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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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Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Lördag den 20 augusti 
kl 11-14, och alla 
lördagar därefter till och 
med 17 sept. (den 25 sept. 
finns istället möjlighet att 
vara med på Gammel-
gårdens Höstmarknad) 
bjuder vi in alla som vill 
sälja egenproducerad mat, mathantverk, 
slöjd eller annat hantverk att komma till 
Svartådalens Besökscenter. Vi erbjuder
bord för försäljning och kommer att 
marknadsföra evenemanget. 

Möjligheten att sälja sina varor riktar sig 
till såväl professionella producenter som 
hemmaodlare och hobbyverksamheter. 
Du kanske har ett överskott av grön-
saker eller frukt i Din trädgård, eller 
kanske har Du plockat mycket bär eller 
svamp som Du vill sälja. Alla ni som slöj-
dar och håller på med annat hantverk 
kanske vill sälja en del av detta? Sylt och 
saft kanske finns i överflöd i hyllorna?

Alla som säljer ansvarar själva för admi-
nistrationen av detta, och vi tar inte ut 
någon fastslagen avgift för att sälja sina 
produkter (däremot tar vi gärna emot 
ett frivilligt bidrag till föreningen om 
försäljningen går bra!).

Om Du är intresserad kan Du anmäla 
Ditt intresse till Johan Östlund 
(tel: 070-574 66 83, epost johan.ostlund@
giersbo.se), gärna senast torsdagen före 
aktuell lördag. Det går förstås också 
bra att höra av sig med frågor eller syn-
punkter kring detta.

Västerfärnebo 
Marknad

  På gång i Svartådalen

INVIGNING AV SMÄCKEN

Prova på att paddla kanotpå Svartån och under bron

Gemensam vandring till

Smäcken för de som vill.

Samling vid Svartådalens

Besökscenter kl 13.00

!
!

VÄLKOMMEN PÅ

Äntligen är vår bygds bro på plats igen!
Det vill vi �ira och Du är varmt välkommen.

21 aug kl 14.00, vid Smäcken

Försäljning av förtäring
Nyhet från Gröna Hagars Kött

Invigningstal

med skål
Musik-underhållning

   Text: Johan Östlund
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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, kassör.

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

Nu är det sommar och Svartådalen strå-
lar i kapp med solen, och det är särskilt 
glädjande att se att många aktiviteter 
har kommit igång igen efter pandemin. 
Det verkar finnas ett uppdämt behov av 
att träffas, som i allra högsta grad får sitt 
utlopp nu under sommaren.

Så här på sommaren blir det väldigt tyd-
ligt vilken rikedom och mångfald vår 
bygd har att erbjuda. Naturen kan vi nju-
ta av i sin fulla prakt, inte minst genom 
alla leder (vandring, cykel, kanot), bad-
platser, fiskesjöar, svamp- och bärskogar 
och fantastiska ängslandskap. Kultu-
rutbudet är enastående, med konserter, 
dragspelsstämma, konst- och hantverks-
runda, textilmuseum, brunnsmuseum, 
vackra kyrkor och en rad andra små och 
stora evenemang som fina exempel. Vi 
har lyxen att ha ett stort antal producen-
ter av mat och mathantverk, som så här 
års erbjuder allt man kan önska för att 
mätta magen med lokala produkter. Att 
Svartådalen dessutom har flera butiker 
och matställen med generösa öppettider, 
ett antal skolor och förskolor samt goda 
bussförbindelser med omvärlden bidrar 
till att göra Svartådalen till en i allra hög-
sta grad levande landsbygd. Och som en 

sommargäst från huvudstaden som jag 
pratade med sade: Det är ju så nära till allt 
här!

En ytterligare faktor som gör vår bygd så 
levande är alla de små och stora företag 
som är verksamma i området. Vi kommer 
framöver att försöka hitta sätt att synlig-
göra dessa, inte minst så att det blir lätt för 
alla oss som bor i området att välja lokala 
leverantörer, hantverkare eller vad det nu 
kan vara för tjänster eller produkter som 
vi söker. 

Ett led i att lyfta fram det lokala är att vi 
under sensommaren och hösten kommer 
testa om det går att få igång en vecko-
marknad: varje lördag (från den 20 aug till 
slutet av september till att börja med) kl 
11-14 erbjuder vi alla lokala producenter 
av mat, mathantverk, hantverk och slöjd 
att komma till Svartådalens Besökscenter 
och sälja sina produkter. Vi ordnar med 
bord för försäljning och marknadsföring, 
och kan hjälpa till med råd kring vilka 
regler som gäller för att sälja sina varor. 
Marknaden riktar sig både till de som re-
gelmässigt säljer sina varor, men även till 
de som t ex odlar hemma och har ett över-
skott, eller som plockar bär och svamp 
och har mer än de kan göra av med själva, 

liksom till slöjdare och hantverkare som 
behöver göra plats i sina hyllor hemma 
för nya alster. 

Under den närmaste tiden kommer ett 
viktigt inslag i vår verksamhet vara att 
ta till vara det arbete som lagts ned i de 
olika fokusgrupper som startade under 
arbetet med LEA-analysen. Läs mer om 
dessa grupper längre fram i bladet!

Så, avslutningsvis, till en följetong: 
Smäckenbron. Nu ska det faktiskt bli 
av. Invigningen. Söndag den 21 augusti 
2022, kl 14:00 är alla välkomna till bron, 
för att äntligen kunna testa att ta sig torr-
skodd över Svartån. 

Som vanligt vill vi ha förslag och idéer 
från alla som bor i vår bygd kring hur 
föreningen ska fortsätta att arbeta med 
utvecklingsfrågor kring bygden. Tveka 
inte att höra av Dig! Mig kan man när 
som helst ringa (070-574 66 83) eller mai-
la (johan.ostlund@giersbo.se). 

Bästa sommarhälsningar

Johan Östlund
Ordförande i Svartådalens 
Bygdeutveckling

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Färnbo Byalag inbjuder till Kräft- och 
surströmmingsknyt lördag 20 augusti.

Alla är hjärtligt välkomna till en trevlig 
kväll på Gammelgården i Västerfärnebo.
Vi börjar kl 18.00 med en tipspromenad 
för stora och små med inslag av praktiska 
moment ...

Därefter kl 19.00 sätter vi oss till bords 
och avnjuter knyten. 
Byalaget bjuder på kaffe med dopp.

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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  På gång i Svartådalen

Fokus på fokusgrupper
I samband med den LEA-analys som genomfördes under 
2020/2021 skapades ett antal fokusgrupper för att belysa vissa 
specifika intresseområden i Svartådalen. Gruppernas arbete 
har hittills tillfört föreningen stora värden, i arbetet med att 
utveckla bygden och kommer att ha ett avgörande inflytande 
på arbetet med att stärka bygden. Resultatet av arbetet så här 
långt redovisades i en rapport, av vilken det framgår att det 
finns ett stort antal frågor att arbeta vidare med. För att prio-
ritera bland dessa frågor, samt för att hålla frågorna aktuella, 
kommer Svartådalens Bygdeutveckling att arbeta med att ge 
dessa grupper förutsättningar att fortsätta sitt arbete. 

Varje grupp har en representant från föreningens styrelse, så 
att föreningen håller sig uppdaterad kring de olika frågorna. 
Grupperna är följande:

Grupp Styrelserepresentant
Fiske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ann-Christin Korths-Aspegren
Föreningar. . . . . . . . . . . . . . . . Ingmar Wistrand Martinsson 
Lokalproducerat . . . . . . . . . . Johan Östlund
Skogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lennart Westerdahl
Service (inkl Besökscentret) Johan Östlund
Vilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lennart Westerdahl
Besöksnäring . . . . . . . . . . . . . Linda Jax
Friluftsliv . . . . . . . . . . . . . . . . Kjell Eklund

Det närmare programmet för när de olika grupperna kommer 
att träffas presenteras löpande, men redan nu finns ett par 
datum. Om inte annat skrivs så sker mötena på Besökscentret:
Måndag den 26 september kl 19 Service
Måndag den 24 oktober kl 19 Lokalproducerat

Hälsodestination Svartådalen – ditt nästa resmål?
Ett nytt nätverk har bildats i Svartådalen, som i samverkan 
skapar nya reseanledningar till vår byggd. Tillsammans er-
bjuder de allt ifrån uppfriskande naturupplevelser och krea-
tiva aktiviteter, till harmonisk närvaro och sköna skratt bland 
både djur, natur och människor. Genom att samverka och till-
sammans paketera de redan befintliga upplevelser, boenden 
och aktiviteter de olika medlemsföretagen erbjuder, stärker 
de både varandras utbud, bygdens attraktivitet och når fler 
målgrupper.  

Just nu består närverket av 11st medlemsföretag som genom-
för en marknadsföringsinsats med hjälp av en marknads-
föringsbyrå. Besök gärna hemsidan www.svartadalen.com 

och följ dem på facebook ”Hälsodestination Svartådalen” 
eller på instagram ”halsodestinationsvartadalen”. 

Hälsodestination Svartådalen ligger under Svartådalens 
bygdeutvecklings paraply. 

Budskapet som når besökarna är:
Hälsodestination Svartådalen
Här finns källan till kraft och energi för både kropp och själ. 
Njut, må bra och känn dig levande, en underbar känsla som 
ligger kvar långt efter att du återvänt hem.

Välkommen till Svartådalen – Sveriges mest inspirerande 
hälsodestination.
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Höstmarknad på Gammelgården
Söndag 25 september kl 11.00-15.00
Besök av tre pomologer Karin Bylén, Olle Rydelius 
och Märit Sennerlöv. Föreläsning av Olle Rydelius.
Om du vill ta med äpplen för att få dem sortbe-
stämda ska du ta med minst 5 st av varje sort. 
De ska vara plockade i olika väderstreck.
Efterlysning! Finns det eller har det funnits en 
äppelsort i Västerfärnebo och som smakar banan.
Bär- och grönsaksodlare samt hantverkare har 
försäljning av bär, grönsaker, svamp, honung, 
marmelad m. m. samt hantverk.
Info: Vill du vara med som försäljare kontakta 
Ann Lindholm senast 31/8, mejla finnboann@telia.com.

Sommarens lördagar 
Under sommaren har det varit full fart 
på Gammelgården under lördagarna. 
Förutom fika med hembakt bröd, varm-
korv och loppis har barnen haft egna 
aktiviteter med olika lekredskap som 
käpphästar, styltor, fiskdamm m. m. 
 Det nya textilmuséet  
 har varit öppet och  
 det har varit möjligt  
 att delta i digitala  
 tipsrundor. 
 Även några av husen  
 har varit öppna.
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Forts. på sid. 6 

 Svartådalens
                       Bygdeutveckling          Västerfärnebo Hembygdsförening

Salamässan 
Västerfärnebo Hembygds-
förening kommer till-
sammans med övriga 
hembygdsföreningar i 
Sala kommun att delta på 
Salamässan 26-28 augusti.

Bryggan 
Det senaste tillskottet är röjning av ”Kanotvägen” och ilägg-
ning av brygga som underlättar för både paddlare och metare.

Skyltarna 
Nya skyltar har gjort Gammelgården mera synlig, liksom 
ställplatserna på parkeringen.

Text: 
Ingmari Wistrand Martinsson
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 Svartådalens
                       Bygdeutveckling          Västerfärnebo Hembygdsförening

Färnboparaden 
Lördagen den 30 juli gick den 39:e upplagan av Färnboparaden av 
stapeln på Västerfärnebo Gammelgård, efter ett par års uppehåll.
Stämman arrangeras av Västerfärnebo Dragspelsklubb tillsam-
mans med Västerfärnebo Hembygdsförening och startade 1979, 
samma år som dragspelsklubben bildades. Den arrangeras alltid 
sista lördagen i juli och har genom åren lockat tusentals besökare 
till bygden, i flera år över 2500 besökare.
Parallellt med ett minskat intresse för dragspel har dock även 
stämman minskat i storlek och efter 36 stämmor blev det en paus 
i tre år. Sen kom man igång igen 2018 och 2019, för att sedan få en 
ofrivillig paus igen pga pandemin.

Så nu var den 39:e stämman förståeligt efterlängtad bland både 
spelmän och besökare. Vädermässigt bjöd tillställningen på 
solsken med en del moln, så gammelgårdens stora träd gav 
välkommet skydd för sol. Från scenen ledde Lena Matsander 
som konferencier ett varierat program med både välkända 
namn och nyare bekantskaper; Västerfärnebo Dragspelsklubb, 
Jularbo Gille, Mia från Östanbyn, Enåkers spelmän, Korsmora 
spelmanslag med vänner och sång från Margaretha och tjejer-
na. Publiken deltog med både sång, skratt och applåder och 
programmet avslutades med gemensam allsång.
Utöver programmet på scenen ljöd som brukligt även buskspel 
över den vackra Gammelgården. Många var glada över att få 
träffas igen och spela med vänner man inte träffat på länge. 
Gammelgårdens loppis, servering och textilmuseum var öppna 
och lockade många till ett besök och en trevlig stund över kaffe 
och hembakat bröd, korv med bröd eller dricka. Det var över 300 besökare på årets Färnboparad och nu hoppas 

arrangörerna på att få fortsätta bygga upp stämman igen med ett 
varierat musikutbud, utan ovälkomna pauser. Så, förutsatt att allt 
går som vi hoppas så hälsar Västerfärnebos Dragspelsklubb och 
Västerfärnebo Hembygdsförening alla varmt välkomna igen sista 
lördagen i juli 2023.
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Häng med på fotboll!
Västerfärnebo AIK ligger efter vårsäsongens 
13 matcher i division 3 Södra Norrland på en 
fin sjätteplats i tabellen med 21 poäng. 
Ny tränare från höstsäsongen är Roland 
Bärtilsson med rötter i Norberg.
Vi ses på Svedboäng!

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

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

Sönd. 7/8 Slätta SK - Västerfärnebo AIK                             

Sönd. 13/8  Västerfärnebo AIK - Dala-Järna IK 

Lörd. 20/8  Västerfärnebo AIK - Västerås IK 

Lörd. 27/8  Västerfärnebo AIK - Bollnäs GIF FF

Sönd. 4/9  Västerfärnebo AIK - Fagersta Södra IK

Lörd. 10/9  Forssa BK - Västerfärnebo AIK

Lörd. 17/9  Västerfärnebo AIK - Årsunda IF

Lörd. 24/9  Söderhamns FF - Västerfärnebo AIK

Sönd. 2/10  Västerfärnebo AIK - IK Franke

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.

Den andra helgen i september (9-11/9) är det dags för 
KULTURARVSDAGEN!
Ett evenemang som arrangeras årligen i hela Sverige av Riks-
antikvarieämbetet i samarbete med Sveriges Hembygdsför-
bund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Brunnsmuseet 
brukar deltaga med någon typ av arrangemang, så även i år. 

Vi hälsar dig välkommen till #brunnshack2022 
ett arrangemang i samverkan med Wikimedia-gemenskapen! 
Du kan deltaga fysiskt eller digitalt och det finns mer att läsa 
om eventet se länk på vår hemsida www.brunnsmuseet.se.

Våra utställningar Mellantorpet och Henschens Badhus är 
öppna september ut. Se öppettider på vår hemsida. Följ @brunnsmuseet via sociala medier

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

Brunnsmuseet Sätra Brunn

Västerfärnebo AIK

Hoppas vi ses på 
Svedboäng under
fotbollssäsongen!

 Brunnsmuseets mångåriga medarbetare   
 Kerstin Larsson har efter lång tids sjukdom   
 somnat in i en ålder av 71 år.
 Kerstin var en stor källa gällande kunskap om  
 Sätra Brunn i allmänhet och själva kurorten 
i synnerhet. Hennes rika kontaktnät har många gånger löst 
upp frågeställningar vi i museigruppen haft. Ett par telefon-
samtal så hade hon fixat svar på våra undringar.
Vi övriga i arbetsgruppen för Brunnsmuseet Sätra Brunn 
har inte bara mist en kompetent medarbetare utan också 
en mycket god vän.
Vila i frid 

Mormorsfika och god mat  
Vi tror att vi haft ett av Sveriges mysigaste sommarcaféer i 
Café Broarne som varit öppet på Sätra Brunn hela sommaren.
Det finns gäster som cyklat till oss för att fika, och andra som 
åker motorcykel, även om det vanligaste förstås är att man kommit med bil. Vi har serverat 
matigare mackor och hembakt kaffebröd som vi kallat ”mormorsfika”, som vi minns det från när vi var små helt enkelt.
Nu står hösten och knackar på dörren och då drar vår vanliga verksamhet igång, konferens- och spa-vistelser. Vi hoppas på en 
höst som får verka ostörd från pandemier och krig. Vi serverar också lunch och middag för de som inte bor hos oss, förbokning 
behövs eftersom det ibland är bokat av konferensgäster, men också för att planera för både personal och att fortsätta hålla 
avstånd mellan våra sittningar.
Besök gärna vår hemsida för att läsa mer om vårt utbud 
www.satrabrunn.se
Vill ni boka in lite god mat kan ni göra det på 0224-546 00, 
knappval 2 för bokning, öppet tis-fre kl 9-17.

Med vänlig hälsning
Rebecca Sjödin VD

Sätra Brunn
MC-klassiker Räkmacka

Crème Brulée Rensteksröra   Rebecca & Maja
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Kulturföreningen Kilbolokalen Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Frukostklubben - en välfriserad och färgstark föreställning.
Kilbolokalen 8 oktober kl. 18.00
Tillsammans med Solveig Bergqvist Larsson, Cecilia Kylling 
och Jan-Olof Jonsson bjuds vi på skönsång, allsång och under-
fundiga jämförelser från förr och nu. Vi får följa med tillbaka 
till femtiotalet och får ta fram vår nostalgiska sida och mysa 
och minnas tillsammans när vi får följa Solveigs liv.
Biljetter bokar du på bokning@kilbolokalen.se eller 0224-70176.
Varmt välkomna!

Höst och vinter i trädgården 
-Vad kan man göra när solen lyser 
med sin frånvaro?
Den 4e september kl.18:00 kommer 
Anna och Johan från Babedotte till
Kilbolokalen för att prata på temat 
höst och vinter i trädgården.
Anna och Johan driver tillsammans 
Babedotte, ett litet familjeföretag i
Sör Gärdsbo som producerar grön-
saker, ägg och hantverk.
Målsättningen är att undersöka vad som går att göra på en villa-
tomt, och odlingen sker utifrån regenerativa principer.

Vuxen 130 kr inkl. fika
Barn/ungdom upp till 
20 år 60 kr inkl. fika

Vi ses i Kilbolokalen!

Boka via bokning@kilbolokalen.se eller 070-290 21 94
 

I samarbete med Sala kommun

   

Kontaktuppgifter:
Företag:  Torpets Hemslöjd
Ägare:  Kärstin Holm
Adress:  Hörnsjöfors 120
 733 61 Västerfärnebo
Telefon:  076 – 216 08 55
Mail:  karstin.larsson@gmail.com

I ett torp från 1700-talet nära Hörnsjöfors herrgård har Kärstin Holm 
sin hemslöjdsbutik. Kärstin flyttade till Hörnsjöfors 2010 och då drev 
hon verksamheten i mindre skala och deltog i olika marknader. 
Efter en omfattande renovering av huset så används den nu som 
ateljé med försäljning. I ateljén väver Kärstin löpare, stickar sockor 
och lovikavantar.

År 2014 i samband med skogsbranden väcktes idén om att öka omfatt-
ning av verksamheten, till det den är idag. Antalet besökare till brandom-
råden och husets läge var en bra kombination för hennes konsthantverk. 
I huset har även hennes två svägerskor och en svåger sina hantverk till 
försäljning. Deras specialitet 
är vävning av trasmattor, 
dockkläder och armband 
m.m. I ateljén inryms även 
second handbutik. 

Under Konst- och hantverks-
rundan är Torpets hemslöjd 
en av deltagarna, där de 
finns vid Hörnsjöfors kvarn.

Torpets Hemslöjd Svartådalens
                       Bygdeutveckling

   Text: Kärstin Holm

   Text: Lovisa Westerdahl
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Stort tack till våra bidragsgivare
till Vårt Svartådalen #14:

 Färnbo Byalag
 076-806 42 80

 Sven Entersten 

 Hagalunds Gård
 hagalundsgård.se 

 ICA Köplusten
 0224-74 10 01 

 Mipro Projekt AB
 072-554 54 34 

 Westholm Mark&Bygg
 070-525 50 18 

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 eller Ingmari 
Wistrand Martinsson 076-806 42 80 
eller mejl till
ingmari@vasterfarnebo.se

Ingmari
Wistrand Martinsson
Styrelsen i Svartådalens 
bygdeutveckling

Företagare, se hit!
Vi vill presentera flera företagare i Vårt 
Svartådalen. Alla medlemmar har möj-
lighet att marknadsföra och presentera 
sin verksamhet, 4 gånger om året i tid-
ningen. Vi länkar även till din webbplats 
eller Facebook från https://svartadalen.
se/om-sbu/medlemmar/
Material som text och bild till nästa 
nummer av Vårt Svartådalen ska vara    
inskickat senast söndagen 
den 23 oktober 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 #14 2022

  Vi sponsrar Svartådalens Bygdeutveckling

I korthet

Stötta Svartådalen!


