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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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Nominera Årets Svartådaling 2021
Känner du någon eldsjäl eller förening som bidrar 
extra mycket till att hålla igång en dialog som skapar 
samarbete och utveckling på hemmaplan? 
Nominera någon eller några som finns och verkar i 
Svartådalen senast 28 februari 2022 . 
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.

Tidigare mottagare av utmärkelsen

Vi går mot ljusare tider...

2017
Ingmari Wistrand Martinsson

2018
Erik Pettersson

2020
Anitha Barrsäter

2019
Kalle Sjölund

Svartådalens Bygdeutveckling
Årsstämma 
tisdag 29 mars 2022 klockan 19.00 på 
Svartådalens Besökscenter.

20-årsjubileum 
Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening bildades 20 feb-
ruari 2002. Det kommer vi att fira!
Söndags den 20 februari klockan 11.00-15.00 hålls Öppet Hus på 
Besökscentret med utställning över de 20 åren. Vi bjuder på kaffe. 
Utställningen kommer att sitta uppe fram till sommaren.
Det stora friandet kommer att hållas framåt sommaren i samband 
med invigningen av Smäcken.
Se vidare i nästa nummer av Vårt Svartådalen. 

Foto: Cecilia Vobora
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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

Årsmöte onsdag 23 februari klockan 19.00 
i Bygdegården.
Medlemsavgiften för 2022 betalas till 
Bankgiro 5283-1898, 50 kr/person eller 
100 kr/familj.

   PÅ GÅNG I SVARTÅDALEN Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Färnbo Byalag

För exakt 1 år sedan skrev jag några rader, 
från ordförande, i Vårt Svartådalen. 
Då hade precis vaccinet kommit mot 
covid 19. Jag kände mig hoppfull och 
längtade till en normal vardag. Det gör 
jag även i år! Vi får hålla tummarna för 
att det snart är över.

Det ligger så mycket spännande framför 
oss. Det börjar med att föreningen fyller 
20 år den 20 februari. Tänk vad tiden går 
fort och vilken resa det varit, både med 
och motgångar, ros och ris.

Jag minns det första mötet i församlings-
gården i Fläckebo, dit jag blev inbjuden 
av Färnbo Byalag för drygt 20 år sedan.
Där och då tog allt sin början. Vi gjorde 
en stor förstudie för att ta reda på vad 
bygden ville göra och sen har vi arbe-
tat på. Det har blivit ett antal strategier 
under årens lopp och nu har vi tillsam-
mans i bygden precis tagit fram en ny 
färdriktning för de kommande åren. En 
ny etapp inleds!

Det finns så många tillfällen under dessa 
år då jag fått äran att representera vår 
vackra bygd både genom att ta emot be-
sökare och genom att i olika sammanhang 
få berätta om bygdens engagemang och 
utvecklingsarbete.

Ett tillfälle jag särskilt minns var när vi på 
landsbygdsgalan i Stockholm fick mottaga 
den första Ullbaggen för Sveriges bästa 
landsbygdprojekt år 2009, Lokal mat i 
Svartådalen (LoMiS) med projektledare 
Lisa Hallin vid rodret. Det arbetet kom att 
betyda mycket för många både i bygden 
och kommunen, och det är lika aktuellt 
idag som då!

Det finns så mycket att berätta och en ut-
ställning kommer att invigas den 20 feb-
ruari på Svartådalens Besökscenter. 
Besök den gärna! Firandet kommer sen att 
genomföras samtidigt som invigningen av 
den nya bron, Smäcken. Äntligen! 
Mer information i bladet!

Det känns som jag skulle kunna fylla 
bladet själv men det här blir de sista ord-
föranderaderna från mig. Efter dessa 20 
år varav tio år som ordförande tackar jag 
för mig och lämnar över till nya krafter.
Det har varit tufft många gånger men 
också en stor glädje. Jag har upplevt en 
bygd i katastrof vars inneboende styrka 
och handlingskraft sattes på prov under 
dramatiska former. Jag har mött många
spännande människor, lärt känna och 
älska en bygd som jag känner stolthet 
över och är tacksam att jag får vara en 
del av.
Jag tackar för förtroendet som visats mig 
och ett stort tack till alla som varit delak-
tiga i arbetet under årens lopp.

Ta väl hand om er så hoppas 
jag vi kan ses på årsmötet 
den 29 mars.

   ORDFÖRANDE HAR ORDET Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Håll koll på www.svartadalen.se när det blir dags att skruva gångbrädor 
och räcken på Smäcken.
Förhoppningsvis blir det en lindrig vårflod så att vi kan komma igång 
framåt påsken med arbetet.

Smäcken

Anitha Barrsäter
Ordförande i Svartådalens 
Bygdeutveckling

Preliminärt program för 2022
• Äggletning långfredagen 15 april

• Planeringsträff för Konst- och Hantverksrundan
• Loppisrunda
• Konst- och Hantverksrunda 13-14 augusti
• Kräftknyt 21 augusti
• Julmarknad lördag 26 november
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    FLÄCKEBO    VÄSTERFÄRNEBO
 HEMBYGDSFÖRENING  HEMBYGDSFÖRENING 

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Stöd Din hembygdsförening!
Det är lätt att tänka timrade stugor och knätofsar kring mid-
sommarstången när man hör ordet ’hembygd’, men hembyg-
den finns lika mycket i ett modernt bostadsområde. 
Hembygden finns där man trivs, har sitt ursprung eller känner 
en samhörighet!

I Sverige finns idag 2 000 hembygdsföreningar av olika slag 
som alla värnar om samma sak: att skapa trivsel i tidens sam-
hälle men också att vara en länk till det förgångna. Den lokala 
historien har på sistone fått ett allt större intresse då den kan 
komplettera en annars ganska livlös släktforskning.
Här fyller hembygdsföreningarna en viktig funktion, då det kan 
finnas spår efter förfäderna – antingen i föreningens samlingar 
eller ute i bygderna. Allt kan man inte fråga Google om!

Hembygdsrörelsen föddes i början av 1900-talet och tidigt 
bildades två föreningar i Svartådalen; en i Fläckebo och en i 
Västerfärnebo.

Fläckebo hembygdsförening bildades redan 1913 och en 
gammelgård som består av sex byggnader började byggas 
under 1930-talet. Här finns även grillplats och utsiktsbalkong. 
Föreningen har ca. 200 medlemmar och en mycket livaktig 
facebookgrupp.

Västerfärnebo hembygdsförening bildades 1915 och Gammel-
gården började uppföras 1919 och här finns idag 17 byggnader. 
En ny samlingslokal är under uppförande. Parkeringen an-
vänds som ställplatser för husbilar sommartid. Föreningen 
har ca. 200 medlemmar.

När det inte är pandemier och restriktioner så arrangerar 
båda dessa föreningar nationaldags- och midsommarfirande 
som årets höjdpunkter, men även andra lokala aktiviteter.

I Fläckebo har man haft berättaraftnar, kubb-kvällar, byvand-
ringar och andra utflykter samt den traditionella Sommarfes-
ten i juli där många i bygden är engagerade på olika sätt.

I Västerfärnebo har man tidigare haft ett omfattande som-
marprogram med både kvällsunderhållning och spelmans-
stämmor, men som avtagit på grund av ett sjunkande intresse 
från både publik och arrangörer. De senaste åren har fören-
ingen hållit Sommar-café med loppis under somrarna.

Hur gör man hembygdsföreningen attraktiv?

Vad skulle locka just Dig att komma till Gammelgården? 

Skulle Du kunna tänka dig att medverka vid ex. national-
dagsfirandet? 

Du kanske har en idé om vad man skulle kunna använda 
Gammelgården till?! 

Skulle föreningarna kunna samarrangera något?

Det är KUL att engagera sig i en förening och ju fler man är 
desto roligare blir det!
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Forts. på sid. 6 
Text: Kerstin Wistrand                
        Erik Pettersson

BLI MEDLEM
Stöd Din lokala hembygdsförening genom att betala in 
årsavgiften för 2022.
Det bidrar bland annat till gammelgårdarnas bevarande.

Fläckebo hembygdsförening 
Bli medlem genom att betala 100 kr/pers eller 150 kr/
familj på bankgiro 5234-2060.
Kontaktperson: Kerstin Wistrand 070-659 67 80
E-post: flackebohembygd@gmail.com
www.hembygd.se/flackebo

Västerfärnebo hembygdsförening 
Medlemsavgiften är 100 kr per år.
Medlemsavgiften betalas till bankgiro 351-5459.
Kontaktperson: Erik Pettersson 070-557 46 49
E-post: medlem@vasterfarnebo.se
www.vasterfarnebo.se

Glöm inte att uppge namn och adress!

Välkommen att vara med!
Hembygdsföreningarna i Fläckebo och Västerfärnebo

Fläckebo

Västerfärnebo
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                           SVARTÅDALENS BED & BREAKFAST Svartådalens
                       Bygdeutveckling

I en rofylld och lugn miljö kan du träna din hund med hjälp av en erfaren instruktör. 
Kanske behöver din hund träna på hundmöten, vardagslydnad eller är ni nyfikna på agility? 
Har du en valp kan du komma i gång med valpens träning. Att träna i liten grupp eller själv 
tillsammans med din hund skapar harmoni och hjälper er i samspelet.

Här på gården bor Carina som är instruktör 
och hennes fyra hundar.
Innan träningen startar ska hunden rastas. 
Kom i tid så att du hinner ta en tur.
Träningen är alltid anpassad efter dig och din 
hund och det behov ni har just nu.
Här sker utvecklingen med metoder som är 
i positiv anda. Vi belönar och vi berömmer. 
Du och din hund kan vara trygga här. 
Vi möter alltid hund och förare med respekt.

Hundträning med erfaren instruktör i lugn miljö

Praktisk info:
Ta med belöning , hundgodis 
och favoritleksak.
Ta även med egen vattenskål.
Kläder efter årstid och väderlek. 
All träning sker utomhus
Alla friska och vaccinerade 
hundra är välkomna.

Carina är utbildad SBK- 
och Agilityinstruktör.
Kan bokas året om men 
är väderberoende.
Enskild eller träning i 
mindre grupp.
Bokning via mail eller 
telefon.  Pris: 500 SEK/timme

Info och anmälan till Carina tel. 070 33 22 993, svartadalens@gmail.com
Svartådalens Bed & Breakfast, Färnebo Backa 102, Västerfärnebo

HUNDPROMENADER
KOM OCH VAR MED. FÖR ALLA SOM VILL

SÖNDAGAR KL 17 – 18.30 , 
27 MARS TILL 12 JUNI.

Vi tränar lite medans vi går och hittar ett 
ställe att fika och hundsnacka på.
Ingen anmälan, kom när du vill. 

Swisha 100 kr/gång.

VARDAGSLYDNAD
Söndag 13 och 20 mars kl 16–17.30

4 deltagare. 400 kr.

INKALLNING OCH HUNDMÖTEN
Torsdagar 31 mars, 7, 14 april kl. 17–19

4 deltagare. 600 kr.

BÖRJA MED AGILITY
Torsdagar 28 april, 5, 12, 19 maj  kl 17–19

4 deltagare. 800 kr.

Hitta hit: Från Västerås 45 km. 
Kör norrut på RV 56 mot Mora/
Sala. Tag av mot Sättrabrunn. 
I Salbohed, kör vänster mot Väs-
terfärnebo.Passera kyrkan och 
B&B ligger 1 km efter den.
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Odla fisk och grönsaker på land Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Visste du att det går att odla fisk och grönsaker på land i slutna
system? Det kallas akvaponi där fiskarnas avfall ger näring till
grönsaker, kryddor och andra växter. Det finns akvaponier från
akvariestorlek upp till fabriker för kommersiell odling.

Om projektet
Västmanland Upplands Energiförening, VUEF, genomför 
projektet Hemakvaponi som finansieras av Leader Mälardalen.
Eric Söderberg, som tidigare arbetat med vandringsleder och 
energiprojekt för SBU, är projektledare och lantbrukaren 
Gunnar Öberg från Torsvi är tekniskt ansvarig. Även om pro-
jektet inte ingår i samma leaderområde som Svartådalen har 
projektet haft deltagare från Norberg, Västerfärnebo, Sala och 
Heby. Deltagarna har lärt sig grunderna i akvaponi och flera 
har byggt egna anläggningar. Hemakvaponi riktar sig till pri-
vatpersoner och småföretagare med egna gårdar som vill odla 
till hushållet eller sälja fisk och grönsaker i liten skala.

Projektet genomför studiebesök, ordnar föreläsningar och 
studiecirklar i ämnet. Under covidtiden genomfördes studie-
cirklar på distans med deltagare från hela Sverige och t.o.m. 
Hawaii där en svensk familj var på långtidssemester.

Vad behövs för att komma igång?
Det enklaste är att bygga ett system med en eller flera IBC-tankar 
för fiskarna. Sediment avskiljs i en tunna där partiklar sjunker till
botten och renare vatten rinner över ett filter. Därefter används 
vanligtvis ett kärl med biomedia där bakterier omvandlar 
ammonium från fiskarna till nitrit och nitrat som växter kan ta 

upp. Vattnet leds sedan till odlingslådor som kläs med gummi-
duk på insidan, alternativt plastbaljor. Istället för jord används 
grus eller lecakulor där växterna trivs. Sist samlas vattnet i en 
sump där vattnet pumpas tillbaka till fiskarna. Det ska räcka 
med en pump för ett system. Det går även att använda vertikala 
rör för växtodling och andra varianter men detta är det enklaste 
sättet att komma igång.

Val av fiskar
Det gäller att välja snabbväxande fisksorter som trivs i odlings-
miljö. Regnbåge är populärt och behöver inte uppvärmtvatten. 
Men det blir problem med allt för varmt vatten vilket kan kräva 
kylning. De tropiska fiskarterna tilapia och clarias växer snabbt 
och äter vegetabilisk föda men kräver minst 26 graders vattent-
emperatur vilket medför att det kan krävas uppvärmning och 
luftavfuktare. I projektet har vi testat tilapia, clarias, abborre 
och regnbåge. Välj fiskart utefter dina förutsättningar när det 
gäller värme, kyla och luftfuktighet.

Lär dig mer
Gå in på www.hemakvaponi.se. Studieförbundet Vuxenskolan 
ordnar studiecirklar i ämnet. Intresserade kan kontakta 
Eric Söderberg på eric@nestor.se eller telefon 070-457 68 22. 
Eric och Gunnar har även skrivit en handbok i ämnet som 
intresserade kan köpa.

Text: Eric Söderberg  
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Västerfärnebo AIK ser fram mot ett spännande år i division 
3 södra Norrland.
Vi hoppas på ett stort deltagande av supportrar på våra 
matcher. Du som vill sponsra föreningen eller bli medlem 
kan höra av dig till ordförande Hasse Andersson 
hasse.muren@telia.com
Följande lag 
ingår i serien:
Bollnäs GIF FF
Dala-Järna IK
Fagersta Södra IK
Forssa BK
IK Franke
Regnsjö SK
Sala FF
Slätta SK
Söderhamns FF
Västerfärnebo AIK
Västerås IK
Årsunda If

Svartådalens
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Västerfärnebo AIK:s spelschema herrar div.3 södra Norrland 2022

Lörd. 9/4  Västerfärnebo AIK - Sala FF                       

Lörd. 16/4 Västerfärnebo AIK - Slätta SK

Sönd. 17/4 Rengsjö SK - Västerfärnebo AIK

Lörd. 30/4  Dala-Järna IK - Västerfärnebo AIK

Lörd. 7/5  Västerfärnebo AIK - Västerås IK

Lörd. 14/5  Bollnäs GIF FF - Västerfärnebo AIK

Lörd. 21/5  Fagersta Södra IK - Västerfärnebo AIK

Torsd. 26/5  Västerfärnebo AIK - Forssa BK

Sönd. 29/5  Årsunda IF - Västerfärnebo AIK

Lörd. 4/6  Västerfärnebo AIK - Söderhamns FF

Lörd. 11/6  IK Franke - Västerfärnebo AIK

Lörd. 18/6  Västerfärnebo AIK - Rengsjö SK

Sönd. 26/6  Sala FF - Västerfärnebo AIK

   VÄSTERFÄRNEBO AIK
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 Brunnsmuseet Sätra Brunn uppmärksammar 
 100-årsdagen av Dagny Larssons födelse

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:

Dagny Larsson, Sala skulle den 15 februari i år ha fyllt 100 år. Hon var en eldsjäl inom dåvarande 
folkbildning och bland annat verksam på Sätra Brunn. För att uppmärksamma 100-årsdagen av 
hennes födelse lanserar Brunnsmuseet samma dag hennes bok ”Sätra Brunns historia” som e-bok.

Hennes största intresse var litteratur. 
Hon läste ofta dikter i olika sällskap som 
hon var engagerad i. Hon anställdes vid 
studieförbundet Vuxenskolan i Sala som 
hade ingått samarbete med den dåvar-
ande verksamheten vid Sätra Brunn. 
Inom ramen för detta arbete startade hon 
ett stort antal studiecirklar i litteratur vid 
Sätra Brunn. Dagny arbetade många år 
med dessa cirklar som handlade om 
bland andra Harriet Löwenhielm, Karin Boye, Dan Andersson 
och Pär Lagerkvist. De år som verksamheten var som störst vid 
Sätra Brunn hade hon cirklar vid samtliga tre terminer.
Det största arbetet ägnade hon sammanställningen om Sätra 
Brunns historia. Otaliga var de timmar hon lade ner på detta 
arbete, men hon blev rikt belönad i den uppskattning hon fick. 
Den verksamhet som Dagny Larsson ägnade sig åt var en viktig 
del i Sätra Brunns sociala verksamhet vid sidan av de medicin-
ska behandlingar patienterna åtnjöt. Hon var mycket omtyckt 
och mottog varma hälsningar från de patienter (brunnsgäster)
som var cirkeldeltagare.
”Sätra Brunns historia” består till en stor del av inklippta bilder. 
Sammanlagt cirka 160 fotografier, tidningsannonser och
illustrationer spridda över 96 sidor. Skriften har mer karaktär av 

Prenumerera på Brunnsmuseets nyhetsbrev,
                           se hemsidan!
     Följ @brunnsmuseet via sociala medier

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!

VAIK:s Träningsmatcher 2022.

Lörd. 29/2  Bosniska - VAIK  Råby 12.30                 

Lörd. 5/3  Kungsör - VAIK Centralvallen 15.00

Lörd. 12/3  Fagersta S - VAIK Fagerliden 15.30

Lörd. 19/3  Avesta AIK - VAIK Avestavallen 12.00

Lörd. 26/3  Forsa BK - VAIK Kvarnsveden 11.30

Lörd. 2/4  VAIK - Heby IF Lärkan 14.00

Buss till bortamatcher
Vi kommer att åka buss på flera av våra bortamatcher och det kommer att finnas platser över för den som är 
intresserade för en ringa kostnad. Intesseanmälan till Hasse 070-568 05 80.

ett bokhäfte med klipp-och-klistra-metodik än någon väldis-
ponerad bok. Inte desto mindre är det en läsvärd och intressant 
skildring med en exposé över Sätra Brunns historia.
Brunnsmuseet beslöt i april 2020 att digitalisera och återpublicera
Dagny Larssons sammanställning om Sätra Brunns historia. 
Genom kollektiva ideella insatser och med tillstånd från Dagnys 
efterlevande kan nu Sätra Brunns historia återpubliceras som 
e-bok. Den 15 februari är 100-årsdagen av Dagnys födelse och 
Brunnsmuseet kommer uppmärksamma denna dag genom att 
lansera den färdiga digitala nyutgåvan av Dagny Larssons bok-
häfte, över 30 år efter den ursprungliga utgåvan 1988.
Dagnys bokhäfte är en av totalt fyra böcker som Brunnsmuseet 
hittills har digitaliserat och återpublicerat som e-böcker. Sedan 
tidigare har museet givit ut ”Sätra Brunns krönika 1700-1915” 
av Petrus Tersmeden från 1916, samt Ruth Rosenius- Högmans 
böcker om Sätra Brunn, ”Uppgifter om Sätra Brunn” från 1937 
och ”Sätra Brunns historia” utgiven 1962.
Samtliga böcker kan läsas eller laddas 
ner från www.brunnsmuseet.se .
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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.
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Stort tack till våra bidragsgivare
till Vårt Svartådalen #12:

 Färnbo Byalag
 076-806 42 80

 Sven Entersten 
 Gussjö mur och bygg

 070-321 85 59 
 Hörnskogssnickeri

 070-672 82 16 
 Lings rör AB

 0224-74 11 25 
 Värma Västmanland AB

 073-573 39 79, fredrik@varma.nu 
 Johan Andersson Plåt & Entreprenad

 073-726 86 34

Uthyrning av möteslokal
Medlemsföreninger och medlemsföretag 
i bygden kan hyra Svartådalens Bygde-
utvecklings möteslokal inklusive pentry 
med möjlighet till kaffebryggning, 
pris 300 kr. Övriga föreningar och 
företag i bygden, pris 600 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

Som medlem i någon av bygdens för-
eningar, vilka är medlem i Svartådalens 
Bygdeutveckling, har du möjlighet att 
delta i Svartådalens Årsstämma tisdagen 
den 29 mars kl. 19.00 på Besökscentret. 
Alla medlemmar i Svartådalens Bygde-
utveckling hittar du på:
svartadalen.se/om-sbu/medlemmar/
Material som text och bild till nästa 
nummer av Vårt Svartådalen ska vara    
inskickat senast söndagen 
den 24 april 2022 till
styrelsen@svartadalen.se

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

Medlemsavgiften är 300:-/år plus en engångs-
insats på 2 000:-. Engångsavgiften återbetalas 
när medlemskapet avslutas. 
Medlemsavgiften betalas genom Bankgiro 
5399 – 2731, mejla dina, företagets eller för-
eningsuppgifter till styrelsen@svartadalen.se.

STÖTTA SVARTÅDALEN!
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