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VÅRT 
SVARTÅDALEN 

Svartådalens Friluftsområde 

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 inven-
terats och en ny guideprodukt har testats under sommaren 2019. 

#4 

I TIDEN 

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. 

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 mö-
teslokal i Svartådalens Besökscen-
ter kommer att bli en naturlig mö-
tesplats för bygdens föreningar 
där man har sina möten, kurser 
och studiecirklar. 

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

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

Vi ses på Svartådalens Besökscenter! 

Ingmari 
Wistrand Martinsson 

Styrelsen i Svartådalens 
Bygdeutveckling 

Följande delar har utförts i projektet: 

Dokumentären Vi är anhöriga till branden 
har färdigställts och vernissage hölls  i 
november 2018 tillsammans med upp-
taktsmötet för projektet. 

En arbetsgrupp för bygget av bron Smäck-

en över Svartån har bildats och arbetar 
med att få den på plats. Bron är färdigkon-
struerad och ligger hos tillverkaren 
Geréns Mekaniska Verkstads AB i Sala i 
väntan på lämpliga markförhållanden i 
den besvärliga terrängen.  

Forts. på sid. 6 
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Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Smäcken
Svartådalens bygdeutveckling är nu i 
slutskedet med arbetet att anlägga en ny 
bro över Svartån vid Smäcken.
Efter flera års arbete med planering och 
tillverkning av en ny stålbro så är allt 
färdigt för att lägga bron på plats. Bron 
har tillverkats av Geréns Mekaniska i 
Sala och läggs på plats av Finntorpets 
Bygg och Konsult AB. 
Denna bro är den tredje i ordningen av 
broar i modern tid, de tidigare har varit 
av träkonstruktion och därför haft be-
gränsad livslängd. Vi har valt att till-
verka bron av stål för att få en betydligt 
längre livslängd.
Smäcken är ju den sammankopplande 
länken mellan de östliga byarna och 
Västerfärnebo tätort. Bron som tidigare 
utgjorde en del av kyrkstigen, kommer 
nu att vara en viktig del av vandringsleden.
Bron finns beskriven i boken Väster-
färnebo, en sockenbeskrivning utgiven 
1951.
Vid Hebo by fanns i gången tid en dylik 
spång, som kallades Smäcken. Redan vid 
byordningen av 1815 stadgades, att syn 
skulle äga rum av en gångväg från Hebo by 
över Svartån till Islingby och kyrkan. Bron 

bred och 60 centimeter hög. Vallen har an-
lagts för att folk skulle kunna gå torrskodda.
På Hebosidan – ungefär 800 meter från byn 
till Smäcken – är det mycket lättgånget. 
Uppe på jordvallen från Färnbosidan är 
stigen däremot rätt ojämn och gropig. 

Den bro som byggdes 1994 fick kort livs-
längd, varvid man beslutade att ersätta 
den med en ny bro. Den uppfördes av 
Jan-Erik Bergström och Kjell Wistrand 
år 2005.

eller spången över ån, kallad Smäcken, skul-
le underhållas av jordägarna i byn. Denna 
spång är borta sedan många år men av land-
fästena och en vägbank finns märkena kvar. 

En bild av densamma togs av länets forn-
minnesförening 1921.
Bron har även beskrivits av Arne 
Antonsson i Sala Allehanda 1997.
Omkring 1930 revs gångbron ”Smäcken” 
över Svartån på kyrkstigen mellan Hebo och 
Västerfärnebo. 1994 byggdes en ny ”Smäck-
en” som ALU-arbete. I möjligaste mån sökte 
man då att kopiera gångbron från 20-talet 
efter bevarade fotografier. Man kan förmoda 
att folk slutade gå till fots längre sträckor, då 
cykeln blev mer allmän på 1920- och 30-talen.
På Färnebosidan om ån går stigen uppe på 
en 500 meter lång jordvall, cirka två meter 

FoTo: ANNIKA KUMLIN

Anitha Barrsäter
ordförande i Svartådalens 
Bygdeutveckling

   ORDFÖRANDE HAR ORDET Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Forts. nästa sida

drag som kommit in till bron och vi håller 
tummarna för att det ska lyckas nu.
För framtiden börjar nu ett viktigt arbete 
då den lokalekonomisk analysen (LEA) 
ska genomföras med start i november 
för att få fram underlag till kommunens 
Hållbara översiktsplan (HÖP) och byg-
dens egen utvecklingsstrategi. Inbjud-
ningar till träffar för att bidra kommer i 
början av 2021. Möten kommer att ske på 
olika sätt och det kommer att bli möjligt 
att delta digitalt. Arbetet sker i samver-

Inatt får vi sova en timme längre och 
dagarna blir kortare! Jag hade hoppats 
att vi hade gått en vinter till mötes utan 
corona men vi får fortsätta kämpa till-
sammans och vara rädda om varandra. 
Det kommer dock en tid efter detta och 
för att möte den på bästa sätt så jobbar vi 
oförtrutet vidare.
Vi vet inte ännu om bron vid Smäcken 
kan läggas på plats innan vintern då det 
nu kommit stora regnmängder som gör 
det riskabelt. Vi är så glada över de bi-

kan med Coompanion, Sala kommun 
och bygden. Jag hoppas verkligen att 
du vill bidra med dina tankar och idéer 
för att ge vår bygd de bästa förutsätt-
ningarna att möta framtiden. 
Mer information i bladet.
Jag önskar er alla en 
coronafri höst!

   På gåNg i SvARTåDAlEN Svartådalens
                       Bygdeutveckling
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Svartådalens Bygdeutveckling är en 
ekonomisk förening som arbetar för att 
hålla vår bygd levande. Svartå dalen 
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.

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

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

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Det som nu återstår av arbetet med vår 
nya stålbro är pålning och utplacering 
av brospann, det höga vattenflödet kan 
innebära att vi kanske måste vänta till 
efter våren. Efter det återstår montering 
av räcken och gångbro, ett arbete som 
kommer att göras genom ideella insatser. 

Finansieringen av bron är till största de-
len täkt genom bidrag. Resterande del 
finansieras genom sponsring och att all-
mänheten kan köpa en planka till bron, 
till en kostnad av 250:-. De som väljer att 
köpa en planka får sitt namn på bron. 
Du kan bidra att lämna bidrag eller köpa 
en planka genom att swischa 250:- eller 
valfritt belopp till 123 608 34 48.

Vindskydd vid Stävrebadet
Svartådalen har beslutat att placera 
ett timrat vindskydd vid Stävrebadet. 
Byggnaden har tillverkats av företaget 
Trätämjar´n i Nyby. Vindskyddet kom-
mer att placeras i nära anslutning till 
den befintliga grillplatsen. Bygglovsan-
sökan är inlämnad och vi väntar bara 
på ett godkännande innan vi placerar ut 
byggnaden. Vindskyddet kommer att ha 
sin placering utefter vår vandringsled.

Vandringsleder
En av våra vandringsleder går från Väs-
terfärnebo via Smäcken genom Hedbo och 
vidare upp till Kvarnsjön. Därifrån leder 
den söderut förbi Mattssons torn och ner 
till Stävrebadet. 
Den går vidare söde-
rut till Sätra Brunn, 
passerar Öster Vren-
ninge, vidare till 
Färjebron vid Fläck-
sjön och så småning-
om når man Rörbo.
Den västra delen av 
vandringsleden som 
tar vid efter Rörbo och 
slutar i Västerfärnebo, 
förstördes i och med 
skogsbranden 2014.
Vi har påbörjat arbetet med att se över 
vandringsledens sträckning och befintliga 
markavtal. Efter det att samtliga markav-
tal är påskrivna kommer vi att röja och 
markera den östra sträckningen.

Kom och var med och påverka!
Inom Svartådalen kommer vi att ge-
nomföra en lokalekonomisk analys (LEA) 
som företrädesvis kommer att användas 
för att utveckla vår bygd. Ett statistiskt 
underlag (invånare, aktörer och aktivite-
ter) kommer att tas fram, som ger en bild 
av förutsättningarna som lokalsamhället 
erbjuder. 
Hur går det till?
Svartådalens friluftområdesprojekt kom-
mer att kalla olika grupper i vår bygd för 
att ta fram och beskriva de behov vi har 
av service samt en bild av vad vi saknar 
idag och som vi skulle vilja ha. De sju 
fokusgrupper som kommer att inbjudas 
till diskussionsmöten är:

Fiskevårdsområden        onsd. 13/1
Viltet till gagn för bygden      torsd. 21/1
Bygdens framtida skogsbruk onsd. 27/1
Föreningar - föreningslivet        tisd. 2/2 
Utveckling av lokalproducerat torsd. 4/2 
Entreprenörer - företagare       onsd. 10/2
Konst- och Hantverkare        månd. 15/2
Mötena kommer att hållas i Svartådalens 
Bygdecenters lokaler kl 19.
Om inte tiden passar för den grupp du 
vill komma på så kom på något av de 
andra tillfällena. Frågeställningarna i 
grupperna är likartade.
Fakta som kommer att tas fram om 
bygden och som kommer att vara 
underlag och stöd för mötena är bl.a.:
• Köns- och åldersstrukturen av de boende?
• Hur många har sin arbetsplats i området?
• Hur stora är inkomsterna?
• Vilka företag och arbetsplatser finns?
• Boendeformer – bor folk i hyresrätt 
eller småhus?
• Var finns det utrymme att stärka den 
lokala självförsörjningen?
När analysen är klar kommer den 
även att vara underlag för kommunens 
översiktsplan. Arbetet kommer även 
att användas i Svartådalens vision för 
utveckling av vår bygd. Det kommer 
även att utmynna i en skrift som kom-
mer att delas ut till samtliga hushåll i 
området.
Allt är gratis och finansieras genom 
medel från tillväxtverket och EU.
Kom och var med och påverka genom 
att framföra dina idéer och bidra med 
förslag om hur vi gemensamt kan 
skapa bättre levnadsvillkor för oss i 
Svartådalen.

   På gåNg i SvARTåDAlEN Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Balkar och 
fundament till
nya Smäcken

Forts.
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I samband med den stora skogsbranden 
på Hälleskogen sommaren 2014, för-
stördes stora delar av Svartådalsledens 
västra halva. Leddelen som till stora 
delar sträcker sig från Gärsjötorp i norr, 
ner till Fermansbo Naturreservat i söder, 
med anslutningar österut mot Väster-
färnebo och Fläckebo. Sedan dess har 
bara den östra halvan varit öppen för 
vandring, tillsammans med befintliga 
cykel-, och kanotleder

Kontakter har förts med länsstyrelsen 
i Västmanland för att utröna dels vilka 
möjligheter som står till buds, att åter-
upprätta leden inom reservatet framför 
allt, sedan reservatet kom på plats. Men 
även vilken part som bör driva det arbetet. 
Länsstyrelsen eller Bygdeutvecklingsför-
eningen, eftersom huvuddelen av den 
gamla leden går fram inom Sala kommun 
och föreningens geografiska verksam-
hetsområde. Reservatsbildningen levde 
sitt liv och kunde relativt snabbt föras 
fram till ett positivt beslut. Sedan vidtog 
allt arbete med att få på plats besökscentret 
Grävlingsberget, vägupprustningarna, 
samt uppstarten med att göra de första 
kortare ledslingorna utefter genomfarts-
vägen. Ett arbete som tog stora resurser i 
form av tid och kostnader för länsstyrel-
sen. Upprustningen av vår led lades då 
för en tid på is.

Men dialogen med länsstyrelsen fortsatte 
under tiden och utmynnade så småning-
om i ett besked från länsstyrelsen, om att 
Bygdeutvecklingsföreningen fick ”bol-
len” att starta arbetet med att få en ny 
led på plats. För här tänkte föreningen 

en _NY LED_, inte bara en upprustning 
av befintlig led. En upplevelseled som i 
högre grad är tänkt att gå ute i brandom-
rådet och i mindre utsträckning på skogs-
bilväg.

Bygdeutvecklingsföreningen beslutade 
sig därför, för att ansöka om projektmedel 
inom ramarna för Lokala Naturvårdsme-
del, LONA, från Naturvårdsverket, för en 
förstudie på ett år. Detta för att utröna om 
det ligger inom möjligheternas ramar att 
lösa följande problem:
* Går det att finna en ledsträckning ute i 
brandområdet som är framkomlig till en 
rimlig arbetsinsats?
* Ryms ledetableringen inom ramarna 
med befintliga föreskrifter för Naturreser-
vatet?
* Går det att finna lösningar för mar-
kägaravtal med berörda markägare och 
fritidshusägare?
* Finns det lösningar på hur underhålls-
arbetet på lederna ska finansieras för ett 
kontinuerligt underhåll som gör att leden 
hålls i ett bra skick och kan erbjuda upp-
levelser för vandrare även i ett längre per-
spektiv?

De här fyra frågorna är de absolut vikti-
gaste att besvara i förstudien. Flera kom-
mer naturligtvis att komma upp under 
arbetets gång. Inte minst ska leden med 
dess besökare fungera tillsammans med 
andra fritidsaktiviteter utan menliga stör-
ningar. Dialogen med andra intressenter 
är därför viktig! Men sett ur ett lite längre 
framtids perspektiv, kan den nya leden 
komma att bli en viktig kompletterande 
pusselbit i länsstyrelsens egen framtids-
studie för reservatet, som även den inklu-
derar längre leder.

Vi ser framför oss, att om det visar sig att 
förstudiens frågeställningar kan besvaras 
med ett JA, då går det att få till leden. Då 
öppnar sig stora möjligheter till att lyfta 
fram brandekologin, naturvärden och 
inte minst kulturlämningar och fornläm-
ningar, vilka berättar om ett skogsland-
skap som hyser minnen från många olika 
århundraden bakåt i tiden. Aktiviteter 
som berättar om att vi befinner oss i ett 
skogligt kulturlandskap med oanade tids 
horisonter!

Förstudien har idag kommit en liten bit 
på väg och en tänkbar ledsträckning har 
rekognoserats med hjälp av flygbilder. 

   På gåNg i SvARTåDAlEN Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Förstudie för en ny vandringsled på Hälleskogsbrännan

Gärsjötorp

Fermansbo Naturreservat

Ett ledsystem som kom-
mer att omfatta 2,5 - 3 mil 
leder, ligger utlagt på karta 
för fältbearbetning nu. Då 
ingår fortfarande en del 
väg, men även möjligheter 
till att gå tre kortare slingor 
med start och slut på sam-
ma ställen, om man inte vill 
gå hela sträckan rakt ige-
nom brandområdet.

Kan vi räta ut alla fråge-
tecken och svara JA på 
dem, följer att söka pengar 
till ett fortsättningsprojekt , 
nämligen att bygga leden! 
Vi hoppas på att vi tillsam-
mans kan hjälpas åt att nå 
dit!

Kjell Eklund

Projektledare för förstudien

Mot 
Ramnäs

Mot 
Virsbo

Mot 
Västerfärnebo
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Gammelgården skall förberedas inför 
vintern. Gräset är fortfarande grönt 
men björkens gula löv fångas av vinden 
och singlar sakta ner mot marken. Sjön 
skiftar i grått och silver, aspens blad-
verk viskar hemlighetsfullt ” Nu är det 
höst...” Naturens förberedelser till vin-
terns stillhet, leder tankarna till forna 
tider, till medsystrar som har bott här i 
trakten och lämnat minnen efter sig.

De blyga solstrålarna träffar runskrif-
ten på Odendisa-stenen. En sten som 
Holmgöt reste till minnet av sin hustru, 
en stark vikingakvinna som under hans 
färder öster ut tog hand om gården.

Det finns flera minnesmärken över star-
ka kvinnor här i trakten. På en holme i 
Fläcksjön syns en liten gul paviljong, ett 
byggnads minne över ett 1600-tals slott. 
Där fick Ebba Brahes fader ta emot frie-
riet från Jakob de la Gardie till sin dotter. 
Ebbas make var befälhavare och deltog 
i flera krig. I hans frånvaro fick Ebba ta 
hand om deras egendom, hon var duk-
tig affärskvinna och utvecklade även 
Hörnsjofors bruk och parken i Svanå.

En annan stark kvinna från trakten var 
Ösjö Emma. Hennes stuga fraktades från 
Ösjön och uppfördes vid Gammelgår-
den i Fläckebo. Emma levde ett slitsamt 
och hårt liv. Hon jobbade som piga och 
bytte ofta arbetsplats. Hon blev tidigt 
änka med fem minderåriga barn och fick 
själv ta hand om deras försörjning. Alla 
svårigheter till trots trivdes hon med sitt 
torparliv och ensliga boende och ville 
inte byta det mot stadens 1920-talets be-
kvämligheter.

Namnet Dagny är graverat på en rosa-
brun gravsten som finns på kyrkogår-
den. Dagny Thorvall arbetade med 
välgörenhet och i många somrar under 
1920-talet bedrev hon sommarkoloni för 
fattiga barn i Bergsgården.

Den kvinnliga traditionen att arbeta 
ideellt och affärsmässigt lever kvar i 
bygden. Flera kvinnor arbetar ideellt 
för föreningar med kultur och förtäring 
till arrangemangen och kvinnlig affärs-
verksamhet saknas inte heller. Flera Be-
d&Breakfast, omvårdnads- och familje-
hem, slöjd och hantverk, kennel, syateljé 
m.m. axlas av kvinnor, så den uråldriga 
starka kvinnor traditionen lever än idag.

 Nataljia von Knorring

    Fläckebo Hembygdsförening 
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      Fläckebo Hembygdsförening
Från humlor till vårdträd, 
skapandet av en trädgård

Så var hösten här och vi jobbar på med 
att hinna med så mycket vi kan ute 
innan vintern kommer. Trädsorterna i 
trädgården har valts ut för att represen-
tera området och vi hoppas på att den 
hårda lerjorden ska vara skonsam mot 
de små träden. En historisk och väldigt 
symbolisk sak är att plantera ett vård-
träd. Något vi har plockat upp och i vår 
trädgård har vi valt ut en Hästkastanj 
som vårdträd. 
En äppelallé har börjat att ta form och 
där finns idag godbitar som exempelvis 
nordens äldsta äppelsort Gravensteiner 
och vi väntar på att få hit vårt landskaps-
äpple Fagerö. Om några år hoppas 
vi att man kan strosa genom trädgår-
den och plocka sig ett äpple på vägen. 
Men redan till våren ser vi fram mot 
en blommande äppelallé.  Vår rabatt 
med tema pollinering har varit mycket 
välbesökt av allehanda små besökare 
under både våren och sommaren men 
även nu på hösten har det sjudit av liv i 
form av humlor, fjärilar och andra små 
besökare. Coronan satte stopp för vår 
trädgårdsgrupp i våras men vi hoppas 
på att kunna återuppta den nu i höst 
under säkra förhållanden. Är man in-
tresserad av att vara med i gruppen så 
går det bra att antingen mejla eller ringa 
centret.  

  Linn Suslin 

  Projektledare 
  Svartådalens Natur- och Kulturcenter

Starka kvinnor från trakten

FoTo: zoEDS

FoTo: NATALJIA VoN KNoRRINg

?
Nominera Årets Svartådaling 2020
Känner du någon eldsjäl eller förening som 
bidrar extra mycket till att hålla igång en 
dialog som skapar samarbete och utveckling? 
Nominera någon eller några som finns och 
verkar i Svartådalen senast 31 januari 2021. 
Mejla eller lämna in i förseglat kuvert till 
styrelsen@svartadalen.se.
Juryn består av Christine Ferngren, 
Mats Fläckerud, Hans Harrysson,
Ann-christin Korths-Aspegren och 
Monica Yngvesson.
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   På gåNg i SvARTåDAlEN Svartådalens
                       Bygdeutveckling

v Ä S T E R F Ä R N E B O  A i K

    Hasse Andersson
    Västerfärnebo AIK

Västerfärnebo AIKs herrar vann div 5 Västmanland, 2020!
Efter 26 års väntan blir det nu spel i division 4, 2021. Seriesegern kom efter en pga covid, halv säsong där endast höstsäsongen 

spelades. Av säsongens 11 matcher vann laget 9 matcher, spelade 1 oavgjord och hade endast 1 förlust. 
De gjorde sammanlagt 34 mål och släppte endast in 7 mål.  

Vi ses på Svedboäng 2021!
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            Västerfärnebo Hembygdsförening
                     – med nya Bygdegården Färnbostugan

Färnbostugan
Tack vare ideella krafter börjar övervå-
ningen bli alltmer färdig. 
Under hösten har diverse målnings-
arbeten utförts, lister har spikats och 
golvet håller på att slipas för att sedan 
lackas. Utvändigt har en utrymnings-
trapp färdigställts. På nedervåningen 
stundar nu golvinläggning i köket. Vill 
Du vara med och jobba i Färnbostugan? 
Kontaktperson: Lasse Pettersson, 
telefon: 070-215 00 36

Storstugan
Under hösten har en kurs i lerklining 
hållits på Gammelgården under led-
ning av Nätverket för byggnadsvård 
i Västmanland. Nio personer deltog i 
kursen och genom praktiska övningar 
återställdes innerväggarna i Storstu-
gans sal, ytor som tidigare skadats vid 
timmerrenoveringen.

Ställplatser
På grund av rådande omständigheter 
har intresset för husbilar och ställplat-
ser vuxit sig stort under den gångna 
säsongen. Efter en motion till årsmötet 
beslutades det att upplåta parkeringen 
vid Gammelgården som ställplats och 
mot en avgift har i dagsläget 35 ekipage 
övernattat här.

Buskröjning
Den igenväxta slänten mellan parke-
ringen och själva Gammelgården har 
gallrats ur, med hjälp av ideella krafter 
som har träffats en gång i veckan under 
hösten. Mycket jobb återstår men fort-
sättning följer först till våren, då för-
hoppningsvis den gallrade delen täcks 
utav vitsippor!

Föreningen riktar ett stort och varmt 
TACK till alla som på olika sätt bidra-
git till hålla Gammelgården levande – 
trots pandemi och restriktioner.

Bli medlem i Västerfärnebo 
hembygdsförening!
Årsavgiften är 100 kr/person och 
betalas in på BG 351-5459

Välkommen!
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VÅRT 
SVARTÅDALEN 

Svartådalens Friluftsområde 

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 inven-
terats och en ny guideprodukt har testats under sommaren 2019. 

#4 

I TIDEN 

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. 

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 mö-
teslokal i Svartådalens Besökscen-
ter kommer att bli en naturlig mö-
tesplats för bygdens föreningar 
där man har sina möten, kurser 
och studiecirklar. 

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

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

Vi ses på Svartådalens Besökscenter! 

Ingmari 
Wistrand Martinsson 

Styrelsen i Svartådalens 
Bygdeutveckling 

Följande delar har utförts i projektet: 

Dokumentären Vi är anhöriga till branden 
har färdigställts och vernissage hölls  i 
november 2018 tillsammans med upp-
taktsmötet för projektet. 

En arbetsgrupp för bygget av bron Smäck-

en över Svartån har bildats och arbetar 
med att få den på plats. Bron är färdigkon-
struerad och ligger hos tillverkaren 
Geréns Mekaniska Verkstads AB i Sala i 
väntan på lämpliga markförhållanden i 
den besvärliga terrängen.  

Forts. på sid. 6 

Sara Aldén kommer hem från sitt musice-
rande på musikhögskolan i Göteborg för 
att under en decemberkväll tillsam-
mans med vänner bjuda in oss till en 
kväll med julstämning och värme i vin-
tertid. 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 eller
bokning@kilbolokalen.se.

Följ oss gärna på facebook ”Kilboloka-
len” och ”Chillbo ungdomsgård”
för att få ta del av vårt utbud.

  Kulturföreningen 
  Kilbolokalen
Varmt välkomna att tillsammans med 
oss i Kilbolokalen och Sara Aldén
fira in andra söndagen i Advent.

VÅRT SVARTÅDALEN #7 2020

Årsmöte onsdag 24 februari kl 19

Bli medlem i Färnbo Byalag du också! 
Som medlem stöttar du bevarandet 
och utvecklingen av vår bygd! 
50 kr/person eller 100 kr/familj. 
Betalas in på: 
Bankgiro 5283-1898. 
Gamla och nya medlemmar hälsas 
välkomna!                              

Du som vill hyra Bygdegården 
kontakta Monica Sornelid 070-531 20 80.

Info: farnbo.byalag@vasterfarnebo.se
www.vasterfarnebo.se/foreningar/
farnbobyalag.html
Facebook: Färnbo byalag, 
Västerfärnebo

FÄRNBO 
BYAlAg

Sara Aldén 
med vänner

Rapport från Västerfärnebo hembygdsförening
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Vi behöver bli f ler som vill bidra för bygden! 
Politisk påverkan
Vi lyfter fram frågor som är viktiga idag och för fram-
tiden 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 in-
vånarna en samlad information om vad som pågår 
i trakten. Stöd till lokala näringsidkare Föreningen 
hjälper mindre företagare vid behov, med t.ex. myn-
dighetskontakter och nätverkande.

Badplatser
Föreningen sköter om badplatserna
Stävrebadet och Paradisbadet.

Guidningar Hälleskogsbrännan
Föreningen ordnar drop inguidningar under som-
marhalvåret. 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 fram-
gått 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 åter-
betalas 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 Hälle-
skogsbrännan, hjälpa till på badplatserna eller 
annat. Allt är välkommet!

www.svartadalen.se
styrelsen@svartadalen.se
0224-74 00 11

Vidderna   Ljuset   Lugnet 

Svartådalens Bygdeutveckling är en ekonomisk 
förening bestående av  privatpersoner, lokala före-
tag och föreningar som arbetar aktivt för att hålla 
bygden kring Svartån i Västmanland levande. Fören-
ingen arbetar för att främja en positiv utveckling i 
området, med ett livskraftigt näringsliv och en väl-
mående befolkning.

Föreningens medlemmar bidrar till arbetet på olika 
sätt, vissa med arbetsinsatser och vissa med eko-
nomisk 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 Väs-
terfärnebo. Här finns turistinformation för alla behov 
samt utställningar om traktens djur och natur, kul-
turhistorien samt om skogsbranden 2014. Det finns 
också en forskarsal där vi samlar material om byg-
den för framtiden samt ett exkursionsrum och natur-
skola 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 rest-

aurera och utveckla 
vandrings-, cykel- och 
kanotled och göra en 

informativ och funk-
tionell hemsida.

VÅRT SVARTÅDALEN #7 2020
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    vi SPONSRAR SvARTåDAlENS BYgDEUTvECKliNg

Stort tack till våra bidragsgivare
till Vårt Svartådalen #6 och #7:

 Aktiebolaget Fröjd och Nordlöf
070-257 99 11

 Anemone skog 
Andreas Wistrand, 070-363 84 94

 Hörnskogs snickeri 
070-672 82 16

 Kulturföreningen Kilbolokalen
Stina Barrsäter, 073-091 87 81

 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 0224 - 74 05 36 eller 
Ingmari Wistrand Martinsson 
076-806 42 80 eller mejl till 
ingmari@vasterfarnebo.se

Ingmari
Wistrand Martinsson
Styrelsen i Svartådalens 
bygdeutveckling

PostNord - besvikelsen är stor!
Förra numret, 27 augusti, av Vårt Svartå-
dalen #6 / Församlingsbladet lyckades 
PostNord ”slarva bort” för mellan 500-
700 hushåll i postnummerområde 733 60 
och 733 61. Det gäller alla som har 
reklamutskick med Uppslaget. 
Trots att vi reklamerade direkt och haft 
otaliga kontakter har de inte erkänt sitt 
misstag. 
Du som vill ha ett nummer av tidningen 
kan hämta den på Svartådalens Besöks-
center eller i postlådan utanför dörren.

Kom ihåg att det alltid finns en fotoutställning 
på Svartådalens Besökscenter.
Aktuell nu: Kattflickans foto, Ida Johansson.

Material som text och bild till nästa 
nummer av Vårt Svartådalen ska vara 
inskickat senast fredagen den 
24 januari 2021 till
styrelsen@svartadalen.se

i KORTHET

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Svartådalens
                       Bygdeutveckling
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