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Det här numrets utvalda bild är foto-
graferad av Anders Hedlund. Den vi-
sar Västerfärnebo kyrka i förgrunden 
och en av senhöstens vackra solned-
gångar som bakgrund.

Hur kom bilden till?

- Bilden är tagen med drönare. Jag 
var i Västerfärnebo och letade motiv. 

Flög runt med drönaren för att hitta 
en plats där den fina kvällsljuset 
skulle synas bäst och parkerade drö-
naren så solen hamnade precis bak-
om kyrkan, berättar Anders.

Bilden las ursprungligen upp i Face-
book-gruppen Bilder från Västerfärne-
bo med omnejd. Gå med i den om du 
vill se många fina lokala bilder.

WWF HAR
DELFINANSIERAT

DETTA
PROJEKT

I TIDEN

Nu går vi mot ljusare tider. När du 
får Vårt Svartådalen nr 3 i din hand 
har vi passerat Vintersolståndet. Kan-
ske även Julen och Nyåret har passe-
rats, allt rullar på i en faslig fart. Vad 
kan vi då vänta oss av 2019? 

En förhoppning är att vår fina mö-
teslokal i Svartådalens Natur- och 
Kulturcenter kommer att bli en natur-
lig mötesplats för bygdens föreningar 
där man har sina möten, kurser och 
studiecirklar.

Vi hoppas även att du har möjlighet 
att besöka utställningen och forskar-
salen vilka nu står färdiga. Vi fort-
sätter arbetet med att utveckla dessa 
delar ytterligare och tar gärna emot 
idéer och synpunkter. 

Vintern 2017 utsågs Svartådalen till 
ett friluftsområde av riksintresse av 
Naturvårdsverket. Denna utnämning 
innebär att vi tillsammans i Svartåda-
len har utvecklingen i våra händer. 
Det nya projektet Svartådalens Fri-
luftsområde kan du läsa mera om på 
följande sidor.

Missa inte! 
Släktforskarkurs startar tisdag 29 
januari kl 19-21. 
Anmälan till ingmari@vasterfarnebo.se, 
076-806 42 80.

 

Ingmari Ekman
Styrelsen i Svartådalens 
Bygdeutveckling

Nyhetsbrevet för dig som bor i Svartådalen. Utgivet av Svartådalens Bygdeutveckling i januari 2019. 
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Vi som arbetar i styrelsen: 
Anitha Barrsäter, ordförande 
070–736 36 82 
John de Jong, vice ordförande  
070–681 89 87 
Ingmari Ekman, sekreterare  
076–806 42 80 
Ledamöter:  
Kjell Eklund  
Lennart Klaar  
Lillemor Larsson Hassel  
Jan Johansson 
Jennie Preiholt 
Ingemar Ström 
Ann-christin Korths-Aspegren (adj.)
Agneta Svärd, adjungerad kassör, 
Ordna Administration & Utbildning

Kontakta: 
 styrelsen@svartadalen.se

 
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.
• Administrerar webbsidan svartadalen.se och 
Facebooksidan Svartådalen.
• Driver Svartådalens Bygdecenter med 
samhälls- och turist information.
• Arbetar med utveckling av Svartådalens 
Natur- och Kulturcenter.

Tillsammans håller vi landsbygden 
levande, kontakta oss gärna med 
förslag som kan göra bygden bättre!
Mejl: info@svartadalen.se

En sammanfattning av 2018
ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Nu lägger vi år 2018 till hand-
lingarna. Året som gått har 
inneburit påminnelser på 
både gott och ont. Vi fick 

uppleva nya bränder i vårt närom-
råde och påfrestningar för de gröna 
näringarna med svår torka värre än vi 
upplevt i mannaminne. Det vi också 
fått uppleva är styrkan i hur snabbt 
vi nu kan mobilisera när krisen står 
för dörren och hur vi generöst hjäl-
per varandra för att lösa problemen. 
Det värmer mitt hjärta att tänka på. 
   Det visar också vilken styrka vi har 
i den här bygden när vi gör saker till-
sammans. Det görs mycket bra och nu 
har vi möjlighet att göra ännu mer, ta 
nya steg gemensamt. Sedan augusti 
finns en ny medarbetare för bygdens 
utveckling, Annika Kumlin, anställd 
som projektledare för Svartådalens 
Friluftsområde, hon presenterar både 
sig och sitt arbete här.

Tillsammans är vi starka 
   En viktig del är att få fram en 
gemensam syn på hur vi ska driva 
utvecklingen utifrån de delvis nya 
förutsättningarna vi har i bygden. 
Hur vi i bygden tillsammans med 
kommunen, länsstyrelsen och regio-
nen kan dra åt samma håll med våra 

olika resurser och insatser. För det 
krävs att vi samlas runt ett gemen-
samt bord och diskuterar. Vissa 
saker vet vi redan som att bron över 
Smäcken ska på plats, men mycket 
blir det vi gör det till. Jag hoppas 
därför att så många som möjligt tar 
tillfället att komma när Annika bjuder 
in till träffar. Den första, där den av 
Malcolm Dixelius och Valerij Gortja-
kov framtagna branddokumentären 
”Vi är alla anhöriga till branden” 
visades, anordnades en kväll i slutet 
på november. 

   Det pågående arbetet med SNoK 
(Svartådalens Natur- och Kulturcen-
ter) går in i en ny fas. Själva centrets 
insida börjar bli klart och nu tar arbe-
tet med utemiljön och verksamhets-
utvecklingen fart. Konferensrummet 
finns redan nu tillgängligt att hyra för 
möten, kurser och konferenser. Hör 
av er till Bygdecentret för att boka. 
   Den gångna sommarens värmebölja 
innebar en hård belastning på våra 
badplatser och vi vill passa på att rik-
ta ett stort tack till alla som bidragit i 
arbetet på olika sätt. Inför kommande 
sommar tar vi tacksamt emot intres-
seanmälningar från er som känner att 
ni kan tänka er att hjälpa till. 
   Vi går in i en ny period för Svartå-
dalen. Låt oss tillsammans forma den, 
för allas vår gemensamma framtid i 
vår bygd!

Med de varmaste hälsningar om ett 
 
Gott Nytt År!

Konferensrummet som finns att hyra på 
bygdecentret. FOTO: ANNIKA KUMLIN

Anitha Barrsäter
Ordförande i Svartådalens 
Bygdeutveckling

Bygdeutveckling
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Nytt leaderprojekt 
utvecklar Svartådalen 

Svartådalens Bygdeutveckling 
har sökt och beviljats stöd till ett 
utvecklingsarbete som ska göra 
att bygden är rustad för framtiden 
och tar vara på alla de förutsätt-
ningar som finns i området idag. 
 
Föreningen har beviljats stöd från 
Leader Nedre Dalälven samt Sala 
kommun och Länsstyrelsen Västman-
land för att utveckla Svartådalens fri-
luftliv och näringsliv. Projektet kom-
mer pågå under tre år och omfattar 
Västerfärnebo och Fläckebo socknar 
i första hand, men kommer även att 
gynna Svartådalen i stort.

Bakgrunden till projektet är att 
Svartådalen, med sin unika natur, har 
utsetts till ett område av riksintresse 
för friluftsliv av Naturvårdsverket. 
Det, tillsammans med förutsättning-
arna som ett fortsatt stort intresse för 
att besöka brandområdet ger, skapar 
ett behov av att utveckla bygden för 
att ta till vara på möjligheterna. 

För att detta arbete ska lyckas be-
hövs det långsiktiga satsningar på lo-
kal infrastruktur, något som är en stor 
del i projektet. Allt från att restaurera 
och utveckla vandringsleden som en 
gång gick genom Hälleskogsbrännan 
och uppföra en ny bro över Svartån 
vid Smäcken, till att ta fram en ny 
webbsida ingår i planerna. Men det 
kommer även att göras ett arbete med 
att utveckla näringslivet på ett hållbart 
sätt med fokus på de gröna näringarna 
och viktigast av allt att få till en sam-
verkan i bygden.

Ytterligare en del av projektet är 
att filmen Vi är anhöriga till branden, 
skapad av Malcolm Dixelius och Va-
lerij Gortjakov, har färdigställts och 
premiärvisats på bygdecentret i Väs-
terfärnebo. Filmen visar hur branden 
upplevdes av personer boende i när-
området och lite hur tiden efteråt har 
varit.

 
Annika Kumlin

Broplatsen utanför Västerfärnebo där projektet Svartådalens Friluftsområde ska åter-
uppbygga bron över Svartån.                  FOTO: ANNIKA KUMLIN

I KORTHET

Svedboäng 
firar 100 år

Dansbanan i Svedboäng flytta-
des från Lasjö till Svedboäng vin-
tern 1918-1919 och invigdes 30:e 
april samma år. Det kom att bli en 
populär festplats med tiden och 
2019 firas 100 år i dansens tjänst. 

Entréavgiften var 50 öre och kaf-
fet kostade 25 öre, men man fick ta 
med eget socker. Det fanns ett litet 
kök med järnspis att koka kaffet på 
och plats för 3-4 personer att sitta 
i köket och dricka sin tår. Under 
köket fanns en liten källare där 
dricka förvarades.

Västerfärnebo AIK övertog 
Svedboäng på arrende 1926. Nu-
varande dansbanan byggdes 1932. 
Efter krigsslutet 1945 var Svedbo-
äng väldigt populärt. Ofta var det 
mellan 7-10 bussar som kom ful-
lastade med besökare och dessut-
om var det många som cyklade dit.

Den nuvarande serveringsbygg-
naden med kiosk byggdes 1957. 
Det byggdes också en pilkast-
ningsbana och en skjutbana vilket 
var mycket populärt. Publikrekor-
det har Emil Ford med ca 1200 be-
sökare. Säsongen sträckte sig över 
hela sommaren och omfattade 17-
18 danskvällar.

När dragspelsstämman Färn-
boparaden startade 1979 byggdes 
så småningom en till dansbana. 
Numera är det PRO som varje 
sommar har sina måndagsdanser 
för pensionärsföreningarna under 
sommaren på Svedboäng.

2019 är det dags för festplatsen 
att fira 100 år. Lördagen 10 augusti 
2019 blir det dans för alla på båda 
banorna.

Västerfärnebo AIK

För mer info om firandet håll 
ögonen på Västerfärnebo AIKs 
Facebook-sida.
facebook.com/vasterfarneboaik
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EVENEMANG

Återkommande aktiviteter, håll 
utkik på svartadalen.se och på 
Facebook på Svartådalen.

 Långfredagen  
Äggletning

 Valborgsmässofafton  
Svedboäng, Fläckebo, Västerbykil

 Loppisrunda  
Första lördagen i juni

 Nationaldagen

 Midsommarafton

 Kom till Gården  
Första lördagen i augusti

 Konst- och Hantverksrundan  
Andra helgen i augusti

 Svarta Maran  
14 september

 Julmarknad i Västerfärnebo  
Lördagen före första advent

 Julmarknad i Fläckebo 
Andra advent

Nya kyrkoherden har ordet
Från och med Första söndagen i 

advent är jag på heltid kyrkoherde i 
Västerfärnebo-Fläckebo församling. 
Närmast kommer jag från en tjänst 
i Västerås domkyrka, och dessförin-
nan har jag varit präst i Uppsala stift 
under många år. Inte visste jag sär-
skilt mycket om Västerfärnebo och 
Fläckebo när jag sökte mig hit, men 
nu, efter att bara ha hunnit mjukstar-
ta, vet jag i alla fall en del. Som t ex 
att Svartådalen är ett naturområde 
av riksintresse. Och att människorna 
här verkar vara snälla och vänliga. 
Dessutom har jag upptäckt våra två 
fantastiska kyrkobyggnader - sins 
emellan olika, men båda två vackra 
och välkomnande.

Fördelen med att vara ny på en 
plats är att man inte hunnit bli hem-
mablind.  Du som bott här länge, har 
väl inte glömt bort att det i Väster-
färnebo kyrka finns ett konstverk 
av högsta internationella klass, som 
skulle platsa på vilket stort museum 
i världen som helst: det medeltida 
altarskåpet. I samband med att re-
noveringen av kyrkans fönster fort-
sätter till våren, hoppas jag att vi ska 
kunna ordna så att altarskåpet fram-
träder ännu bättre, i all sin glans.

I sommar kommer en välkänd 
fotokonstnär att visa några verk i 
Västerfärnebo kyrka. De knyter an 
till den stora skogsbranden, och 
jag hoppas att de ska kunna fung-
era också som en hjälp att samtala 
om och ytterligare bearbeta det som 
hände. Det kommer att bli tillfälle 
att möta konstnären och jag funde-
rar också på att bjuda in personerna 
bakom teaterföreställningen ”Den 
stora branden” på Västmanlands 

teater.
Ett problem när man har så fina 

kyrkor, är att man gärna vill vara där 
när det är tid att fira gudstjänst. Men 
det kommer ändå att komma inbjud-
ningar till friluftsgudstjänster framåt 
sommaren, inte minst i Fläckebo.

Men ännu är det långt till vår - vi 
står på tröskeln till advents- och jul-
tiden. Då fylls kyrkorna och de kän-
da psalmerna klingar under valven 
- som de gjort i vår bygd i hundratals 
år. Både Fläckebo och Västerfärnebo 
kyrkor är öppna varje dag, året runt. 
Välkommen dit, även när det inte är 
nåt särskilt på gång - för din egen 
skull. Det är inte bara naturområden 
som kan vara fridlysta, utan män-
niskor också. I kyrkorna ger Gud oss 
frid och fred.

 
Markus Holmberg

Datum för 2019 års Svarta Maran 
blir den 14 september. Inbjudan 
finns på www.idrtottonline.se/sa-
traif

Om Du vill ge startavgiften 
i present till någon, kontakta  
claes.wannberg@sheab.net.

Årets Svarta Maran gick i skap-
ligt väder den 8/9, banrekord slogs 
i fler klasser. 29 cyklister och 44 
löpare tog sig genom de 25 km till 
Sätrabrunn.

Markus Holmberg  FOTO: KICKI HOLMBERG

FOTO: JOHN DE JONG

Svarta Maran

Släktforskningens dag 19:e januari
Dagen firas av Sveriges Släktforskar-
förbund och dess medlemsförening-
ar, hembygdsföreningar, arkiv och 
bibliotek som håller öppet hus och 
andra aktiviteter för släktforsknings-
intresserade. Temat för 2019 är Foto-
grafiet och släktforskningen. 

Välkommen till en eftermid-
dag i släktforskningens tecken på 
Svartådalens Natur- och Kultur-
center lördag 19 januari klockan 
14-16. Programmet för dagen pre-
senteras i början på januari på  
Facebooksidan Svartådalen.
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en vecka i Rättvik på Classic Car Week 
är obligatoriskt. Övriga året tillbringar 
jag mycket tid i köket med att laga mat, 
konservera och baka.

Vad har du gjort tidigare på arbetsfronten?

När det kommer till yrkeslivet så har jag 
den senaste tiden arbetat med projekt-
ledning i olika former, främst inom inte-
gration. Tidigare i livet har jag utbildat 
mig inom allt från företagsekonomi till 
landskapsarkitektur och arbetat många 
år i restaurangvärlden. Under 5 år så 
drev jag eget företag, främst som fri-
lansskribent och bloggare, men jag pro-
vade även på att ge ut ett magasin och 
att driva ett konstgalleri.

Du ska jobba med att utveckla Svartådalens 
friluftsområde, hur känns det?

Det känns både utmanande, spännan-
de och väldigt roligt. Projektet har en 
bredd som sträcker sig från ett brobygge 
och att jobba med vandringled till mark-
nadsföring av bygden och att utveckla 
de gröna näringarna. Precis ett sådant 
projekt som jag drömt om att få ta mig 
an, då landsbygdsutveckling ligger mig 
väldigt varmt om hjärtat.

Vad hoppas du på att projektet ska leda till?

Målen med projektet känns väldigt 
konkreta, det är fysiska platser som ska 
utvecklas och verktyg som ska skapas. 
Det känns skönt att veta att det kommer 
lämna efter sig något beständigt. Sedan 
så hoppas jag på att projektet ska enga-
gera många som bor i området och att 
det ska ge glädje till både invånare och 
besökare.

Vart kan man hitta dig?

Jag håller för det mesta till på bygdecen-
tret i Västerfärnebo. Dit är man varmt 
välkommen för att ta en kopp kaffe och 
berätta om sina idéer kring projektet. Ju 
fler som hjälper till, desto bättre kom-
mer resultatet att bli. 

Svartådalens bygdeutveckling

HALLÅ ANNIKA KUMLIN!

Du är ny projektledare på Svartådalens 
Bygdeutveckling, berätta lite om dig själv.

Jag är en glad 39-årig rumpkulla som 
har växt upp i Avesta. Numer bor jag i 
byn Vallsjöbo i Norbergs kommun med 
sambo och två katter, något som pas-
sar mig väldigt bra då jag alltid haft en 
dragning till landsbygden och ett liv 
nära naturen. Ett annat stort intresse 
är veteranbilar i olika former, sommar-
halvåret är fullbokat med bilträffar och

· träffa lite folk…  
· slippa laga mat…  
· få nåt nytt att tänka på…  

SOPPLUNCH 
Församlingsgården vid Västerfärnebo kyrka  

onsdag 23 januari kl 12.00 
mässa i kyrkan kl 11.30  
 

EN DYGDERIK 
MATRONA  
Malin Hising Rudbeckius, 
biskopsfru på 1600-
talet, gestaltas av  

MARIANN 
YTTERBERG  
Därefter sopplunch varannan onsdag,  
jämna veckor.  

SOPPLUNCH I FLÄCKEBO FÖRSAMLINGSGÅRD  
TISDAG 29 JAN KL 12.00  
Därefter sopplunch sista tisdagen i varje månad.  

VARMT VÄLKOMMEN! 
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Fläckebo hembygdsförening summerar året
Föreningen är en i allra högsta 
grad levande och aktiv 105-åring. 
Här kommer några glimtar från 
sommarens program.

Förutom de traditionella firandena 
av nationaldag och midsommarafton 
samt sommarfesten sista söndagen i 
juli anordnas en rad sammankomster 
som ska passa olika åldrar och smak-
riktningar.

Årets nyhet hade rubriken bygg-
nadsvård. Vi var inbjudna till Villa 
Björkliden och Komministergården 
för att se hur ägarna renoverar sina 
hus enligt gamla metoder. Fönsterre-
novering och lerklining av väggar de-
monstrerades för en intresserad skara. 
Avslutningsvis bjöds vi på fika bland 
hönsen i skuggan under äppelträden i 
Komministergårdens trädgård.

En kväll på Gammelgården med 
kubbspel och femkamp och korvgrill-
ning var också en kul aktivitet för alla 
åldrar.

Sommarlovsslöjd för skolbarn och 
ungdomar ordnades 18 juli. Med stöd 
från Sala kommun kunde vi anlita 
proffsiga ledare och köpa material för 
ulltovning och fågelholkstillverkning. 
Det kändes både meningsfullt och 
tacksamt, en typ av träff som kan åter-
komma nästa sommar.

Varje Sommarfest sedan jubileums-
året 2013 har teatergruppen jobbat 
fram ett folklustspel som många med 
spänning ser fram emot. Årets spel 
hette Ja mä och tilldrog sig allt emellan 
Odendisa och Holmgöt till magdans, 
Trump och me too-rörelsen. Mycket 
jubel och applåder!

För dagens sång och musikinslag 

stod Joel, Gustav och Magnus - möj-
ligen i konkurrens med regnet och ås-
kan. Efter många veckors värme och 
torka jublades även för det inslaget.

En favorit i repris blev Berättarkväll 
i Ösjö-Emmas stuga 22 augusti. Många 
bidrog med minnen och historier och 
man borde ha spelat in även detta!

”Bulljoggen” första helgen i oktober 
börjar också bli en tradition. Det går 
ut på att man samlas på Kyrkbacken, 
tar sej till Hedens skola, 3 eller 7 km 
sträcka. Framme vid målet belönas 
man med kanelbulle och diplom.

Följ oss på Facebook-gruppen Fläck-
ebo Hembygdsförening och hemsidan 
flackebo.org och delta gärna i våra ar-
rangemang!
 

Fläckebo Hembygdsförening

Folklustspelet Ja mä spelades sommaren 2018. FOTO: PRIVAT

En nyårshälsning från Fiket
Vilket fantastiskt mottagande vi fick 
av er alla när vi drog igång fiket den 
där höstmorgonen i oktober 2016.
Första året gick bättre än väntat och 
det gav oss mod och möjlighet att fort-
sätta driva Fiket.
Ni har fortsatt att handla hos oss, vil-
ket gör att jag fortfarande är överty-
gad om att det faktiskt går att driva ett 

företag som detta på hemmaplan. 
Eva har nu klivit ur företaget, men det 
är med glädje, tacksamhet och framfö-
rallt stolthet som jag ser tillbaka på ti-
den tillsammans med henne och det vi 
byggde upp och skapade tillsammans.
Så med god hjälp driver jag nu Fiket 
vidare och hoppas på att se er även 
under 2019.                   Linda Björkman
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FÖRENING I FOKUS

Under våren har vi haft RIK-elever 
från årskurs 1-3 i Västerfärnebo 
skola. De har bla. fått prova på att 
baka tunnbröd. RIK-skolan är ett 
samarbete mellan skola, förenings-
liv och Kultur och fritid. 
Denna sommar har hembygds-
föreningen haft flera välbesökta 
evenemang såsom familjekväll, 
midsommarfirande, veteranfor-
donskväll och den 28 juli återupp-
stod dragspelsstämman och Nya 
Färnboparaden. 
Föreningen tar tacksamt emot 
hjälp av frivilliga som kan skruva 
och hjälpa till att underhålla gam-
melgården, samt vid evenemang 
hjälpa till med bakning/servering. 
Tycker du att detta låter intressant 
når du oss på:
Mail: info@vasterfarnebo.se
Hemsida: 
http://www.vasterfarnebo.se
Elisabet Pettersson ordförande: 
0224-830 85, 076-766 00 08
Vi finns även på Facebook Väster-
färnebo hembygdsförening där ni kan 
se foton på vad som hänt under 
året samt kommande evenemang.
Du har väl inte glömt att betala års-
avgiften? Nu är det snart 2019! 
100 kr/person BG: 351-5459

 Västerfärnebo hembygdsförening

Badsäsongen 2018 blev både lång 
och intensiv på många sätt när 
det gäller skötseln av Paradis- och 
Stävrebadet. Svartådalens sköt-
selperiod löper mellan juni och 
sista augusti.

Uppstart sker 1 juni enligt Kommu-
nen men den goa värmen i maj gjorde 
att ett antal telefonsamtal ifrågasatte 
varför bryggorna låg på land fast det 
var så fint badväder. Det gäller även 
att sophanteringen och toaletter öpp-
nas enligt kommunens regler.

Skötseln startar med genomgång 
och utläggning av bryggorna, statu-
sen på bryggornas material äldre och 
slitet. Sedan skall sopor och toaletter 
hanteras, till resurs har vi container 
och bajamaja , samt ett antal ideellt ar-
betande personer från föreningen och 
boende runt baden. Vi hanterar även 
gräsklippning på badområdet och 
parkering. Sophantering och toalet-
ter avslutas vid badsäsongens avslut, 
bryggorna tas ur vattnet vid månads-
skiftet oktober - november. På Para-
disbadet är toan bevakad året om.

Badgästerna har uttryckt beröm 
och tacksamhet för att baden är fina 
och välskötta. Vill här även framföra 
beröm till badgästerna som har stor 
del i att baden håller bra nivå genom 
att använda våra sopsäckar i stor ut-
sträckning. Trycket på Stävre blev så 
stort att Kommunen ställde ut en extra 
bajamaja under juli och augusti.

Bryggorna på Stävre är hårt slitna, 

det hårda trycket orsakade ett par 
större haverier som hanterades på 
plats där vi även tacksamt noterar 
badgästers hjälpsamhet. Kommunen 
är informerade om bryggstatus för 
framtida åtgärder.

Till sist, ett stort tack till alla, ingen 
nämnd eller glömd, alla har gjort en 
stor insats för en lyckad badsäsong. 
För framtidens skötsel av baden behö-
ver vi föryngra och ha flera som hjäl-
per till, kontakta Svartådalens Bygde-
utveckling.

Ansvarig för samordning av skötseln baden 2018

Lennart Klaar

Sommaren 2018 blev för många ovanligt 
badrik.  FOTO: PIXABAY

Nu är det dags att nominera 2018 
års Svartådaling. Förra året utsågs 
Ingmari Ekman för sitt aktiva ar-
bete i flera lokala föreningar. 
Årets Svartådaling väljs av en 
jury och utses på Svartådalens 
bygdeutvecklings årsstämma. Ju-
ryn består av Christine Ferngren, 
Mats Fläckerud, Hans Harrysson, 
Ann-christin Korths-Aspegren och  
Monica Yngvesson.
Ta chansen att nominera en person 
eller förening, mejla förslag med 
motivering senast 31/1 till: 
styrelsen@svartadalen.se

ÅRETS SVARTÅDALING

En varm badsäsong

Vi sponsrar Svartådalens Bygdeutveckling

Västerfärnebo 
hembygdsförening
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Rullskidbana
Äntligen är rullskidbanan klar i 
Gropen. Den asfalterade slingan är 
belyst 1,5 km lång och 4 m bred. 
Används i huvudsak för rullskid-
åkning vid barmark. Sätra IF:s 
skidungdomar slipper på detta vis 
att åka på trafikerade vägar och de 
yngre kan få börja åka rullskidor 
tidigare. 
Banan har kompletterats med en 
modulbyggd toalett som är anpas-
sad för rörelsehindrade. 
Finansiering med hjälp av Arvs-
fonden och Landsbygdsstöd (EU).
Allmänheten är välkommen att åka 
rullskidor på banan. 
För mer information se Sätra IF:s 
hemsida www.idrottonline.se/sala/
satraif 

Nya Färnboparaden
Dragspelsstämman Färnbopara-
den har varit ett återkommande 
arrangemang under 36 år då den 
lades ner 2014. Glädjen var därför 
stor när Västerfärnebo Hembygds-
förening och Västerfärnebo Drag-
spelsklubb tillsammans med flera 
föreningar drog igång Nya Färnbo-
paraden igen 2018. Det blev succé. 
Ett arrangemang som återkommer 
igen sista lördagen i juli 2019 med 
dragspelsklubbar och musikgrup-
per på scen och buskspel runt hela 
Gammelgården.

Vill du bli medlem?
Bli medlem i Svartådalens 
Bygdeutveckling ekonomisk förening. 
Medlemsavgiften på 300 kronor per år 
betalas in till Bankgiro 5399–2731. En 
engångsinsats på 2000 kronor 
tillkommer, som återbetalas när 
medlemsskapet avslutas.

Vill du bli företagssponsor?
Vill du bli företagssponsor och stödja 
vårt arbete skulle det vara varmt 
uppskattat! Skicka ett mejl till  
info@svartadalen.se eller läs mer på:  
www.svartadalensutveckling.se

Vill du bli volontär?
Vill du hjälpa till som volontär? Anmäl 
gärna ditt intresse med namn, 

telefonnummer och mejl till  
styrelsen@svartadalen.se.

Vi är mycket glada och tacksamma över 
ert stöd till verksam heten för bygden!

Stort tack till våra bidragsgivare:
 Färnbo Byalag 

076-806 42 80
 Edens Garden AB

www.edensgarden.se 
 Edens Garden B&B 

www.edensgarden.se 
 ICA Köplusten 

0224-74 10 01
 MID Byggentreprenad AB  

070-699 09 81 
 Örntäppan 

070-560 82 25 

 FOTO: SÄTRA IF

Arbetet med besökscentret 

fortsätter

Uthyrning av möteslokal
Hyr Svartådalens Bygdeutvecklings 
möteslokal inklusive pentry med 
möjlighet till kaffe bryggning. Pris 
300 kr. Bokning sker genom Kjell 
Eklund 74 05 36 eller Ingmari Ekman 
076–806 42 80.

Den tredje juni slog Svartådalens 
Natur- och Kulturcenter (förkortat 
SNoK) officiellt upp dörrarna och väl-
komnar nu besökare till sina utställ-
ningar.

SNoK är ett projekt som finansierats 
genom bidrag från LONA, WWF, Sala 
kommun och Svartådalens Bygde- 
utveckling. Utställningarna visar den 
speciella natur och historia som präg-
lar Svartådalen.

Vilket år det varit, vilket jobb vi lagt 
ned och vad glada vi är för att ni kom-
mer hit och besöker oss. Nu gäller det 
att hitta fokus och energi, 2019 kom-
mer att vara minst lika intressant och 
utmanande. 

Som en del av projektet Svartådalens 
Natur- och Kulturcenter 4 så byggs nu 
aktivitetskurer som ska användas till 
den kommande natur och kultursko-
lan och även till övrig besöksverksam-
het. Än så länge är innehållet i kurerna 
hemligt. Totalt kommer det att bli fyra 
stycken rödmålade kurer som är 1,20 
x 1,20 m.  

Vi håller också på att planera för en 
utemiljö med koppling till Svartåda-
lens natur och jobbar vidare med att 
fräscha upp framsidan och göra om-
rådet mer besöksvänligt. Följ oss på 
Facebook så får ni alltid senaste nytt.
                

 Linn Suslin


