
Kontakta oss gärna om det är något
du undrar eller har synpunkter på.
mejla till: styrelsen@svartadalen.se

FÄRNBO

BYALAG
Jag heter Ida Johansson, är 22 år och bor
på landet utanför Västerfärnebo i en
liten by som heter Sör Gärdsbo. Där bor
jag med min familj och mina katter.
Fotografi är min stora passion här
i livet. Jag har fotat så länge jag kan
minnas, men sedan jag bytte upp
mig från min lilla
kompaktkamera
och köpte min
systemkamera år
2014 har intresset
blivit allt mer seriöst. Kameran är
min ständiga följeslagare och följer med mig vart
jag än går (eller
vice versa?).

Det jag är säker
på är att det vackraste oftast dyker
upp där man minst anar det. Det ni
ser här idag är naturbilder som ligger
mig varmt om hjärtat och ett urplock
av porträtt från barnfotograferingar

och även bröllopsfotografier från när
jag var assisterande fotograf åt fotografen Amanda Wallkulle (www.awfotograf.se) på hennes bröllopsuppdrag vilket var väldigt lärorikt.

Jag fotar även bilar och motorsport,
på sistone har jag
fastnat för just
drifting, där bilarna kontrollerat
sladdar på asfalterade banor eller
slingor.
Vill du se mer
eller kontakta mig
angående fotouppdrag så som
t.ex barn/bröllopsporträtt,
så finns jag här:

Facebook: www.kattflickansfoto.se
Instagram: @kattflickansfoto
Mail: kattflickansfoto@gmail.com

VÄ S T E R F Ä R N E B O A IK

Konst- och Hantverksrunda 2020
Årets Konst- och Hantverksrunda
var den 20:e rundan. I år deltog tio
stationer och besökarna var glada att
det fanns något att åka på.
Besöksantalet varierade mellan 80
och 350 deltagare och väl utspritt
under de två dagarna.
Vi kan konstatera att många deltagare
och besökare var mycket nöjda.

Aktiviteter

• Kräftknyt
Inbjudan till Kräftknyt i Gammelgården
lördag 29 augusti kl 18.00.
Digital tipspromenad m m.
Max 50 personer.
• Julmarknad i byn lördag
28 november klockan 11:00-15:00.
Färnbo Byalag har tidigare år sponsrat Gammelgården och Svartådalens
Bygdeutveckling med bl.a. trädgårdsbord och kaffebryggare. Du som har
idéer om vad vi skulle kunna bidra
till mera i Västerfärnebo, hör av dig
till någon i styrelsen.

Bli medlem i Färnbo Byalag du också!

Som medlem stöttar du bevarandet
och utvecklingen av vår bygd!
För 2020, 50 kr/person eller 100 kr/
familj.
Betalas in på:
Bankgiro 5283-1898 (nytt konto).
Gamla och nya medlemmar hälsas
välkomna!
Du som vill hyra Bygdegården
kontakta Monica Sornelid.

Våra matcher för herrar Division 5 i höst
2020-08-20
2020-08-27

September

Norbergs AIF - Västerfärnebo AIK
Västerfärnebo AIK - IFK Ekberga

2020-09-03

Hallstahammars SK FK - Västerfärnebo AIK

2020-09-12

Forsby FF - Västerfärnebo AIK

2020-09-06
2020-09-20
2020-09-27

Oktober

2020-10-04

Västerfärnebo AIK - Kolsva IF
Västerfärnebo AIK - IK Oden

Skultuna IS - Västerfärnebo AIK
Västerfärnebo AIK - Surahammar FK
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Byalagskontakter - styrelse
Ingmari Wistrand Martinsson,
ordförande   	
076-806 42 80
Monica Sornelid, kassör
070-531 20 80
Marie Lindh, sekreterare   073-952 44 29
Ewa Eklund 0224-74 05 36, 076-837 28 64
Annika Sjödin Ellström  
073-055 25 44
Viktoria Karlsson, suppl.
070-617 42 57
Kjell Wistrand, suppl.    070-219 67 62
Info: farnbo.byalag@vasterfarnebo.se
www.vasterfarnebo.se/foreningar/
farnbobyalag.html
Facebook: Färnbo byalag,
Västerfärnebo
VÅRT SVARTÅDALEN #6 2020

Gröna Hagars Kött 15 år
Tiden går så fort får man ofta höra
och det händer väl också rätt ofta att
man tar till det uttrycket själv och nu
gör jag det igen. Tänka sig att det gått
femton år sedan vi några lantbrukare
efter ett informationsmöte om naturbeteskött i Ösby gamla missionskyrka
sa till varandra ”Vi gör något själva istället”. Svartådalens bygdeutveckling
hade precis startat. En av de första
aktiviteterna var att en representant
för Världsnaturfonden kom presenterade ett förslag till samarbete mellan
jordbrukare och ICA för att marknadsföra ”Naturbeteskött” men vi
ansåg att det ekonomiska utfallet för bonden vara alldeles
för magert. När mötet var över
så stod vi några stycken och
samtala och tankarna väcktes
över att det borde finnas andra
sätt att göra det här på som ger
mer pengar till bonden och ett
datum bestämdes då vi skulle
träffas och det var startskottet
till Gröna Hagars Kött.

på radioreporterns frågor och det ska
erkännas att vi saknade fullständigt
skamkänslor för hur vi utnyttjat public
service för vår marknadsföring.
Ingen blir profet i sin egen hemstad är
ett talesätt jag hört många gånger och
visst fanns det tankar hos oss om att
det skulle komma någon sur kommentar från bondekollegor eller ortsbor
för det vi gjorde. Om det nu kom några så var det inte många men ofta fick
vi lovord för det vi dragit igång från
bondekollegor och inte så sällan med
orden ”äntligen någon som gör något”.

Det kom att bli en vår med täta möten och affärsidé och kriterier för hur
vi skulle jobba växte fram och jag kommer aldrig att glömma när vi alla träffades en försommarkväll att gemensamt grilla och provsmaka vår första
egna Gårdskorv och få se skylten med
vår gemensamma logotype. Det kändes
verkligen stort.
Vi hade också fått vår första slogan
”Gröna Hagars Kött från bonden du
personligen mött”, vilken vi fått mycket
beröm från proffesionella marknadsförare för. Den är skapad av en bekantas
bekanta och vi fick den vill jag minnas
till det facila priset av fem kg nötfärs.

Vår första officiella grillning gick av
stapeln vid ortens lokala livsmedelsbutiker en solig och varm lördag förmiddag och när vi ställde i ordning våra
grillar och bord slog det mig fullt ut. Vi
är inte sex lantbrukare som samarbetar
kring Gröna Hagars Kött utan vi är sex
lantbrukarfamiljer som samarbetar för
det var hela familjerna som var med
och jobbade kring arrangemanget.

Tidigt kom vi på att vi ska göra som
ex-vis Hennes & Mauritz och IKEA,
de båda har ingen egen tillverkning
utan köper färdiga produkter. Vi skulle göra samma sak men ha en egen råvara, då kommer vi inte att stå med
kostsamma anläggningar om vår idé
inte skulle fungera. Samtidigt som vi
snart insåg att om vi använder så lokal
förädling som det är möjligt så drar vi
ett litet strå till stacken för att behålla arbetstillfällen om inte på orten så i
alla fall närområdet.
Vi ska strunta i Jantelagen var en annan sak vi också tidigt beslöt. Vi ska ta
varje möjligt tillfälle att marknadsföra
Gröna Hagars Kött. Kommer aldrig att
glömma hur vi skrattade efter att vi för
första gången blivit intervjuade i Radio Västmanland och lyckats klämma
in ”Gröna Hagars Kött” i varje svar
VÅRT SVARTÅDALEN #6 2020

Snart upptäckte vi att det inte gick
åt så mycket kött för tillverkning av
grillkorv så vad gör vi då av allt kött,
svaret blev hamburgare. Hamburgaren
har väl sedan blivit lite av vårt signum
inom Gröna Hagar och det känns verkligen kul att kunna presentera en produkt med så kort innehållsförteckning:
98 % kött 2 % salt och peppar.
Med tiden så upptäckte vi att fler
och fler restauranger ville köpa vårt
kött och med tiden så fick vi en stabil
kundkrets inom framför allt konferensanläggningar och det är alltid lika kul
att träffa leverera till dem.
Något som vi ofta inom Gröna Hagar
pratar om är all cred vi får som bönder
när vi träffar köksmästare och kockar
vid leveranserna, man önskar verkligen att andra bönder skulle få uppleva
det vi får. Att för andra gången leverera till en restaurang kliva in genom
dörren möta en kock man aldrig sett
tidigare, han får se vår logga på min
skjorta och utbrister ”ah det är ni med
de schyssta lammen” det känns verkli4

gen inombords. En kollega uttryckte så
bra, det är de där kommentarerna som
får en att orka fortsätta när det känns
tungt. Eller hur en ung tjej lägger in en
kasse bröd i framsätet på min bil och
jag frågar varför och får svaret med en
tuff stockholmsdialekt ”Smällar man
får ta när man levererar så schysst kött”
Nu i Corona tider så har försäljningen
till konferensanläggningarna helt försvunnit men som tur är så måste ju alla
människor ha mat så äter de inte på
restaurang så gör de det någon annanstans och vad vi har märkt så
gör de det allt mer i hemmet.
Det som hänt är att försäljningen
till privatkunder ökar och inte
minst genom Reko-ringarna
som fullkomligt exploderat
under vår och försommar.
Sedan blir det inte sämre av att
Fallängetorp för Fä och Folk
öppnat en egen gårdsbutik nu
i sommar
Genom åren har vi fått ett antal
utmärkelser allt från Centerpatiets miljöpris, Årets Kooperativ, Växtkraftspriset på Silverglans galan. Det kan låta
stöddigt att skriva att jag i skrivande
stund inte har koll men det kan vara fler
priser och utmärkelser jag inte kommer
ihåg, men känslan är alltid densamma.
Det att någon utifrån ser och tycker ”Ni
gör någonting bra” och vi får en klapp
på axeln för det, den klappen betyder
alltid så oerhört mycket.
Vårt charksortiment har utvecklats
med tiden och vi upptäckte ta fram nya
idéer om hur korv ska smaka är inte så
märkvärdigt men väldigt roligt.

För många år sedan blev jag bjuden
till Turin i Italien på Slow Foods
internationella konferens med en
helt gigantisk marknad med mat
från jordens alla hörn. Där gick jag
under några dagar och provsmakade
massor av grovmalda korvar gjorda
på nötkött och tänkte det här måste
vi också kunna göra hemma i Sverige.
Så sagt och gjort tog vi kontakt med en
av våra korvtillverkare och berättade, vi vill ha en korv på nötkött och
grovmald, kryddad med vitlök, ingefära och en stark chilipeppar. Svaret
fick vi på en släpig västeråsdialekt
”Den där korven kommer ingen att
vilja äta”. Men faktum var att nu
hade vi vår andra smaksuccé efter
hamburgaren.

Fortsättning nästa sida

Nu är korven av salamityp och
för att vara säkra på att inte få frågor och problem om att det inte är
en äkta Salami så döpte vi den till
Salalami, ja jag har ett litet helsike
varje gång jag stavar till namnet det
ska erkännas.
Men döm om vår förvåning när
vi deltog vi den senaste julmarknaden vid silvergruvan och det kommer fram en äldre herre till oss och
berättar att namnet Salami härstammar från Sala!
Det ska nämligen vara som så att
en skadad legoknekt ursprungligen från Venedig hade tjänstgjort
vid Sala silvergruva på 1600-talet
och där börjat tillverka korven som
han döpte efter orten. Han flyttade
senare tillbaka till Italien och tog
korvreceptet med sig. Nu gör vi
precis som erfarna journalister, man

ska inte kolla upp en bra story för
då kanske den inte håller. Vi tycker
historien är så fantastisk att vi köper
den oavkortat.

Björsbo Bratwurst och en Kilbo Kabanoss finns i tankarna. Vi har också ett bynamn att ta till om vi får en
korv som rent ut sagt smakar skit,
men det behåller vi för oss själva.
Bygdeutveckling har alltid funnits
med i våra tankar, vår verksamhet ska
i mesta möjliga mån få pengarna att
”snurra runt” där vi bor och hjälpa till
att skapa möjligheter för andra.

Men samtidigt har det med tiden
gett oss den idén att vi namnsätter
våra nya produkter efter trakten vi
bor i. Nu fick vi hjälp på traven med
Färnbo Wurst det ska erkännas, vi
lade ut en fråga Facebook och fick
ett antal förslag
Tanken är att bynamn med två stavelser och särskrivet, Salbo Chorizo
är den senaste och på gång är en

Vår nästa tanke är att vi nu med
hjälp av de nya grönsaksodlare som
etablerat sig i bygden kan ta fram tillbehör för våra produkter så som dressingar, picklade rotsaker, sallader m.m.
Som ni ser ser går det med små steg
framåt hela tiden och när vi pratar om
vår verksamhet och kokar ned det till
sin innersta substans så handlar det
om kort o gott ”Mer pengar till Svensk
landsbygd” och de säkraste pengarna
skapar vi själva.

Fallängetorp för fä och folk
Vi har äntligen öppnat vår Gårdsbutik! I år när det är 15 år sedan Gröna
Hagars Kött startade och 10:onde året
som evenemanget Kom till gården genomfördes passade vi på att inviga vår
Gårdsbutik på Fallängetorp.

För den myspysige finns även fårskinn
och garn från gårdens får och lite fina
prydnader i ull och keramik.
Våra öppettider är under augusti
månad torsdag och fredag 15-18 och
lördag 11-15. Från september och
framåt har vi öppet lördagar 11-15 men
öppnar även i mån av personal om ni
ringer och vill handla andra tider.

I butiken hittar du lokalproducerade varor till högsta kvalité. Vi säljer
såklart vårt goda ekologiska kött från
Gröna Hagars Kött i butiken men också
mjöl och gryner från Stora Hällsta och
MatsAnders. Det finns kryddor och te
från Änga gård, honung från Kempes
Skogsbod och färska grönsaker efter
säsong från Fröjds Gröna. 		

Varmt välkomna ut till oss på Fallängetorp för fä och folk och kolla in vår
gårdsbutik, kika lite på djuren utanför
och missa inte att hälsa på i vår trollskog och se vad invånarna där hittar på.

KOM TILL GÅRDEN
I år anordnades Kom till gården för
10:onde året i rad. Lördagen 1 augusti
kunde 5 av Svartådalens gårdar och
Svartådalens Natur och Kulturcenter
slå upp sina grindar och välkomna
människor att se hur en levande landsbygd ser ut.

från att besöka oss alla, från Fallängetorp i Västerbykil till Boda backe i
Skultuna. Besökarna var glada, strosade gärna runt på gårdarna, pratade,
frågade, åt och fikade. Ett uppskattat
inslag var alla djuren de kunde klappa
under dagen. Vi tackar alla besökare
för en trevlig dag och önskar er varmt
välkomna första lördagen i augusti
nästa år, när det är dags igen.

Med tanke på Covid-19 tog det ett
tag innan vi fick klartecken att genomföra evenemanget men med säkerhetsplaner och noga information om hygienriktlinjer kunde vi köra på.
Vädret bjöd på sol och många plusgrader men det hindrade inte besökarna
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vill göra vad vi kan för att föreningen ska kunna fortsätta och Gammelgården förbli en ﬁn
samlingsplats för alla. Vi hoppas att du också vill bidra. Man kan hjälpa till i verksamheten
eller skänka en slant eller tjänst. Det är också ett bidrag att komma på lördagar och ﬁka
och loppishandla. De bidrag vi tacksamt erhållit i år har varit av mycket stor betydelse och
ska uppmärksammas på något sätt längre fram.

Västerfärnebo Hembygdsförening

En motion som lämnades in till årsmötet om ställplatser vid Gammelgården togs emot
– beslutade
med nyaattBygdegården
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Nu när hösten är i antågande är det
dags att ruska liv i Kilbolokalen efter
sommarvilan.
Ungdomsgården Chillbo kör igång 4/9
och öppnar upp sin verksamhet för bygdens alla barn och ungdomar med spel,
pyssel, lekar, temakvällar och såklart
kiosken. Barn och ungdomar från årskurs 1 och uppåt är välkomna och det
är fortsatt två pass, mellan 18-20.30 och
mellan 20-22.30. Chillbo håller på fram
till 4/12.
Under den senare delen av hösten planerar vi att genomföra två evenemangskvällar i Kilbolokalen, den första blir 15
november och den andra 6 december.
Ett ögonblick i sänder med Teater Unna.
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Svartådalen,
vad vill du/ni?

artådalens Friluftsområde

ötet för projektet.

etsgrupp för bygget av bron Smäck-

väntan på lämpliga markförhållanden i
den besvärliga terrängen.
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Ett ögonblick i sänder är en musikalisk
berättarföreställning om vår kanske
mest älskade psalmförfattarinna Lina
Sandell. Med psalmer som Blott en dag,
Tryggare kan ingen vara och Bred dina
vida vingar har hon gjort ett djupt intryck i våra hjärtan. Följ med i hennes
liv och hör om vilka livshändelser som
återspeglar sig i hennes diktning.
På scenen är Susanne Lind, Anders Peev
och Mattias Ristholm. 15 november
kl.18.00. Biljetter bokas på 0224-70176.
Sara Aldén med vänner

Skänk en gåva
tillharVästerfärnebo
du/ni som
ett intresse för träd-
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Styrelsen i Svartådalens
Bygdeutveckling
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Sara Aldén kommer hem från sitt
musicerande på musikhögskolan i
Göteborg för att under en decemberkväll tillsammans med vänner bjuda
in oss till en kväll med julstämning och
värme i vintertid. Med allt från jazzklassiker till våra mest älskade julsånger
och visor kan vi se fram emot att Sara
och andra lokala förmågor skapar en fin
start på julen. 6 december kl. 18.00.
Biljetter bokas på 0224-70176.

Vidderna Ljuset Lugnet

Vi behöver bli fler som vill bidra för bygden!
Svartådalens Bygdeutveckling är en ekonomisk
förening bestående av privatpersoner, lokala företag och föreningar som arbetar aktivt för att hålla
bygden kring Svartån i Västmanland levande. Föreningen arbetar för att främja en positiv utveckling i
området, med ett livskraftigt näringsliv och en välmående befolkning.
Föreningens medlemmar bidrar till arbetet på olika
sätt, vissa med arbetsinsatser och vissa med ekonomisk sponsring, antingen som företag, förening
eller privatperson. Alla insatser är mycket värdefulla
för föreningens möjlighet att påverka och bidra till
områdets utveckling och nu hoppas vi kunna bli fler.

Vad gör vi i föreningen?
Besökscentret
Vi driver Svartådalens besökscenter i centrala Västerfärnebo. Här finns turistinformation för alla behov
samt utställningar om traktens djur och natur, kulturhistorien samt om skogsbranden 2014. Det finns
också en forskarsal där vi samlar material om bygden för framtiden samt ett exkursionsrum och naturskola för barn. Lokalen har även ett mötesrum som
kan hyras.
Projekt: Svartådalens Natur- och Kulturcenter
Ett projekt som föreningen driver i samverkan med
Sala kommun i syfte att utveckla vårt besökscenter
som ett Natur- och Kulturcenter. I nuvarande steg
iordningsställs t.ex. området runt centret med en
park som visar besökarna Svartådalens naturmiljö.
Projekt: Utveckling av Svartådalens Friluftsområde
		
Ett projekt som drivs föreningen
i syfte att utveckla områdets
frilufts- och näringsliv, mot
bakgrund av att området har
utsetts ha riksintresse
av Naturvårdsverket.
Här ingår t.ex. att restaurera och utveckla
vandrings-, cykel- och
kanotled och göra en
informativ och funktionell hemsida.
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Politisk påverkan
Vi lyfter fram frågor som är viktiga idag och för framtiden till kommunala politiker. Det kan t.ex. gälla
bredband, skola, boende, energi, post- och annan
samhällsservice.
Lokal information och samverkan
Vi ger ut tidningen Vårt Svartådalen i syfte att ge invånarna en samlad information om vad som pågår
i trakten. Stöd till lokala näringsidkare Föreningen
hjälper mindre företagare vid behov, med t.ex. myndighetskontakter och nätverkande.
Badplatser
Föreningen sköter om badplatserna
Stävrebadet och Paradisbadet.
Guidningar Hälleskogsbrännan
Föreningen ordnar drop inguidningar under sommarhalvåret. Deltagarna är intresserade av alltifrån
brandens påverkan på djur- och naturliv till att höra
guidens personliga beskrivning av hur tiden var för
oss som bor i trakten.

Vill du bli medlem?
Vi hoppas att det genom denna information har framgått hur mycket positivt föreningen gör för bygden och
dig som lever och verkar här.
Du är varmt välkommen att bli medlem i Svartådalens
Bygdeutveckling (ekonomisk förening).
Medlemsavgiften är 300 kr per år.
En engångsinsats på 2.000 kr tillkommer, som återbetalas när medlemskapet avslutas.
Medlemsavgiften betalas in till Bankgiro 5399–2731.
Maila även dina/ företagets/ föreningens uppgifter
till mailadressen nedan.
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor,
ideér till nya satsningar, om du vill guida på Hälleskogsbrännan, hjälpa till på badplatserna eller
annat. Allt är välkommet!
www.svartadalen.se
styrelsen@svartadalen.se
0224-74 00 11
VÅRT SVARTÅDALEN #6 2020

VI SPONSRAR SVARTÅDALENS BYGDEUTVECKLING

Svartådalens
Bygdeutveckling
I KORTHET

Alla som vill deltaga i mötet för planering av Julmarknaden är välkomna
till Svartådalens Besökscentrum
onsdagen den 2 september kl 19.

Material som text och bild till
nästa nummer av Vårt Svartådalen
ska vara inskickat senast fredagen
den 23 oktober till
styrelsen@svartadalen.se

Ingmari
Wistrand Martinsson
Styrelsen i Svartådalens
bygdeutveckling

Svartådalens
Bygdeutveckling

Stort tack till våra bidragsgivare
till Vårt Svartådalen #6:
Aktiebolaget Fröjd och Nordlöf
070-257 99 11
Anemone skog
Andreas Wistrand, 070-363 84 94
Hörnskogs snickeri
070-672 82 16
Mipro Projekt AB
Mikko Mäki, 072-554 54 34
Västerfärnebo Elektriska AB
0224-74 00 60
Westholms Mark & Bygg
Sören, 070-525 50 18

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
VÅRT SVARTÅDALEN #6 2020
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HÅLL FAST VID DET GODA
Många fler än man kanske skulle kunna tro ber, det visar flera undersökningar. Och kanske är det ännu fler
än vanligt som ber nu, i en orolig tid. I kyrkan ber vi ofta. Inte bara på söndagarna, utan sedan i våras har vi
bett i Västerfärnebo kyrka varje vardag klockan tolv. På måndagarna för Sverige och alla beslutsfattare i vår
kommun, på tisdagarna för de äldre och andra riskgrupper, på onsdagarna för barn och personal i skolor och
förskolor, på torsdagarna för ungdomar och unga vuxna, och på fredagarna för arbetsplatser och
serviceinrättningar. Det fortsätter vi med under hösten. Kom gärna och delta.
Det är inte första gången som bönerna stiger upp mot kyrkans valv mer ofta än vanligt. Det gjorde de redan
under digerdöden på 1300-talet och många gånger sedan dess: såväl i tider av krig, epidemier och missväxt,
som när livet gått sin gilla gång. Gud hör bön. Det är en fast övertygelse och erfarenhet som följt kristna i
generation efter generation.
Det vi inte förstår behöver ett större sammanhang för att vi ska kunna hantera det. När jag inte själv räcker
till, därför att jag inte förmår – eller inte får – hjälpa, då ber jag om hjälp: Tag hand om allt, Gud.
Jag ber inte om mirakler. Bönerna är ett sätt att lägga det som finns, det som sker och människorna omkring
mig i Guds händer.
Men hur kan Gud tillåta att ett virus får sprida sjukdom och död omkring sig?
Den frågan kan jag inte besvara. Frågan om varför det onda finns tillhör de stora frågor som varje människa
måste brottas med. Det tillhör de mänskliga villkoren. Jag tror inte att någon har svaret. Men jag vet att det
svåra blir mindre svårt när vi vågar konfrontera det. Istället för att vara rädda, eller ge upp, kan vi ”avsky det
onda och hålla fast vid det goda”, som Paulus skriver i Romarbrevet.
Att be till Gud, det är att hålla fast vid det goda.
Att be till Gud, det är att inte låta det onda vinna.

Markus Holmberg
Kyrkoherde



Retreatdag
”Vila i mig”
Timmar i stillhet med bön, bibelmeditation och möjlighet till eget skapande.

Lördagen den 12 september kl 10-16 i Västerfärnebo kyrka
Max antal deltagare är 7 st. Anmälan krävs.

Västerfärnebo kyrka är rymlig med många lugna vrår att sitta i. Det finns en hylla med böcker att
läsa/låna. Det finns papper, pennor, färg för skapande. I närheten av kyrkan finns en motionsslinga med
fin natur.
Vi anpassar oss till riskerna med corona-smitta så att deltagarna får en egen plats i kyrkan med tillräckligt
avstånd till de andra. Var och en tar med egen lunch. I kyrkan kommer det att finnas kaffe/the och kall
dryck.
Om du har sjukdomssymtom ber vi dig stanna hemma.
Välkommen med din anmälan senast fredag 4 september till församlingsexpeditionen 0224-42 26 00 eller
diakon Ann-Christin Salomonsson 0224-42 26 10.
10
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Coronatider

I vanliga fall ordnar församlingen gudstjänst på Björkgården var tredje vecka. Det
har förstås inte gått när det rått stränga
restriktioner för besök. Istället har präst och
kyrkomusiker stått ute på gräsmattan, och de
som velat delta har kommit ut på altanen.

Hur kommer vi att minnas den underliga våren och
sommaren 2020, om några år? Och vi får nog lägga
till en underlig kommande höst och vinter också.
Det var då många började jobba hemifrån, några
dagar i veckan eller helt och hållet. Många såg de
företag de arbetat för eller själva drivit kämpa för
sin överlevnad. Ibland lyckades det inte.
Gymnasieskolorna var stängda och ungdomarna
satt vid sina datorer hemma i stället. Sjukvården
arbetade allt vad man förmådde och mer. Det blev
inga semesterresor och de äldre valde, eller
tvingades, att hålla sig själva isolerade. Vi lärde oss
det där underliga uttrycket ”social distansering”.

Eftersom förutsättningarna är olika har man gjort
på olika sätt i olika församlingar, men här hos oss
har söndagarnas gudstjänster fortsatt utan avbrott.
Västerfärnebo kyrka har c:a 350 platser, så även
med maximala 50 deltagare är det gott om plats.
Den som tillhör en riskgrupp (ännu ett nytt ord) ska
förstås vara extra försiktig. Under några veckor
avrådde biskopen helt från nattvardsfirande, men
sedan fann vi ett sätt att dela ut nattvardsbrödet med
minimal smittspridningsrisk. Däremot delas vinet
inte ut för närvarande, men det har alltid varit
kyrkans ordning att det räcker att ta emot brödet.

Jag har försökt ta reda på varför just det uttrycket
blivit det använda. Tydligen är det en översättning
av engelskans ”social distancing” – fast i svenska
öron klingar det annorlunda än för en engelsman.
På engelska innebär uttrycket ungefär att undvika
det allmänna, att inte röra sig i samhället som
vanligt, dvs att inte gå på restaurang eller trängas i
lokaltrafiken. Ett bättre uttryck på svenska hade
varit ”fysisk distansering”, eftersom det handlar
om att undvika smittspridning, som sker genom
fysiska kontakter. Social distans är något annat, det
antyder ett avståndstagande. Men även om vi måste
hålla avstånd behöver vi just nu sociala kontakter
mer än någonsin. Aldrig har det varit så viktigt
att höra av sig och att visa omtanke.

Gudstjänsten ger struktur åt veckan, så att inte alla
dagar blir lika. Den gör att det verkligen blir av att
fundera kring de viktiga livsfrågorna, och att be för
världen och människorna omkring mig. Den ger
mig tid med Gud, för att överlämna det jobbiga och
hämta ny kraft. Och så är gudstjänsten en viktig
social gemenskap. Även om vi nu måste se upp
med att komma för nära intill varandra, ligger det
ett stort värde i att mötas, se och bli sedda, byta
några ord och känna att allt inte är uppochner, trots
allt.
Gudstjänsterna kommer att fortsätta under hösten.
Varje söndag kl 11 högmässa i Västerfärnebo och
sista söndagen i varje månad kl 16 en lite enklare
mässa i Fläckebo. Men hur det blir med annan
församlingsverksamhet går ännu inte att säga. När
kan soppluncherna komma igång? Körerna?
Miniorer och juniorer kommer att träffas utomhus
medan småbarnsverksamheten får vara fortsatt
stängd. Så fort det blir möjligt kommer allt att starta
igen. Besked lämnas på församlingens hemsida
och Facebooksida (gå gärna in och gilla den, så
blir du automatiskt uppdaterad). Till dess gäller
fysisk distansering – men inte social: Tvärt om
ska vi försöka hitta ännu fler sätt att umgås
utan risk. Kanske har du en idé om vad kyrkan
skulle kunna göra? Hör gärna av dig.

Många använder sociala medier, Facebook t ex.
De sätten att umgås har blivit ännu mer betydelsefulla än annars, nu när vi måste ses med ordentliga
fysiska avstånd. Uppfinningsrikedomen är stor
när det handlar om att använda den nya
tidens fantastiska teknik för att hålla kontakt.
I kyrkans olika verksamheter tillämpas förstås
också fysisk distansering. Gudstjänster tillhör de
samlingar där maximalt femtio personer får delta.
Det har gjort att det varit färre dop och, i synnerhet,
vigslar i våra kyrkor. Därför blir det ett
drop-in-tillfälle i höst, den 19 september, då det
går att döpas eller gifta sig utan stora förberedelser och arrangemang. Läs mer på sidan 5.
Musikgudstjänsterna i Fläckebo under sommaren
har genomförts som vanligt, men utan vidlyftig
annonsering och med beredskap att stänga
dörrarna om för många skulle komma. Vid
friluftsgudstjänsterna har det varit luftigt mellan
deltagarna.

Och du är alltid välkommen att slå en signal till
någon av församlingens personal för att prata en
stund, om stort eller smått. På fysiskt avstånd, men
med social närhet.
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Markus Holmberg

Ingen smitta bland boende på Björkgården
Sedan i höstas är Monica Hjertqvist enhetschef på Björkgården. Hon är 54 år och kommer senast
från en tjänst som chef på ett servicehus i Västerås. Hon är östgöte och har ingen direkt anknytning
till bygden. Sammanlagt har hon varit verksam i mer än 30 år inom äldreomsorgen. På Björkgården
har hon 50 medarbetare.
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Lars-Olof Eklund

Lars-Olof Eklund


Välkommen Helena!

Helena Törnros är ett nytt ansikte på församlingens kyrkogårdar. Hon är numer fast anställd som vaktmästare
och får här tillfälle att presentera sig.
”Jag bor i mitt barndomshem utanför Salbohed tillsammans
med min man Janne. Vi har två vuxna barn som är utflugna.
Mitt stora intresse är att vara ute i naturen och sköta om
trädgården med både blommor, grönsaker, frukt och bär.
Andra fritidsintressen är att baka, sy och sticka.
Jag har i många år jobbat i barnomsorgen i Sala kommun på
förskola, skola och fritidshem.
Jag tycker det är roligt att få lära mig nya arbetsuppgifter
och få träffa nya människor i kyrkans verksamheter. Det har
varit en fantastisk spännande vår/ sommar och jag ser fram
emot att delta i årets alla händelser.”

Söndagen den 30 augusti kl 11 välkomnas
Helena officiellt i högmässan i Västerfärnebo kyrka.
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DROP-IN
Kanske gjorde begränsningarna p g a pandemin att det inte gick att ordna med något dop under
våren och sommaren. Och vigseln kunde inte heller bli av. Nu finns ett tillfälle för dop och/eller
vigsel i mindre skala och utan omständliga förberedelser. Inget krångel, men fokus på det viktiga.
Lördag 19 september bjuder församlingen in till drop-in i Västerfärnebo kyrka från kl 13 t o m kl 16.
Då sker dop eller vigsel utan föranmälan – det är bara att komma. Och det finns t o m kaffe och tårta färdigt i
församlingsgården!
Så här går det till:
Alla kan döpas, oavsett ålder (om man inte redan är döpt, förstås, för det sker bara en gång i en människas liv).
Många döps som spädbarn, andra när de blivit lite större, eller i tonåren eller som vuxna. När det handlar om
ett barn (barndop) är det föräldrarna som tar initiativet därför att de vill ge sitt barn Guds beskydd. Det går
utmärkt att ha dop av flera syskon samtidigt. Bägge vårdnadshavarna måste vara överens.
Om det är en tonåring eller vuxen (vuxendop) sker dopet därför att man själv ber om det. Det är genom dopet
man blir en kristen och medlem i kyrkan.
Vid drop-in dop möts man i kyrkan av en präst. Tag med legitimation. Först sätter man sig ner en stund och
samtalar om det som ska hända och väljer några psalmer, innan det är dags att börja. Man kan ha faddrar, en
eller flera, både vid barn- och vuxendop. För att vara fadder ska man själv ska vara döpt. Vid drop-in dop
brukar i övrigt bara den närmaste familjen och kanske några nära vänner bjudas in.
Drop-in vigsel (som kan kombineras med dop) kräver en förberedelse: Paret måste i god tid begära s k
hindersprövning hos Skatteverket (läs mer på skatteverket.se). Ta med hindersprövningsintyget och
legitimation – och en eller två ringar, förstås. En präst möter er i kyrkan för ett samtal. Det finns några olika
inledande och avslutande orgelstycken och psalmer att välja bland. Vid en vigsel måste det finnas två vittnen.
Antingen har ni med er familjen eller några vänner, eller också kan kantorn och vaktmästaren, som ändå är på
plats, vara vittnen. Mer om drop-in dop/vigsel finns att läsa på Svenska kyrkans hemsida:
www.svenskakyrkan.se/dop/drop-in-dop och www.svenskakyrkan.se/vigsel/drop-in-vigsel
Ring någon av prästerna om du har frågor eller vill förvarna om att ni kommer. Annars är det bara att dyka
upp!

DROP-IN:

DOP ELLER/OCH VIGSEL
UTAN FÖRANMÄLAN
LÖRDAG 19 SEPTEMBER KL 13-16
I VÄSTERFÄRNEBO KYRKA


Minst 35 generationer har döpts i
Västerfärnebo kyrkas dopfunt. Den är gjord
av gotländsk kalksten på 1200-talet och
ungefär hundra år äldre än de äldsta
13
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Hösten 2020
Augusti

25 Tjugonde söndagen efter trefaldighet

30 Tolfte söndagen efter trefaldighet

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Lars-Olof Eklund. Kyrkkaffe.
16.00 Mässa i Fläckebo kyrka,
Lars-Olof Eklund

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Lars-Olof Eklund och Markus
Holmberg. Kyrkvaktmästare
Helena Törnros välkomnas.
Kyrkkaffe.
16.00 Friluftsmässa vid Fläckebo kyrka,
Lars-Olof Eklund. Kyrkkaffe.
Mats Fläckerud berättar om
kyrkstallarna.

29 torsdag

19.00 Kyrkofullmäktige sammanträder i
Västerfärnebo församlingsgård

31 Alla helgons dag

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Karin Degreus. Kyrkkaffe.
16.00 Minnesgudstjänst i Fläckebo kyrka,
Markus Holmberg. Kyrkokören
medverkar.
18.00 Minnesgtj i Västerfärnebo kyrka,
Markus Holmberg. Kyrkokören medv.

September

6 Trettonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Karin Degréus. Kyrkkaffe

12 lördag

10-16 Retreatdag i Västerfärnebo kyrka

Kaffeservering i båda kyrkorna hela
dagen.

13 Fjortonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Lars-Olof Eklund. Kyrkkaffe.

November

1 söndagen efter Alla helgons dag

12.30 Vandring på den gamla delen av
kyrkogården i Västerfärnebo.
Erik Pettersson berättar om
livsöden och bygdehistoria. Ingen
föranmälan krävs!

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Karin Degréus. Kyrkkaffe.

8 Tjugoandra sönd efter trefaldighet

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Lars-Olof Eklund. Kyrkkaffe.

19 lördag

13-16 Drop-in-dop/vigsel i
Västerfärnebo kyrka

15 söndagen före domsöndagen

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Markus Holmberg. Kyrkkaffe.
16.00 Mässa i Fläckebo kyrka,
Markus Holmberg. Avtackning av
kyrkvaktmästare Mats Fläckerud.
Kyrkkaffe.

20 Femtonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Markus Holmberg. Kyrkkaffe.

27 Sextonde söndagen efter trefaldighet

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Lars-Olof Eklund. Kyrkkaffe.
16.00 Musikgudstjänst i Fläckebo kyrka
”Saknad och längtan efter närhet”
Lars-Olof Eklund och Ann-Christin
Salomonsson

22 Domsöndagen

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Lars-Olof Eklund. Kyrkkaffe.

29 Första advent

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Markus Holmberg & Lars-Olof
Eklund. Kyrkkaffe.
16.00 Adventsgtj i Fläckebo kyrka,
Markus Holmberg. Centerkvinnorna bjuder på kaffe i
församlingsgården.

Oktober

4 Den helige Mikaels dag

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Markus Holmberg. Kyrkkaffe.

11 Tacksägelsedagen

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Lars-Olof Eklund. Kyrkkffe.
16.00 Skördegudstjänst i Fläckebo kyrka,
Lars-Olof Eklund. Centerkvinnorna
bjuder på kaffe i kyrkan.

Tack Mats!
Efter sällsynt lång och trogen tjänst går kyrkvaktmästare Mats Fläckerud i pension.
Han avtackas i mässan, söndagen 15 november
kl.16.00 i Fläckebo kyrka.

18 Nittonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Markus Holmberg. Kyrkkaffe.
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Sommarcafé i Fläckebo

Blomstergåvan

28 juli -20

bg 5220-1712
Swish 123 335 0014
Vill du skänka pengar till något välgörande vid
begravning eller högtidsdag? Skänk gärna en gåva till
någon av församlingens blomsterfonder!
Fondpengarna används bl.a. till julblommor som delas
ut till församlingens äldre.
Märk din inbetalning med Västerfärnebo blomstergåva
eller Fläckebo blomstergåva. Om du även anger vad
och vem gåvan gäller samt om du vill ha en särskild
text, så skickar vi ut ett minnes- eller hyllningsblad.
Du kan även ringa församlingsexpeditionen 0224-42
26 00 och ge oss alla uppgifter.

Naturligtvis
kan du även bidra till fonden utan särskild
orsak. 
Tack för din gåva!



Under sommaren har församlingen anordnat utomhus-caféer i
både Västerfärnebo och Fläckebo. På bilden är det pedagog
Anne-Lie som leder ett somrigt musik-kryss, just innan regnet
tog över.
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Kyrkorna i Västerfärnebo och Fläckebo är öppna
 året runt, från morgon till eftermiddag, för
varje dag,


ljuständning, stillhet och turistbesök.











Församlingsexpedition:







Klockarvägen 1, 733 60 Västerfärnebo
Expeditionstid: mån-fre 09.30-12 (tis 10.30-12)






 kyrklig verksamhet nu både ställs in och ställs om
Även om
så finnspersonalen till för dig! Du är välkommen att ringa
 behöver praktisk hjälp, förbön eller bara en
oss om du
 röst i andra änden av tråden. Du hittar alla telefonmänsklig
nummer längre ner på denna sida.



Telefon: 0224-42 26 00

Ärenden som rör gravar, tel: 0224-42 26 17
E-post: vasterfarnebo.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida:

www.svenskakyrkan.se/vasterfarnebo-flackebo-forsamling




För
kropp och själ!
















Personal och förtroendevalda

Morgonmässa
i Västerfärnebo kyrka,

varje tisdag kl.08.30.




Middagsbön i Västerfärnebo kyrka,
varje vardag kl.12.

Onsdagspromenad med start vid Västerfärnebo

Kyrkoherde Markus Holmberg
markus.holmberg@svenskakyrkan.se

0224-42 26 05

Komminister Lars-Olof Eklund
lars-olof.eklund@svenskakyrkan.se

0224-42 26 06

Diakon Ann-Christin Salomonsson
0224-42 26 10
ann-christin.salomonsson@svenskakyrkan.se

församlingsgård kl.13.30.

Församlingspedagog Anne-Lie Östlund 0224-42 26 11
anne-lie.ostlund@svenskakyrkan.se









attAspgård
tillfalla församlingen 10224-42
januari262020
kommer
Kanslist
Inger
01
om
du
inte
kontaktar
vaktmästarna.
inger.aspgård@svenskakyrkan.se



Kök
Andersson
Du Sara
når oss
på vardagarna kl. 7-16: 0224-42 26 02
sara.v.andersson@svenskakyrkan.se
0224-42 26 17 Kajsa Västerfärnebo kyrkogård





Gravar

Kantor Susanne Nordin
0224-42 26 08
susanne.nordin@svenskakyrkan.se
som utgått tidigare än 2019 och utgår 2019,










 Gravrätter

0224-42 26 18Kajsa
Mats
Fläckebo kyrkogård
Kyrkogårdsförest.
Westerdahl
0224-42 26 17
kajsa.westerdahl@svenskakyrkan.se
Hör av dig så fort som möjligt så att du inte kommer till
kyrkogården ochMats
upptäcker
att din grav inte
längre
Kyrkvaktmästare
Fläckerud
0224-42
26tillhör
18
dig.
mats.flackerud@svenskakyrkan.se
Meddela gärna anhöriga som ni vet inte bor kvar i trakten.
Kyrkvaktmästare Anders Smeds
0224-42 26 16
Med vänliga hälsningar Vaktmästeriet
anders.smeds@svenskakyrkan.se




vars gravrätt
gått ut före den 1:a januari 2020

kommer att tas bort om inte gravrättsinnehavaren snarast kontaktar vaktmästarna.
























Kyrkvaktmästare
Helena Törnros

helena.tornros@svenskakyrkan.se

Du når kyrkogårdsföreståndare Kajsa Westerdahl
på tel 0224-42 26 17, vardagar kl. 7-16.

Kyrkorådets ordförande
Elisabet Pettersson
elisabet.pettersson@sala.se

Meddela gärna anhöriga som ni vet inte bor kvar i trakten.

Kyrkorådets vice ordförande
Claes Wannberg

Med vänliga hälsningar vaktmästeriet
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076-766 00 08

072-244 75 37

