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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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SNoK 5
Inom Svartådalen genomförs en rad projekt. Från och med 2021 
har ett nytt projekt startat, (SNoK 5, Svartådalens Natur- och 
Kulturcenter) som finansierat genom medel från bl.a. LONA, 
Länsstyrelsen och Sala kommun. 
Inom projektet skall en trädgård för allmänheten anläggas vid 
Besökscentret. Arbetet har redan påbörjats och kommer att 
pågå under hela 2021 och 2022.
Inom projektet skall det uppföras ett uterum med bl.a. Svartåns 
sträckning i miniatyr – utformning av lärandeprocesser, verk-
städer och platser för rekreation i utemiljön. Vi kommer även 
att anlägga odlingsytor och uppföra ett växthus och en förråds-
byggnad. 

   PÅ GÅNG I SVARTÅDALEN

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

FOTO: ANDERS HEDLUND

Projektet kommer att bidra till ökad kunskap om och förstå- 
elsen för biologisk mångfald, fungerande ekosystem och miljö-
ansvar. Inom projektet ingår även att skapa förutsättningar för 
att kunna arbeta med rehabilitering och integration. 
Arbetet med trädgården är delvis påbörjat med plats för           
odlingsytor, grusgång och plantering av fruktträd.

Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening söker en 
sommaranställd som kan ta emot besökare, informera samt ar-
beta både med administration och enklare trädgårdsarbete ute.
Skicka ett mejl till styrelsen@svartadalen.se om du är intresserad.
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fruktträd. 

Vid sidan av våra fasta utställningar om naturen, branden och 
kulturhistorien bjuder Besökscentret även in tillfälliga utställningar. 
Just nu har vi en vandringsutställning på plats, Ohtsedidah  
(samisk kultur) som pågår fram till 29 augusti 2021. 
Vi har sedan en tid låtit lokala fotografer få visa upp sina alster 
på centret och nu har vi en ytterligare sådan utställd. Det är 
Bror Johansson, boendes i Avesta men med rötterna i Väster-
färnebo, som visar upp sina fantastiska foton och vi vill såklart 
presentera utställningen och hoppas att ni kommer och tittar. 
Bror är en självlärd amatörfotograf, medlem i Folkare Foto-
klubb, Avesta. Han fotograferar det mesta men främst land-
skap och natur. För inspiration reser han mycket, har hittills 
besökt 66 länder. Han tävlar gärna med sina foton och har 
prisbelönats många gånger, både nationellt och internationellt.     

Välkomna på fotoutställning på Svartådalens Besökscenter Senaste bragden är en guldmedalj från Nordiskt 
fotomästerskap 2020. Han har även fått 300 bilder antagna vid 
fotosalonger runt om i världen.
Öppettider på besökscentret, 
naturligtvis med nödvändiga 
anpassningar utifrån rådande 
pandemisituation:
Måndagar och tisdagar kl 10-12 
samt tisdagar kl 16-19. 
Vi öppnar gärna även på övriga 
tider enligt överenskommelse. 
Ring i så fall på 076-131 31 25 
eller 076-806 42 80.
Vi hälsar både Bror och besökare 
varmt välkomna!
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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 Facebooksidorna: "Svartådalen",
"Vi i Svartådalen" och "Svartådalens 
Natur och Kulturcenter".
• 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 
Johan Eklöf 
Johan Östlund 
Lennart Westerdahl 
Ann-christin Korths-Aspegren
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

Västerfärnebo Bouleklubb bildades för ca 
10 år sedan. Initiativtagare till att Färne-
boule bildades var Karl-Erik Lagerkvist 
och Ingemar Ek. Bouleverksamheten 
sorterar under PRO Västerfärnebo.
Verksamhet: Medlemmarna träffas en 
gång per vecka och under gemytliga 
former genomför några matchliknande 
träningar. Föreningen har två banor, en 
på Svedboäng och en i Salbohed.
Varje säsong möter Färneboularna tre 
andra föreningar i ett seriesystem. De 
övriga föreningarna är Sala, Ransta och 
Möklinta. De arrangeras även en större 
turnering i Ramnäs varje säsong, där 
föreningen deltar. Färneboularna har 
tidigare bl.a. genom initiativtagaren till 
verksamheten Karl-Erik Lagerkvist nått 

framgångar i turneringen med vidare 
avancemang till nationell nivå.
Regler: Vanligaste spelformen är dubbel, 
spel två mot två med tre klot. Boule går 
ut på att kasta klot så nära den lilla bol-
len, även kallad lillen, som möjligt. Men 
först måste ”lillen” kastas ut och landa 
någonstans mellan 6 – 10 meter bort. Var-
je lag kastar sen varsitt klot.  Det lag som 
hamnar längst ifrån ”lillen” fortsätter att 
kasta ända tills de får ett klot som ligger 
närmast. Då är det andra lagets tur. När 
sen alla klot är kastade, får laget närmast 
”lillen” ett poäng för varje klot som ligger 
närmare än motståndarnas bästa. Bara ett 
lag får poäng i varje omgång och det är 
vinnarna som får kasta ut ”lillen” i nästa 
omgång. Först till 13 poäng vinner.

Grundförutsättningar: En bra förmåga 
är god bollkänsla och koncentrationsförmåga. 
Nybörjare: Föreningen inbjuder inför 
varje säsong till en träff, där nybörjare 
och intresserade är välkomna. Vid träf-
fen bjuds på korv och fika samt att man 
informerar om sporten och verksam-
heten. Årets upptaktsmöte kommer att 
hållas på Svedboäng  i höst.
Varför spela Boule: Deltagarna poäng-
terar att ett av syftena med träffarna är 
att mötas och ha roligt.

Anitha Barrsäter
Ordförande i Svartådalens 
Bygdeutveckling

Våren är här om än med tillfälliga bak-
slag! En härlig tid när vi sår frön och 
planterar för årets tillväxt i vår natur. Så 
fortlöper även arbetet med att skapa till-
växt och utveckling i vår bygd. 
Stort tack till Er alla som tog tillfället i akt 
att delta i samtalen om bygdens framtid 
och behov i grupperna för LEA analysen 
(lokalekonomisk analys) och bygdens 
strategi.  Nu pågår arbetet med färdig-
ställande av materialet som sedan kom-
mer att finnas tillgängligt på våra medier 
men även i utskriven form på Besökscen-
tret. Här finns många viktiga frön att 
låta gro och odla vidare på men för att få 
bästa grobarhet och tillväxt behövs dock 
matjordslagret förbättras.
För att utvecklingen ska bli kraftfull och 
stark behöver vi bli många fler som stäl-
ler oss bakom bygdens behov. Där kan vi 

alla hjälpas åt på olika sätt. Vi behöver folk 
som kan bidra med tid för olika göromål 
och ett annat sätt är att bli medlem eller 
sponsor. Vi kommer därför att under våren 
bedriva ett aktivt arbete, från styrelsen och 
med hjälp av befintliga medlemmar, för att 
bli flera och tillskapa mera resurser. Per-
sonlig, förening eller företag alla är ni lika 
välkomna som medlemmar!
Under tiden jobbar vi på med de pågående 
arbetena i projekten och Besökscentrets 
yttre miljö, iordningställande av baden och 
vi väntar ivrigt på förutsättningarna att få 
bron vid Smäcken på plats. Förhoppningsvis 
får vi även i år arrangera Kom till gården 
första lördagen i augusti. 
Vid den nyligen genomförda årsstämman 
så avgick Lillemor Hassel och Jan Johans-
son. Vi tackar för tiden som varit och ert 
engagemang. Ann-christin Korths-Aspegren, 

Johan Östlund och Johan Eklöf hälsades väl-
komna som nya ledamöter i styrelsen. Nya 
konstellationer och nya tankar, spännande!  

Slutligen vill jag tacka så innerligt mycket 
för utmärkelsen till Årets Svartådaling 
och den fina motiveringen. Det har varit 
både med och motgångar under denna 
resa men framförallt känner jag en stor 
tacksamhet att jag fått lära känna denna 
härliga bygd som ligger mig så varmt om 
hjärtat! 
Håll i, håll ut så ses vi på medlemsträff på 
försommaren om 
regelverket tillåter!

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

   ORDFÖRANDE HAR ORDET Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Fakta:
Föreningens namn: PRO, Färneboularna
Ordförande:             Bengt Roos
Antal Boulutövare:  20-tal
Träningslokal:         Svedboäng och Salbohed
Träningsverksamhet: 1 gång / vecka

                        FÄRNEBOULARNA Telefon: 0224–74 04 17,  070–376 11 73
Adress: Ålsvarta 119, 733 61 Västerfärnebo



3 VÅRT SVARTÅDALEN #9 2021

Brunnsmuseet är en ideell förening som 
vill bevara och berätta om kulturarvet 
av kurorten Sätra Brunn. Vi gör det 
genom att samla in allt material som vi 
kan komma över så som föremål, böcker, 
bilder, vykort, berättelser o.s.v. 
Vi arbetar aktivt med digitalt tillgänglig-
görande och vi erbjuder bland annat en 
ljudguide, podcast, e-böcker, filmer och 
nyhetsbrev. Vi finns förstås även på 
sociala medier och du hittar allt på vår 
hemsida www.brunnsmuseet.se

Varje sommar har vi utställningar i 
Henschens badhus utom förra året då 
Covid-19 satte stop för det. Då fick vi 
tillfälle att skapa en obemannad liten ut-
ställning i Mellantorpet.
I sommar är planen att vi ska öppna 
båda utställningarna.
Vi bjuder in till en stunds rundvandring 
bland minnen, nostalgi, fotografier och 
annat ur brunnens 321-åriga historia. 
Öppettider och annan information se 
hemsidan www.brunnsmuseet.se

Obemannad utställning i       Sommarutställning i Henschens badhus

Brunnsmuseet, Urban Hjärnes väg 5, 733 95 Sala • www.brunnsmuseet.se

SOMMARUTSTÄLLNINGEN 2018

I HENSCHENS BADHUS, SÄTRA BRUNN

Boka guidad visning

Öppet med fri entré

Lördagar kl. 11-16

25 maj - 7 september

I samarbete med

BRUNNSMUSEETS SOMMARUTSTÄLLNING 2019

25/5 - 7/9 I HENSCHENS BADHUS, SÄTRA BRUNN

I SAMARBETE MED:

Juryn har utsett Anitha Barrsäter för 
hennes mångåriga och kreativa arbete 
med att sätta bygdeutvecklingen i 
Svartådalen på sverigekartan.
Med en envishet som få har hon sedan 
slutet av 1990-talet arbetat för att bygde-
utvecklingen i Svartådalen ska kunna ta 
del av projektmedel för olika förstudier 
och projekt.
Som ordförande i Svartådalens Byg-
deutveckling ekonomisk förening i över
tio år har hon medverkat och medverkar 
till skapandet av arbetsgrupper, ett håll-
bart nätverk av aktörer/organisationer 
och Svartådalens Bygdecenter.
Juryn har bestått av: Christine Ferngren, 
Mats Fläckerud, Hans Harrysson, 
Monica Yngvesson och 
A-c Korths-Aspegren

. . . . . . . . . . . . . . . .
Medlemsträff kommer att hållas lördag 
29 maj kl 15.00 vid Svartådalens Besöks-
center då bl a Årets Svartådaling 2020 
kommer att få sin utmärkelse. 
Olika aktiviteter där vi håller avstånd 
kommer att genomföras liksom avtack-
ningar.

Årets 
Svartådaling 
2020
Anitha Barrsäter

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Sommaren 2021
Lördag den 29 maj öppnar föreningen 
sin succé från ifjol – Sommar-café med 
loppis! Varje lördag t o m. 28 augusti    
kl. 11-15 är Du välkommen till Gammel-
gården för att corona-säkert köpa fika 
med hembakt bröd och fynda på för-
eningens loppis. Alla intäkter går oav-
kortat till Gammelgårdens bevarande. 
Vill Du vara med och jobba i caféet eller 
hjälpa till på annat sätt? Kontakta Erik 
Pettersson tfn. 070-557 46 49.
En annan nysatsning från ifjol är att 
föreningen tillhandahåller Ställplatser 
för husbilar.  På Gammelgårdens park-     
ering finns gott om plats för fricamping 
i ostört läge. 100 kr/natt, 50 kr extra för 
tillgång till el. 

Betalningen sker via Swish. 
Här finns även möjlighet 
att fylla på dricksvatten.
På grund av rådande 
omständigheter har inget 
årsmöte kunnat hållas i 
stadgeenlig ordning. Västerfärnebo Hem-
bygdsförening håller sitt ÅRSMÖTE den 
19 juli kl. 15:00 på Gammelgården. Alla 
medlemmar hälsas välkomna! Mer info 
kommer – håll utkik på anslagstavlor 
och Facebook!
Du är alltid välkommen som medlem i 
Västerfärnebo hembygdsförening!
Genom Ditt medlemskap ökar möjlig-
heterna att utveckla föreningen och 

bevara Gammelgården till kommande 
generationer. Årsavgiften är 100 kr/per-
son och betalas in på bg 351-5459.
Vill Du på annat sätt stödja föreningen? 
Kontakta Ingmari Wistrand Martinsson 
för vidare information. Se hennes kon-
taktuppgifter i denna tidning. Info finns 
även på www.vasterfarnebo.se under 
”Gåvor” på startsidan.

            Västerfärnebo Hembygdsförening – med nya Bygdegården Färnbostugan
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Geréns Mekaniska Verkstads AB i Sala i 
väntan på lämpliga markförhållanden i 
den besvärliga terrängen.  

Forts. på sid. 6 
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      Fläckebo Hembygdsförening

På utflykt i Fläckebo-trakten.
Solen värmer, fåglarna kvittrar och det 
grönskar, man längtar ut, ut i naturen. 
Naturen har vi in på knuten, så därför 
vill Fläckebo hembygdsförening påminna 
er om att det finns många ställen i vår 
närmaste omgivning som kan vara värda 
ett besök. 

Vi skall börja vår tur vid den nyligen 
reparerade Färjebron. Förr i tiden pass- 
erades platsen av båten Svanen som   
trafikerade Svartån.
Mestadels bogserade 
båten pråmar lastade 
med sand och tackjärn 
mellan Salbo och Hörn-
sjöfors, men det före-
kom även laster med 
ved och träkol. Båten 
användes också för nöj-
esresor på ån. Denna 
trafik pågick i fem år 
från 1837 till 1842. 

Från Färjebron öppnar 
sig en fin utsikt i rikt-
ning mot Fläcksjön. Vid-
sträckta, grönskande 
ängar och vass-omgivet 
vatten flyter från sjön. 
Härifrån kan man se 
dubbelladorna, Bruden 
och Brudgummen. 
Många lador av denna 
typ fanns förr i tiden efter 
Svartån. Där förvarades 
ängshö, nuförtiden är 
nästan alla dessa lador 
borta. Vid dubbellad-
orna, finns det en liten 
parkering intill stigen 
som leder till lador-
na. Information om de 
vanligaste fågelarterna 
som brukar vistas vid 
sjön finns på en infor-
mationstavla intill par-
keringsfickan. Mängder 
av flyttfåglar syns här 
på våren, men även på 
sommaren lockas fåg-
larna hit av vattnet. Här 
kan man stanna till om 
man vill titta på fåglar.

Längre fram mot byn 
vid gården Jan Mats, låg 
gamla Vevde by fram
till laga skiftet 1880. En 
gång i tiden fanns en 
stig längs åkerkanten 
som ledde till Mört-
holmen, ett populärt 
badställe under 1930 
– 1960-talet, då flera lass 

sand dumpades på sjöbottnen nära 
stranden. Sommarsimskolan vid Mört-
holmen är det säkert flera bybor som 
kommer ihåg. Nu är stigen dit igenväxt, 
det är inget populärt badställe längre för 
det är ingen sand på sjöbotten endast 
halkig dy som inte är så rolig att ha un-
der fötterna.

På väg till kyrkan i Fläckebo är det vacker 
utsikt mot Braheholmen och Axholm 
över Fläcksjön. Vid fint väder i solned-

gång färgas himlen i fascinerande fär-
ger: rött, gult, olika blåa och lila nyanser, 
det är en bra fotograferings vy.

Ännu längre fram mot byn ligger i före 
detta Prästgården, kyrkskolan, Klockar-
gården ett av de få orgelmuseum som 
finns i landet. Museet är för närvarande 
inte öppet för besökare, men Gammel-
gården som ligger på vänstersidan om 
vägen är en välbesökt och mycket om-
tyckt plats. 
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Fortsätter på andra sidan

Svartådalens
                       Bygdeutveckling
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Hembygdsföreningen har ansvar för un-
derhåll och skötsel av Gammelgården. 
Där finns det bänkar och en utsiktsplats 
mot Fläcksjön. Det planeras för fler bän-
kar och en grillplats till sommaren. Alla 
är välkomna dit, sitta och njuta av natu-
ren, ha med sig medhavd fika, dock får 
man se till att ta med sig sina egna sopor 
därifrån. 

Under pandemin hade inte föreningen 
några guidningar på Gammelgården, 
men om läget förändras kan guidningar 
ordnas, information om detta finns på 
Salas kommunhemsida.

En ovanlig runsten Odendisa från 
1000-talet finns vid Gammelgården.  Är 
du intresserad av runskrift kan du kan-
ske tyda inristade runor, annars finns 
runskriftstolkningen att läsa på en tav-
la intill stenen. Runstenen är unik i sitt 
slag för att den är rest till minnet av en 
kvinna, till skillnad mot de flesta an-
dra bevarade runstenar som är resta till 
minnet av manliga vikingar som stupa-
de i strider.

Blir du sugen på att ge dig ut på Fläck-
sjön kan du hyra en båt. Information om 
båtuthyrning finns på  hembygdssidan. 
Man kan ro över till Braheholmen. 
Braheholmens paviljong är ett bygg-
nadsminne rest över ett 1600-tals slott 
tillhörande familjen Brahe. Slottet som 
stod på holmen förknippas med en sä-
gen om kärlekssagan mellan Ebba Brahe 
och Gustav II Adolf. 

Skulle du vilja fiska i Fläcksjön finns det 
möjlighet att köpa fiskekort, information 
om detta  finns på Fläcksjöns fiskevårds-
områdets hemsida: 
www.flacksjonsfiskevardsomrade.n.nu

FÄRNBO 
BYALAG

Byalaget går lite på sparlåga i 
pandemitider. 
Förhoppningsvis kan vi komma igång så 
smått och kallar till möte inför Konst- och
Hantverksrundan som planeras till 14-15 
augusti 2021.

Planeringsmöte inför KoH-rundan tisdag 
25 maj kl. 19.00, därefter håller föreningen 
sitt Årsmöte samma kväll kl. 20. 
Plats: Svartådalens Besökscenter.

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

    forts.  Fläckebo Hembygdsförening
1400-talets Fläckebo kyrka syns väl från 
Gammelgården och den är absolut värd 
ett besök. Kyrkan är öppen alla dagar 
och vill du höra fakta om kyrkans historia 
kan du lyssna på en inspelning som finns 
att tillgå i kyrkan. 

Kyrkstallarna som finns på kyrkbacken 
är unika i sitt slag och väl underhållna. 
I en av dem finns en begravningsvagn 
av äldre datum att se. Kyrkstallarna an-
vändes under den tiden när folk tog sig 
till kyrkan med hästvagn, då kunde be-
sökarna ställa sina hästar i stallarna. Nu 
öppnas stallarna endast till julmarkna-
den för att ge tak över huvuden till hant-
verkare som har något fint att erbjuda 
besökarna.

Vill du fortsätta din färd vidare i byn kan 
du svänga till vänster efter kyrkan mot 
Näs. Grusvägen går parallellt med sjön 
och efter en liten bro kommer du till en 
parkering avsedd för fågelskådare. Infor-
mationstavlor om unika växter och van-
ligt förekommande fåglar finns på par-
keringen. Här är det bra att ha en kikare 
med sig om du vill titta på fåglar.

Vill du ge dig ut på äventyr utanför byn, 
då är Sätra Brunn - hälsobrunnen ett bra 
ställe att besöka, det ligger bara någon 
kilometer från Fläckebo och är värt ett 
besök. Den 1700-talls anrika brunns-
miljön med bevarade gamla byggnader, 
spa, hantverksbutik, loppis mm är ett 
bra utflyktsmål på nära håll.

Fläckebo hembygdsförening önskar er 
lycka till med era utflykter.

                                  Nataljia von Knorring

Vårt Svartådalen
Västerfärnebo-Fläckebo församling och 
Svartådalens Bygdeutveckling delar 
på kostnaden för Vårt Svartådalen/
Församlingsbladet som kommer 
fyra gånger om året. Svartådalen 
behöver hjälp med 
finansiering, alla 
bidrag är välkomna, 
stora som små. 

Använd QR-koden 
och swisha en 
GÅVA till tidningen 
Vårt Svartådalen. 

Tack för ditt stöd!

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.

Vidderna   Ljuset   Lugnet 

Svartådalens
                       Bygdeutveckling
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Fredrik är utbildad kyltekniker och hans företag är verksamt i 
hela Mellansverige.

Fredrik poängterar vikten av att vara medlem i Svartådalens 
Bygdeutveckling. Detta för att värna det lokala näringslivet och 
för att stödja bygden.

Värma Västmanland AB som ägs av Fredrik Flyghed startade sin verksamhet i Västerfärnebo 2015. 
Företaget arbetar med energibesparande system för villor och fastigheter.

Företagets huvudsakliga verksamhet är försäljning och installation av värmepumpar, berg- jordvärme, 
luftvatten, frånluft m.m. luftkonditioneringsanläggningar och konvertering från el till vattenburen värme.

Fredrik Flyghed framför ett av företagets fordon.

Värma Västmanland AB

Ett av Värma Västmanlands installationsarbeten.

Kontaktuppgifter:
Företag:  Värma Västmanland AB
Ägare:  Fredrik Flyghed
Adress:  Norbergsvägen 30,
 733 60 Västerfärnebo
Telefon:  073 – 573 39 79
Mailadress:  fredrik@varma.nu
Facebook:  Värma Västmanland AB
Hemsida:  www.varma.nu

Svartådalens
                       Bygdeutveckling
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Företagets huvudsakliga verksamhet är tillverkning av 
produkter i vinyl, skinn, läder och tyg. 

Hos Ida kan du beställa produkter såsom bilinredning, 
väskor, gevärsremmar, bälten, klädsel och ryggsäckar.

Ida utbildade sig till bilsadelmakare vid Tärnsjö sadelma-
keri, där hon examinerades 2018.
Utbildningen är en yrkeshögskoleutbildning som utgår 
från svensk tradition och branschens normer. Inom utbild-
ningen förbereds eleven för småföretagande inom läder 
och skinnbranschen inom vald inriktning.

I Norrgärsbo utanför Västerfärnebo håller Ida Axelsdotter Jamalainen 
till med sitt nystartade företag Stitches by Ida. 

Här har Ida byggt upp en ljus och trevlig ateljé där hon tillverkar
produkter utifrån kunders beställningar.

                                     STITCHES BY IDA

Idas examensarbete i Andreas Cadillac -71

Kontaktuppgifter:
Företag:  Stitches by Ida
Ägare:  Ida Axelsdotter Jamalainen
Adress:  Norrgärsbo 165,
 733 60 Västerfärnebo
Telefon:  073 – 894 88 80
Mailadress:  axelsdotter@hotmail.com
Instagram::  @stitchesbyida

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Ida med några av de väskor som hon tillverkat
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    VI SPONSRAR SVARTÅDALENS BYGDEUTVECKLING

Stort tack till våra bidragsgivare
till Vårt Svartådalen #8:

 Araby Entreprenad AB
070-325 37 01

 BN Energikonsult AB 
0224-74 00 14
www.bnenergikonsult.com

 Edens Garden Bed & Breakfast 
www.edensgarden.se

 Färnbo Byalag 
076-806 42 80

 Gärdsbo Gräv & Maskin AB
070-527 88 32

 Hassmyra Fastigheter AB 
070-376 55 78

 Mälby Grus AB 
0224-701 70

 Wallingstam Transport AB 
070-898 25 70

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

Mycket är osäkert om hur vi kan 
handskas med allt i framtiden. 

Ett som är säkert är att vi behöver 
utöka samverkan med varandra i Svartå-
dalen. Ett bidrag till detta är denna tid-
ning, Vårt Svartådalen.
Som medlem i Svartådalens Bygdeut-
veckling ekonomisk förening kan du 
medverka i Vårt Svartådalen med text 
och bild, om ditt företag eller förening 
eller andra intressanta artiklar.
Om du vill ha hjälp med ett reportage hör 
av dig, så kommer vi!
Material som text och bild till nästa 
nummer av Vårt Svartådalen ska vara    
inskickat senast fredagen den 
23 juli 2021 till
styrelsen@svartadalen.se

I KORTHET

Svartådalens
                       Bygdeutveckling
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