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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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Representanter från Västerfärnebo AIK, 
Anki Hallström, Hasse Andersson
och Rasmus Leijdström mottog utmärkelsen 
Årets Svartådaling 2021 på Svartådalens 
Bygdeutveckling ekonomisk förenings 
årsstämma.

Den 20 feb 2002 bildades Svartådalens 
Bygdeutveckling Ekonomisk förening 
och samma datum i år, på dagen 20 år 
senare, firades det med öppet hus på 
Svartådalens Besökscenter. Genom sin 
samlande roll och sitt idoga arbete har 
föreningen på många sätt bidragit till att 
området är mer livskraftigt och attrak-
tivt än det annars skulle ha varit, något 
som framgick tydligt i den jubileumsut-
ställning som presenterades. Här kunde 
besökarna botanisera bland tillbaka-
blickar från de tjugo åren och påminnas 
om föreningens betydelse för service och 
samlingspunkter, vandrings-, cykel- och 
kanotleder, projekt för lokala entrepenörer, 
populära lokala arrangemang, den lokala 
tidningen och det mångsidiga besökscentret 
för både besökare och boende.

Det öppna huset blev välbesökt och be-
sökarna kunde, förutom att avnjuta jubi-
leumsutställningen, även fika och ta del 
av en lokal fotoutställning och signering 
av bok med tydlig anknytning till bygden. 

Det var Cecilia Vobora från Sörhörende 
som ställde ut egna naturbilder från bygd-
en och författaren 
Mats Hellstrand 
som hade signer-
ing och försäljning 
av sin historiska 
roman Hemligt 
kontrakt.

20-årsfirandet kommer firas vidare med 
jubileum när bron Smäcken invigs längre 
fram i vår/försommar och utställningen 
på centret kommer finnas kvar fram tills 
dess så att fler får möjlighet att ta del av 
den. Under våren har besökscentret öppet 
måndagar kl 10-12 samt andra tider vid 
överenskommelse och föreningen hälsar 
alla välkomna!

Årets Svartådaling 2021
Ännu en utmärkelse för Västerfärnebo AIK
Västerfärnebo AIK har utsetts till ”Årets 
Svartådaling 2021”.
Juryns motivering:
”För deras förtjänstfulla ideella arbete med 
att samla ett lag från bygden som i sin tur 
lockar barn och ungdomar till idrotten och 
VAIK vilket stimulerar ortens idrottsrörelse 
till framgångsrika segrar. Man har också 
på ideell bas skapat en trivsam arena vid 
Svedboäng.”
Årets Svartådaling utses av en jury 
bestående av Christine Ferngren, Mats 
Fläckerud, Hans Harrysson, Ann-christin 
Korths-Aspegren och Monica Yngvesson.

Välbesökt 20-årsjubileum

  På gång i Svartådalen
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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:
• 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:
Johan Östlund, ordförande
070-574 66 83
Ann-christin Korths-Aspegren
vice ordförande 070-336 84 76
Ingmari Wistrand Martinsson, 
sekreterare 076–806 42 80
Ledamöter: 
Kjell Eklund
Johan Eklöf
Linda Jax
Lennart Westerdahl
Camilla Örnberg
Agneta Swärd, adjungerad kassör, 
Ordna Administration i Sala AB.

Kontakta oss gärna om det är något 
du undrar eller har synpunkter på. 
mejla till: styrelsen@svartadalen.se

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Det är med stor ödmjukhet jag skriver 
dessa mina första rader som nybliven 
ordförande. Vid årsmötet i mars lämnade 
Anitha välförtjänt över stafettpinnen 
efter 20 års oförtrutet engagemang i 
föreningen, varav många år som ordfö-
rande. Tillsammans med många andra 
har Anitha - minst sagt - uträttat en hel 
del. Jag rekommenderar alla att ta del av 
den utställning som nu finns på Besök-
scentret kring föreningens arbete så här 
långt. Vi som bor i Svartådalen har all 
anledning att vara stolta över vad som 
åstadkommits.

För de som inte känner mig kan en kort 
presentation vara på sin plats: Jag bor i 
Sörgärsbo tillsammans med Anna och 
våra totalt åtta barn. Vi odlar grönsaker 
och arbetar båda som frilansande kon-
sulter inom olika områden, för min del 
främst som jurist men även en del i skol-
världen. Som ganska ny i bygden är det 
med viss bävan jag tar över ordföran-
deklubban: det är stora skor att fylla… 
Anledningen till att jag ändå vill göra 

ett försök är den imponerande kunskap 
och erfarenhet som finns hos styrelsen: 
Ann-christin, Ingmari, Kjell, Lennart, Lin-
da, Johan och Camilla representerar både 
bred och djup kunskap på ett sätt som väl 
kompenserar för mina framtida tillkorta-
kommanden! 

Så här när ljuset och värmen återvänder 
har vi mycket spännande framför oss. 
Lördagen den 18 juni kl 14:00 inviger vi 
(äntligen!) Smäckenbron, och då passar vi 
samtidigt på att fira föreningens 20-års-
jubileum. Den närmaste tiden kommer 
vi ha ett särskilt fokus på våra fina vand-
rings- och cykelleder inför sommarsä-
songen, och förutom att se till att lederna 
är välmärkta och i gott skick kommer vi 
arbeta för att lederna, tillsammans med 
området i sig, lyfts fram som det otroligt 
fina besöksområde det är. 

Samtidigt med vårens aktiviteter plane-
rar vi för föreningens fortsatta arbete. Det 
finns många områden att vidareutveckla, 
inte minst med inspiration från allt arbete 
som lagts ned de första 20 åren… Efter-

som föreningen består av och är till för 
Svartådalens invånare och verksamhe-
ter behöver vi allas hjälp med att prio-
ritera vår verksamhet. Om Du har idéer 
eller förslag är Du varmt välkommen att 
när som helst kontakta oss. 
Vill man komma i kontakt med mig går 
det bra att ringa (070-574 66 83) eller 
maila (johan.ostlund@giersbo.se). 

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma 
att vi på årsmötet delade ut utmärkelsen 
Årets Svartådaling, denna gång till Väs-
terfärnebo AIK. Vi önskar dem all lycka 
även kommande säsong, och uppmanar 
alla att stödja deras fortsatta verksamhet 
och utveckling genom att gå på fotboll i 
vårsolen!

Varma vårhälsningar

Johan Östlund
Ordförande i Svartådalens 
Bygdeutveckling

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Program 2022 
• Loppisrunda 
lördag 4 juni kl 10.00-14.00.

• Konst- och Hantverksrunda 
13-14 augusti kl 10.00-16.00.

• Kräftknytis 
lördag 20 augusti

Bli medlem i Färnbo Byalag du också! 
Som medlem stöttar du bevarandet 
och utvecklingen av vår bygd! 
För 2022, 50 kr/person eller 100 kr/familj. 
Betalas in på: Bankgiro 5283-1898. 

Vill du hyra A-salen i Bygdegården, kontakta 
Monica 070-531 20 80.

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

  Färnbo Byalag Svartådalens
                       Bygdeutveckling

    Ordförande har ordet
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Kom och var med!
Efter två års uppehåll av normal verksamhet, planerar 
nu Västerfärnebo hembygdsförening för en sommar av 
det mer ”gamla vanliga” slaget. Men för att kunna ge-
nomföra detta behöver vi DIN hjälp!

Nationaldagen 
Firandet av Nationaldagen den 6/6 känns i år mer angeläget 
någonsin, inte minst på grund av allt som händer i världen. 
Styrelsen har tagit fram ett programförslag, men kanske just
DU har tips och idéer om 
hur vi firar nationaldagen 
på bästa sätt. Du kanske 
själv vill medverka?

Förslag på funktionärer, 
utifrån styrelsens idéer:

• Serveringspersonal
• Fanbärare
• Lottförsäljare

Midsommar 
Äntligen får man dansa kring midsommarstången igen! Men 
för att genomföra en midsommarfest på Gammelgården 
krävs en hel del förberedelser. Ingen kan göra allt, men alla 
kan göra något – och här finns något för ALLA!

Midsommarfirandet inleds kvällen före då den långa ”rom-
pan” (dvs. girlanden) binds till stången. Ett ganska tidsödan-
de projekt, men om man hjälps åt går tiden mycket fortare!
Kransarna till stången ska också göras i ordning, här går det 
åt massor av blommor och björkris. Kom och var med! 
Föreningen bjuder på fika.

På själva Midsommarafton har DU åter chans att hitta en 
uppgift som passar just Dig.
Denna gången behövs det bl a:

• Bull- och kakbagare
• Serveringspersonal
• Entrépersonal
• Lottförsäljare
• Stångresare

Som medhjälpare/funktionär har Du fri entré och föreningen 
bjuder på fika. För att hembygdsföreningen ska kunna över-
leva och bevara Gammelgården till eftervärlden måste ALLA 
hjälpas åt. Styrelsen ansvarar för att leda föreningens verk-
samhet, men det är tillsammans med DIG som vi skapar en 
verksamhet. Välkommen med Dina idéer!

Kontakt: 
Erik Pettersson 070-557 46 49

För vidare information,
se bygdens anslagstavlor 
och Facebook.
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Forts. på sid. 6 
Text: Erik Pettersson

Kulturarvet som besöksmål
Varje lördag, mellan 18 juni - 30 juli kl 11-14, kommer vi 
att skapa tillfällen för familjer med barn att upptäcka vår 
charmiga och intressanta Gammelgård genom att anordna 
möjligheter för barn i olika åldrar att pröva på lekar från 
förr. Gammaldags kläder finns också att klä ut sig i.
Både vuxna och barn har möjlighet att gå på skattjakt.
Föräldrarna kan passa på att koppla av med en ostressad 
fikastund, eller tillbringa en ostörd stund i vårt intressanta 
Loppis. Det nya Textilmuséet kommer också att vara öppet 
under dessa tider.Varför inte bara vara i en rogivande intres-
sant miljö? Sitta och tänka omgiven av skönhet är ett bra 
sätt att ladda batterierna.
Vi kommer under sommaren att bygga vidare på att göra 
hela området vid gammelgården mer intressant för besökare 
genom bättre och mera omfattande information via text 
eller inspelat material, som man kan lyssna på via QR-koder.

Välkomna!
Christine McNab, Birgitta och Sven Bäckström

FOTO: TOVOK

Extra årsmöte! 
Tid: Söndag 12 juni kl. 15.00
Plats: Gammelgården
Dagordning:
• Bokslut -21
• Resultat- och balansräkning
• Revisorernas berättelse
• Ansvarsfrihet

 Svartådalens
                       Bygdeutveckling          Västerfärnebo Hembygdsförening
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Vi behöver bli f ler som vill bidra för bygden! 
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 restaurera och utveckla 
vandrings-, cykel- och kanotled 

och göra en informativ och 
funktionell hemsida.

Vill du bli medlem?
Vi hoppas att det genom denna information har framgått 
hur mycket positivt föreningen gör för bygden och dig som 
lever och verkar här.

Du är varmt välkommen att bli medlem i Svartådalens Byg-
deutveckling (ekonomisk förening).
Medlemsavgiften är 300 kr per år. En engångsinsats på 
2.000 kr tillkommer, som återbetalas 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 Hälleskogsbrännan, 
hjälpa till på badplatserna eller annat. Allt är välkommet!

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

Svartådalens Bygdeutveckling är en ekonomisk för-
ening bestående av  privatpersoner, lokala företag och 
föreningar som arbetar aktivt för att hålla bygden kring 
Svartån i Västmanland levande. Föreningen arbetar för 
att främja en positiv utveckling i området, med ett livs-
kraftigt näringsliv och en välmående befolkning.

Föreningens medlemmar bidrar till arbetet på olika sätt, 
vissa med arbetsinsatser och vissa med ekonomisk 
sponsring, antingen som företag, förening eller privat-
person. 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 Väster-
färnebo. Här finns turistinformation för alla behov samt 
utställningar om traktens djur och natur, kulturhistorien 
samt om skogsbranden 2014. Det finns också en forskar-
sal där vi samlar material om bygden för framtiden samt 
ett exkursionsrum och naturskola 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 besö-
karna Svartådalens naturmiljö.

Vidderna   Ljuset   Lugnet 

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

 Svartådalens
                       Bygdeutveckling          Västerfärnebo Hembygdsförening

På årsmötet i Västerfärnebo Hembygdsförening den 24 april 
valdes Ingmari Wistrand Martinsson till ny ordförande. 
Den nya styrelsen består av Erik Pettersson, vice ordförande, 
Birgitta Bäckström, kassör och Ann Lindholm, sekreterare. 
Övriga ledamöter är Sven Bäckström, Leif Johansson och 
Rode Salin Andersson samt Christine McNab som suppleant.

Sveriges Hembygdsförbunds vision är ”en levande hembygd 
öppen för alla”. Det innebär  att kulturarvet ska vara tillgäng-
ligt för många. Allt bygger på ideella krafter och engagerade 
medlemmars intresse, lust och nyfikenhet. 
Läs mer på:  www.hembygd.se/shf

Du hittar Västerfärnebo hembygdsföreningens plats på hem-
bygdsportalen på  www.hembygd.se/vasterfarnebo 
Här kan du läsa om föreningen, olika arrangemang och mycket 
annat. Det är också här som du hittar platser, bilder, texter, 
personer, gallerier och filer under ”Utforska platsen”, det som 
tidigare hette Bygdeband.

Loppisrunda lördag 4 juni kl 10.00-14.00 
Gammelgården är en av stationerna på loppisrundan. 
Passa på att fynda loppisprylar på Gammelgården både i 
Tomasboladan men framför allt på logen som vi vill tömma 
inför sommarens evenemang. Förutom Hembygdsfören-
ingens egna loppis kommer flera utställare att finnas här.
Naturligtvis finns det fika att köpa också. Välkomna!
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Häng med på fotboll!
Västerfärnebo AIK har gjort en magnifik start i division 3 södra 
Norrland. Vinst i de två inledande matcherna. Den match som 
skulle ha blivit premiär mot Sala FF den 9 april är flyttade till 18 
maj och då hoppas vi få se en vinst på Svedboäng. Då kommer 
även Erik Niva och hälsar på sitt WWWK-lag.

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

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

Sönd. 17/4 Rengsjö SK - Västerfärnebo AIK              0 - 3                       

Lörd. 23/4 Västerfärnebo AIK - Slätta SK 2 - 0

Lörd. 30/4  Dala-Järna IK - Västerfärnebo AIK 2 -2

Lörd. 7/5  Västerfärnebo AIK - Västerås IK

Lörd. 14/5  Bollnäs GIF FF - Västerfärnebo AIK

Onsd. 18/5  Västerfärnebo AIK - Sala FF

Sönd. 22/5  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

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

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:

Sätra Brunn är en kurort med välbevarad brunnsmiljö från 1700. Hit har människor 
kommit i alla tider för att ”dricka brunn” och må bättre. Brunnsmuseet arbetar för 
att bevara och tillgängliggöra de historiska värdena på Sätra Brunn.

Sommaren närmar sig och det innebär att det är dags för att 
öppna upp våra utställningar. 
Vi har redan öppnat upp vår 
mindre utställning i byggnaden
Mellantorpet, där du kan se hur 
man kunde bo som brunnsgäst i 
slutet av 1900-talet. Även bilder
från forna dagar samt en tidslinje
som berättar historien i stora drag. 
Denna mindre utställning håller 
öppet tisdag-söndag kl. 10-17. 

Under helgen den 21-22 maj öppnar vi även Brunnsmuseet – vår 
större utställning i Henschens badhus. 
Under invigningshelgen håller vi öppet båda dagar kl. 12-16. 

Öppettider för 
resten av som-
maren kommer 
meddelas via 
vår hemsida och 
sociala medier.

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
Serie: 7 mot 7 dam Västmanland
Vi vill starta upp ett Mix-lag födda 17-18.

Pojkar 11, kontaktperson, 
Micke Mattsson, 070-537 00 84
Serie: Pojk 7 mot 7 grön Västmanland
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

Bli medlem i VAIK!  Barn -17 år 60 kr,
vuxen 120 kr, familj 300 kr. 
Bankgiro 5036-6624, Pg 3 15 17-6, 
Swish 123 440 86 13, uppge
personnummer o medlem.

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.

P12 hemmamatcher.

Sönd. 22/5  kl 10:30  VAIK - Västerås SK 

Sönd. 5/6  kl 10:30  VAIK - Norberg

Lörd. 18/6  kl 10:30  VAIK - Irsta

Damlaget spelar poolspel hemma i höst.

Brunnsmuseet ger ut ett kostnadsfritt nyhetsbrev som 
skickas ut via e-post den första dagen i varje månad. I våra 
fem nyhetsbrev under april-augusti kommer vi i olika spe-
cialnummer att fokusera på olika teman ur Sätra Brunns 
spännande historia, med valda kapitel ur boken Sätra 
brunn 300 år som vi just nu håller på att digitalisera. Vi 
började i nyhetsbrevet i april med att fokusera på Vattnet 
och nyhetsbrevet i maj ägnar vi åt Kyrkan som byggnad 
och institution på Sätra Brunn. Till detta nummer har vi 
med brunnsprästen Sture Holmbergs text “Kyrkan - en 
hörnpelare”. Missa inte nästa utskick genom att registrera 
din e-postadress, du hittar nyhetsbrevet via vår hemsida 
www.brunnsmuseet.se .

Brunnsmuseet Sätra Brunn

Västerfärnebo AIK

Hoppas vi ses på 
Svedboäng under
fotbollssäsongen!
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När Fläckebo Hembygdsförening skulle fira 
100 år 2013, kom det upp ett förslag att sätta 
upp ett bygdespel till jubileet. 

Det ganska sent påkomna iden satte igång ett 
frenetiskt arbete med att hitta tema och med-
verkande till spelet. Hembygdsmedlemmarna 
sökte bland ortsbefolkningen och sina anhöriga 
vilka som kunde tänka sig delta i bygdespelet. 
Temat skulle ha anknytning till trakten, då 
tänkte man på Braheholmen i Fläcksjön och 
dess anknytning till Ebba Brahe. Temat var gi-
vet, det skulle bli den mytomspunna kärleks-
sagan mellan Ebba Brahe och Gustav II Adolf.

Ett ungt par fick i uppdrag att tonsätta och framföra Gustav II 
Adolfs kärleksbrev till Ebba. Ett annat brev som Ebba skulle 
ha skrivit till Gustav II Adolf hittades på Internet och det blev 
också tonsatt. Stommen till lustspelet blev klar.

Nu var det dags att  att sy tidsenliga kläder till föreställningen 
och flera personer i byn jobbade med det. Deltagarna i spelet 
övade in en 1600-tals dans vilket tog sin lilla tid och täta 
repetitioner följde efter det.

Till sist kom den dagen när spelet skulle visas vid Gammel-
gården under bar himmel med Fläcksjön och Braheholmen 
som bakgrund.

Föreställningen blev en stor succé. Uppmuntrade av den stora 
uppskattningen som föreställningen skördade ville manus-
författarna och de lokala amatörskådespelarna fortsätta med 
att sätta upp ett bygdespel till varje sommarfest.

Det kom flera sommarfester efter 100 års jubileet och det blev 
flera bygdespel nästföljande åren med anknytning till trak-
tens historia och personligheter. Erik-Ers Eriks stora papplåda 
som han skänkte till Hembygdsföreningen var  full med bl.a 
tidningsurklipp som handlade om Fläckebo och lokala per-
sonligheter, den gav mycket material och idéer till nya 
bygdespel. Spel om vikingatiden och vikingarnas färder öster 
ut, Odendisa och runristaren Röd balle, ångbåten Svanen 
med fraktgods och nöjesresande på Fläcksjön, Bull-Fia, sier-
skan och sagoberätterskan m.fl. blev karaktärer i spelen som 
placerades i historiskt och nutidsperspektiv vilket skapade 
komiska situationer och bjöd publiken på många skratt.

Sommarspelen blev uppskattade och efterlängtade föreställ-
ningar under åren, men pandemin har satt stopp för dem de 
senaste två åren. Nu lever vi i en orolig tid, men hoppas på att 
kriget i Europa snart är över. Hembygdsföreningen håller 
modet uppe och gör omstart av sina evenemang, så om allt går 
bra blir det ett nytt bygdespel 
till sommarfesten i Fläckebo den 
31 juli och alla är hjärtligt väl-
komna till Gammelgården för 
att se det. Det går också att se 
på YouTube om man söker på 
Fläckebo lustspel.

Hembygdsföreningens bygdespel i Fläckebo

Text: Nataljia von Knorring, 
sekreterare i Fläckebo HBF.

      Fläckebo Hembygdsförening
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Äggsexa
Efter två års uppehåll på grund av pandemin bjöd PRO Väster-
färnebo in till en äggsexa i Fläckebo Församlingsgård.
Underhållningen svarade Gunilla och Per Hägg från Örsingsbo 
för, med ett varierat program i två avdelningar, där vi fick höra 
några av Per Häggs egna visor, Olle Adolphson, Ted och 
Kenneth Gärdestad, Thore Skogman och Mikael Wiehe. 
Dessutom bjöd Häggs Music på ett Musik Quiz, där vår egen 
Sven Axnér lyckades pricka in 6 rätt av 7 möjliga.
Efter första avdelningen var det dags för den duktiga köks-
personalen att duka upp ett fint och inbjudande påskbord med 
tända ljus. Lotteridragningen fick sedan avsluta 
den trevliga eftermiddagen.

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

Text: Rune Stoltz

   

Kontaktuppgifter:
Företag:  Bångbo Gård
Ägare:  Therese Ahlström
Adress:  Månsbo Bångbo Gård
 726 92 Skultuna
Telefon:  073-723 88 10
Mail:  jtahlstrom@hotmail.com
Web:  bangbogard.wordpress.com

Välkomna till oss och våra Lusitanohästar
Ca 2,5 mil nordväst om Skultuna, mitt i skogen, och 
precis vid Bångbosjön, hittar ni vår hästgård. I vår 
verksamhet finns ca 20 st hästar varav de flesta är av 
raserna Lusitano och Andalusier som härstammar 
från Portugal respektive Spanien.
Vi erbjuder aktiviteter för större och mindre grupper, 
likväl för dig som vill komma själv. Oavsett tidigare 
hästvana kommer du att utvecklas och hitta nya väg-
ar att nå dina mål.
Vårt fokus ligger på att 
inverka med så lite som 
möjligt för att rida hästen 
i balans med bärkraft, 
samt engagera och mo-
tivera hästarna till arbete 
för att samspela med oss 
på bästa sätt.

Kulturföreningen Kilbolokalen Svartådalens
                       Bygdeutveckling

  PRO Västerfärnebo

Bångbo Gård

PLANTLOPPIS
I samarbete med Sala kommun

Plantloppis
Spar datumet!

28e maj kl. 13:00 - 15:00
Har du sått fler plantor än du behöver?

Har du blommor/sticklingar du vill sälja?
Eller vill du hitta lite nya plantor och växter?

Då är du välkommen till vår plantloppis!
Fika till försäljning (obs. gratis för dig som säljer).

Önskar du sälja? Kontakta Kilbolokalen via Facebook 
eller bokning@kilbolokalen.se

eller sms till 070-290 21 94

Svartådalens
                       Bygdeutveckling
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Stort tack till våra bidragsgivare
till Vårt Svartådalen #12:

 Färnbo Byalag
 076-806 42 80

 Sven Entersten 
 Enarssons Bil&Plåt

 0224-74 20 04 
 Edens Garden AB

 070-681 89 87 
 Fallängetorp AB

 070-736 36 82 
 Gärdsbo Gräv&maskin AB

 070-527 88 32 
 Mats Vangbo

 073-673 31 31

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

Vi tror och hoppas att vi snart, när vatt-
net sjunkit undan, äntligen kan göra 
klart Smäcken och ta oss över Svartån. 
Invigningen är planerad till lördag 18 juni 
klockan 14. Håll dig informerad om vad 
som händer i Svartådalen genom att gå 
in på svartadalen.se och andra lokala 
sidor.
Material som text och bild till nästa 
nummer av Vårt Svartådalen ska vara    
inskickat senast söndagen 
den 24 juli 2022 till
styrelsen@svartadalen.se

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

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.

VÅRT SVARTÅDALEN #13 2022

  Vi sponsrar Svartådalens Bygdeutveckling

I korthet

Stötta Svartådalen!


