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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
Nu börjar trädgården vid Bygdecentret ta form. Kanalen och 
dammarna är klara, trädgårdsbelysning, broar, förråd och 
parkbänkarna är på plats. Staketet mot Klockarvägen är ned-
monterat. Nu skall buskar och blommor planteras.
Nästa del av trädgårdsprojektet är att anlägga en grillplats, en 
aktivitetsbana samt att bygga ett växthus.

Vindskyddet nr 2 är nu på plats. 
Byggnaden har tillverkats av företaget 
Trätämjar´n i Nyby.
I mitten av juli genomfördes flytten av 
vindskyddet från Nyby till Väggberget 
på Skogbyns mark. Lennart Westerdahl 
transporterade och lyfte byggnaden på 
plats. Vindskyddet är placerat utefter 
Svartådalens vandringsled, invid Vägg-
bergets källa.
Här kan vandrare ta en välbehövlig vila. 
Kvar att iordningställa är en grillplats 
framför vindskyddet, samt att lägga tak 
och golv.

Vindskydd vid Skogby Väggberg.

Vindskydd under uppställning. Arbetslaget som fraktade vindskyddet till Väggberget. 
Från vänster: Sölvi Sörgjerd, Sven Entersten, Johan 
Eklöf, Stig Martinsson och Lennart Westerdahl.
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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

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Röjning och markering av den nordös-
tra delen av Svartådalsleden är nu klar. 
Vandringsleden går från Hedbo radby 
förbi ”Smöjtallen, till Sågdammen vidare 
till Kvarnsjön.

Vid Vägen till Kvarnsjön finns markering 
söderut. Efter en dryg kilometer kan man 
välja att gå vägen till Skogbyn eller att ta 
av, upp mot Lokärrsberget och sedan 
vidare till det nyuppsatta vindskyddet 
vid Väggberget.

   PÅ GÅNG I SVARTÅDALEN Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Svartådalsleden.

Smäcken. 
Arbetet med att lägga ut bron Smäcken 
påbörjades den 9 augusti. Stålkonstruk-
tionen ska transporteras ner till Svartån 
där den ska läggas ut och monteras ihop på 
plats av Finntorpets Bygg och Konsult AB.

Därefter behöver vi samla ideella krafter 
som hjälper till att få räcken och gång-
brädor på plats.

Hör gärna av dig till Projektledare 
Stig Martinsson tel. 076-131 31 25 om du 
kan delta.

Här kan man ta sig direkt mot Skogbyn 
eller fortsätta söderut mot Mattssons torn. 
Väl framme vid tornet kan man vandra 
vidare på leden till Stävrebadet, där vi 
har ett övernattningsskydd eller välja att 
vandra via Skogbyn för att avsluta vid 
Hedbo.
Sträckning Stävresjön via Sätra Brunn, 
Sisjön, Öster Vrenninge, Älkullen till 
Rörbo, kommer att röjas och markeras 
efter det att den nordöstra sträckningen 
är färdigställd.
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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

Digital boklansering 10 september 
I samband med Kulturarvsdagen, 
fredagen den 10 september, kl. 18:00 
arrangerar vi en digital boklansering av 
Ruth Rosenius-Högmans böcker på vår 
YouTube-kanal. I samband med denna 
direktsända boklansering gör vi båda 
Ruth Rosenius-Högmans böcker till-
gängliga för allmänheten som kostnads-
fria e-böcker och vi hyllar samtidigt 
hennes livsgärning och författarskap.
Författaren Ruth Rosenius-Högman föddes 
1888 i Västerfärnebo. Hon växte upp 
med sin för hembygden hängivne far, 
läraren Per August Rosenius som var 
en av grundarna till Västerfärnebo hem-
bygdsförening.
Ruth bildade ett starkt eget intresse för 
sin hembygd, och beskrev sig själv som 

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:

journalist och lokalhistoriker. Hennes 
koppling till Sätra Brunn är bred. 
Ruth avled 1963.

Brunnsmuseets sommarutställning i 
Henschens badhus har öppnades lördagen 
den 31 juli och vi är oerhört glada för att 
återigen ta emot nya gäster som vill lära 
sig mer om Sätra Brunns historia.
Brunnsmuseets större utställning i Hen-
schens badhus kommer efter 31 juli att 
hålla öppet varannan lördag kl. 11-16, 
den 14 augusti, 28 augusti, 11 september 
och 25 september. Det är precis som tidi-
gare fri entré.
Vi har i år byggt vidare på den utställ-
ning som vi gjorde 2019, med några nya 
spännande inslag som berättar om anrika 
kurorten Sätra Brunn. Bland annat har vi 
byggt in en kyrkovägg i utställningen, 
och det autentiska dörrparti som räddades 
från den rivna arbetsterapibyggnaden 
finns kvar.
Vi kommer fortsätta hålla öppet vår mindre 
utställning i Mellantorpet tisdag-söndag 
kl. 10-17. Det innebär att båda utställ-
ningarna kommer vara öppna samtidigt 
under vissa lördagar, vilket är första 
gången någonsin i Brunnsmuseets (kanske 
även i brunnens) historia som det finns 
två utställningar öppna samtidigt. 
Varmt välkommen till Sätra Brunn och 
våra utställningar!

Anitha Barrsäter
Ordförande i Svartådalens 
Bygdeutveckling

Efter en blöt vår och en varm högsom-
marmånad är det dags att blicka mot 
sensommaren och höstens aktiviteter. 
Glädjande nog får vi även möjlighet att 
ses på riktigt.
Först kan vi konstatera att det sker mycket 
i Svartådalen just nu. Föreningens arbete 
med vandringsleder, vindskydd och vid 
Svartådalens besökscenter fortskrider. 
Äntligen ska Smäcken läggas på plats, 
start nu i veckan! Besöksantalet både på 
centret och i bygden ökar och vår lokal-
tidning skriver reportage som på olika 
sätt speglar en aktiv bygd.
Nu laddar vi för en aktiv höst med dis-
kussioner om hur vi tillsammans i olika 
konstellationer kan arbeta med fortsatt 

utveckling såväl i bygden som i samverkan 
med kommun och region. Vi fortsätter 
med arbetet med vår egna strategis ut-
maningar och att få den lokalekonomiska 
analysen presenterad för oss i bygden och 
för våra politiker för att påverka utveckling 
av vår kommundel.
Det finns många viljor och olika syn på 
hur bygden ska utvecklas och det måste 
till för att en utveckling ska ske. 
Jag hoppas att ni hörsammar någon eller 
några av de inbjudningar som kommer 
att komma under hösten och redan nu bo-
kar in datumen som finns i detta nummer 
av Vårt Svartådalen. Innehållet i höstens 
träffar är ett resultat av vad som framkom 
i våra strategisamtal under vårvintern. 

Vi startar upp med ”Nytt byggande i 
bygden” redan den 16:e augusti kl 19. 
De mötet är extra viktigt om du är mark-
ägare och vi bjuder in i samverkan med 
vår lokala LRF avdelning.
Den här sommaren har vi haft glädjen 
att ha Paulina på Besökscentret som vi 
tackar för hennes insats med att ta hand 
om våra besökare!
Slutligen vill jag hälsa alla nya medlem-
mar välkomna till Svartådalens Bygdeut-
veckling tack för ert stöd. 
Ser fram emot att vi får träffas i bygden 
på höstens olika träffar! 
Varmt välkomna!

   ORDFÖRANDE HAR ORDET Svartådalens
                       Bygdeutveckling

   BRUNNSMUSEET SÄTRA BRUNN

Sommarutställning 
i Henschens badhus

Utställning i       

Mellantorpet

Måndag 16 augusti hade vi ett möte om 
Nybyggnation i bygden.
Sala kommun håller på med en HÖP 
Hållbar översiktsplan i den ingår planer 
på nybyggnation i ytterområdena. 
Hur stämmer vår Lokalekonomiska
analys (LEA) med kommunens tankar?
Frågan vi ställer är, hur vill vi att vår 
bygds nybyggnation ska ske?

Var ska den ske och vad ska byggas?
Det är extra viktigt att du som är markägare 
deltar med dina synpunkter nu medans vi 
kan påverka! Du som inte hade möjlighet 
att vara med på mötet, hör gärna av dig!

Detta ska in i ”Möteskalendern”
Söndag 29 augusti kl. 10.00-14.00 
Arkeologidagen firas på Svartådalens

Besökscenter. Samtidigt är det sista dagen 
för utställningen OHTSEDIDH –
samiska kulturyttringar 
i Mellansverige.
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      Fläckebo Hembygdsförening

Hembygdsfest i Fläckebo
Efter ändrade Corona-regler gällande antal 
personer vid offentliga sammankomster 
kunde Fläckebo hembygdsförening hålla 
sin sommarfest som alltid infaller sista 
söndagen i juli.

Vädret var strålande, 28 grader, nästan 
för varmt, men lummig grönska och 
svala vindpustar från Fläcksjön skapade 
en behaglig utomhusvistelse för deltagarna 
i den efterlängtade sammankomsten. 
Folk var glada att äntligen flera kunde 
samlas till en tillställning, så det blev 
drygt 70 personer som kom till sommar-
festen vid Gammelgården.
Entusiasmen med vilken både besökare 
och funktionärer deltog i festen kunde 
man inte undgå. Många frivilliga hade 
bakat till kaffet och gåvorna till lotterierna 
var generösa.

Den engagerade musiktrion Joel, Gustav 
och Magnus var glada att äntligen spela 
för publik. Musikrepertoaren var riklig 
och varierande, väl inövad under den 
långa uppehållet för spelningar. 

Musikanterna talade om att det var i sin 
ordning att publiken fick röra sig hur de
ville under deras framträdande. Hettan 
gjorde dock sitt, alla satt kvar på sina 
platser och bara njöt av musik.
Kaffe med gott hembakat, grillad korv 
och dricka vid den nyinrättade eldsäkra 

grillen avnjöts under underhållnings-
pausen. Många av personerna hade 
inte sett varandra på ett tag så nu var 
det gyllene tillfälle att få sig en liten 
pratstund i skuggan av träden. I pausen 
meddelades också vinnaren i tävlingen 
av tipsrundan längs Fläcksjön. 
Lottdragningen fick vänta tills hela 
musikprogrammet var avklarat.

Det blev en mycket trevlig sommarfest 
med fint väder, skön underhållning, 
många nöjda besökare och spirande 
förhoppning om att sådana samman-
komster även kommer att kunna hållas 
i fortsättningen.

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

                                                                                                                             Nataljia von Knorring

Måndag den 6 september kl 19 –21 
Näringslivets utveckling i bygden.
Vi känner Sala kommuns nya närings-
livschef Cissi Lööv på pulsen och hör hur 
hon ser på utveckling av företagande och 
entreprenörskap på landsbygden. Vi får 
då möjligheten att diskutera och delge 
henne vår syn på vår bygds utvecklings-
möjligheter.
Du som är företagare eller vill bli företa-
gare eller har idéer om vår bygds behov 
och möjligheter, kom och bidra till vår 
utveckling!

Måndag den 20 september kl 19-21
Föreningar i bygden.
Vi bjuder in företrädare för kommunens 
Kultur och fritid för att lyssna av hur 
stödet till föreningar ser ut och kommer 
att se ut inför framtiden. Där vi även kan 

diskutera hur möjligheter och behov ser 
ut i bygden nu och framåt!
Programmet inte riktigt klart än, håll utkik!

Måndag den 4 oktober kl 19-20
Lokalproducerat från vår bygd.
Vi bjuder in företrädare från Eldrimner 
för att få inspiration till hur vi kan ut-
veckla lokala produkter, skapa samver-
kan och utbildning för våra behov.
Programmet inte riktigt klart än, håll utkik!

Måndag den 25 oktober kl 19-21  
Skogen i vår bygd.
Vi bjuder föreläsare om nya produkter 
och tjänster från skogen, -vad gör vi med 
den skadade skogen, - skogen en resurs 
för att rädda klimatet? Vilka produkter 
och tjänster skulle passa hos oss?
Programmet inte riktigt klart än, håll utkik!

Måndag den 11 november kl 19-21  
Viltet i vår bygd.
Vi bjuder in föreläsare om hur samverkan 
kan ske för att underlätta skötseln av vil-
tet över jaktvårdsområdena, hur vi kan 
samverka för att minska skador på skog 
och betesskador.
Programmet inte riktigt klart än, håll utkik!

Måndag den 22 november  kl 19-21 
Fisket i vår bygd.
Vi bjuder in föreläsare om hur vi kan skö-
ta våra sjöar och vattendrag för ett livs-
kraftigt fiske
Vi kan diskutera vilka behov som finns i 
vår bygd och möjliga lösningar.
Programmet inte riktigt klart än, håll utkik!

      Utvecklingsträffar för vår bygd hösten 2021 Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Svartådalens
                       Bygdeutveckling
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Trots många inställda aktiviteter är vi 
i Kilbolokalen glada att ha arrangerat 
både barnboksbyte och plantloppis. 
Stort tack till alla er som deltog, ni gör 
bygden levande!
Även under sommaren har det varit 
full fart eftersom vår lilla sal på övervå-
ningen totalrenoveras, vilket vi ser fram 
emot att visa upp i höst.

I höst ger Kilbolokalen följande program:

TINA-”Simply the best” - 13:e septem-
ber kl.18 öppnar vi upp på storslaget vis. 
Cecilia Kyllinge ger en hyllningskonsert 
till Tina Turner! Föreställningen är en 
berättelse om Tina Turners spännande 
liv och med hennes fantastiska musik. 
Med andra ord; en rejäl energiinjektion 
inför hösten.

”Ett ögonblick i sänder” - 7:e novem-
ber kl.18. Musik och berättande om Lina 
Sandells liv och tankar av Teater Unna.

Sara Aldèn med vänner - 5:e december 
kl.18. Starta julmyset den första advent 
med en stämningsfull julkonsert.
För bokning, maila till bokning@kilbolo-
kalen.se eller ring 0224-70176.

Vi ser fram emot att träffa er igen och 
visa upp vår nya fräscha lilla sal.
Har du idéer, tips på arrangemang, 
vill hyra lokalen eller rent av bli en 
del av oss?
Maila oss och berätta bokning@kilbolo-
kalen.se  eller på tel. 0224-70176.

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

Vi i Chillbo är glada att äntligen kunna 
öppna vår verksamhet igen och är i full 
gång med planeringen inför hösten.
Den 14:e augusti tjuvstartade vi med 
årets Familjedag. Förutom hoppborg och 
annat kul kom det även en magiker!

Tycker du Chillbos verksamhet är viktig 
och vill vara med och skapa roligheter 
för vår bygds barn? Då är du välkom-
men till vårt glada gäng! 
Du kontaktar oss lättast via Facebook.

                                  Lovisa Westerdahl

Kulturföreningen Kilbolokalen Svartådalens
                       Bygdeutveckling
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Invigning av läktaren.
Lördagen den 31/7 var det stor fotbollsfest vid Svedboäng, då ca 200 personer hade kommit för att ta del av invigningen av 
Västerfärnebo AIK:s läktare. Detta gjordes i samband med lagets sista vänskapsmatch inför seriespelet i div 4.

Läktaren har byggts av ideella krafter i klubben under ledning av Rasmus 
Hedlund Aldén som varit drivande för byggnationen av anläggningen. 
Läktaren som har en längd av 16 meter och rymmer ca: 120 personer 
och byggdes under en helg.

Invigningstalare var Västmanlands Fotbollsförbunds ordförande Birger 
Jonsson. I sitt tal gratulerade Birger Västerfärnebo AIK till en fin och 
bra läktare vid en vackert belägen idrottsplats.

   VÄSTERFÄRNEBO AIK Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Västerfärnebo AIK:s spelschema herrar div.4 hösten 2021.

2021-08-07 kl 15 Irsta IF - Västerfärnebo AIK                       2 - 4

2021-08-10  kl 19 Västerfärnebo AIK - IFK Västerås FK

2021-08-18  kl 19 Västerås BK 30 - Västerfärnebo AIK

2021-08-24  kl 19 Västerfärnebo AIK - Västerås AFG

2021-08-28  kl 15 Västerfärnebo AIK - Gideonsbergs IF

2021-09-04  kl 15 Kungsör BK - Västerfärnebo AIK

2021-09-11  kl 15 Västerfärnebo AIK - Munktorps BK

2021-09-18  kl 15 Ransta IK - Västerfärnebo AIK

2021-09-25  kl 15 Västerfärnebo AIK - Syrianska IF Kerburan

2021-10-02  kl 15 Sörstafors-Kolbäck FK - Västerfärnebo AIK

2021-10-09  kl 15 Västerfärnebo AIK - Tortuna SK

Han önskade klubben lycka till med anläggningen och klubbens 
fortsatta spel. Från förbundet överlämnades en blomma till föreningens 
ordförande Hasse Andersson.

På grund av pandemin, så har årets seriespel i likhet med fjolårets varit förkortat och i år senarelagt. VAIK som är nykomlingar i div. 
4 har haft en bra försäsong med endast en förlust. Västerfärnebo AIK:s träningsmatcher inför seriespelet.

Skogsbo -Avesta Västerfärnebo AIK 1 - 2

Hallstahammars SK Västerfärnebo AIK 1 - 6

Säters IF Västerfärnebo AIK 1 - 7

Västerfärnebo AIK Skogsbo -Avesta 6 - 1

Västerfärnebo AIK Sala FF 3 - 4

Den 31/7 spelades säsongens sista träningsmatch mot Sala FF. 
Detta inför en stor publik på ca: 200 personer.
Det var en jämn och målrik tillställning där Sala FF gick segran-
de ur striden. Matchen höll ett högt tempo, med många täta och 
hårda närkamper.
VAIK tog ledningen redan efter 16 minuter, under första halvle-
kens tilläggstid kvitterade Sala FF. VAIK gjorde även 2 – 1 i bör-
jan av den andra halvleken. Sala FF hade sedan två lyckosamma 
minuter då man både kvitterade till 2-2 och även tog ledningen 
med 2-3. I mitten av andra halvlek gjorde lagen var sitt mål och 
slutresultatet fastställdes till 3-4.
VAIK:s målgörare: Marcus Z 1-0 och 2-1, Simon E 3-3.

Västerfärnebo AIK fotboll hälsar nya som 
gamla spelare, åskådare och medlemmar 
välkomna till oss!

Våra lag:
Herrar seniorer, kontaktperson, 
Hasse Andersson, 070-568 05 80
Damer, kontaktperson, 
Emelie Törnros, 073-707 83 57

Flickor 07-10, kontaktperson, 
Emelie Törnros, 073-707 83 57
Pojkar 11-13, kontaktperson, 
Micke Mattsson, 070-537 00 84
Mix 13-16, kontaktperson, 
Andreas Norgren, 073-662 69 07

Fotbollsskolan kontaktpersoner: 
Andreas Norgren, 073-662 69 07, 
Jeanette Vilhelmsson, 073-742 90 14
Mejl: fotboll@vasterfarneboaik.se
Hoppas vi ses på Svedboäng under
fotbollssäsongen!
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Kontaktuppgifter:
Företag:  Västerfärnebo Restaurang & Pizzeria
Ägare:  Bayram Karakas
Adress:  Norbergsvägen 15 eller Gamla vägen 8
 733 60 Västerfärnebo
Telefon:  0224 – 74 03 03
Mailadress:  bayramkarakas171@gmail.com.
Facebook:  Färnebo pizzeria

I Västerfärnebo driver Bayram 
Karakas tillsammans med sin 
hustru Sadet Karakas, 
Västerfärnebo 
Restaurang 
och Pizzeria.

                                                    Paret har ägt och drivit matstället i 5 år. Utbudet i restaurangen är stort,        
                                           här kan man välja att ta en pizza, beställa något från grillen, äta lunch eller 
                              välja en hamburgare. Menyn är varierande och innehåller många specialiteter. 
Matstället har gott om sittplatser, både inomhus och utomhus, vilket gör att paret kan ta emot större 
sällskap som vill äta det som erbjuds på menyn. Man kan även välja att ta med sig den beställda 
måltiden för att inta den på annan plats. Bayram och Sadet erbjuder även möjlighet för de som vill 
boka speciella måltider i samband med födelsedagar eller begravningar.
Restaurangen har fullständiga rättigheter för servering av alkoholhaltiga drycker. 
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Stort tack till våra bidragsgivare
till Vårt Svartådalen #10:

 Färnbo Byalag
076-806 42 80

 Kulturföreningen Kilbolokalen
0224-701 76

 Sven Entersten 

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

Företagare, se hit!
I förra numret av Vårt Svartådalen 
började vår presentation av företag som 
är medlemmar i Svartådalens Bygdeut-
veckling ekonomisk förening och i det-
ta nummer fortsätter presentationen av 
medlemsföretag. Fortsättning följer...
Material som text och bild till nästa 
nummer av Vårt Svartådalen ska vara    
inskickat senast fredagen den 
22 oktober 2021 till
styrelsen@svartadalen.se

I KORTHET

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Vi har många projekt igång för bygdens 
utveckling. Många av våra projekt är till 
viss del finansierade genom bidrag från 
olika håll, Leader Nedre Dalälven, Läns-
styrelsen, LONA (Lokala Naturvårdssat-
ningen) m.fl.

Vi behöver bli flera som stödjer bygden, 
detta kan du göra genom att bli medlem i 
Svartådalens Bygdeutveckling.

Medlemsavgiften är 300:-/år plus en 
engångsinsats på 2 000:-. Engångsavgiften 
återbetalas när medlemskapet avslutas. 
Medlemsavgiften betalas genom Bank-
giro 5399 – 2731, mejla dina, företagets 
eller föreningsuppgifter till 
styrelsen@svartadalen.se.

STÖTTA SVARTÅDALEN!


