
Det här är bara början... 

Vi  kommer här med ett gemensamt utskick från  

Svartådalens Bygdeutveckling, Västerfärnebo Hembygdsförening,  

Färnbo Byalag och Sala kommunbibliotek i Västerfärnebo 

Bygdeutveckling — allas ansvar 

Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening bildades 20 februari 2002.  

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen  genom ak-

tivt arbete för att bygdens serviceutbud kvarstår och utvecklas samt att samarbetet före-

ninger/boende/företag ökar, medlemmarna deltar med egna arbetsinsatser och/eller be-

gagnar föreningens tjänster i arbetet med att driva bygdeutvecklingsprojekt .T.ex. mark-

nadsföring av bygden, utveckling av lokala produkter, bevarandet av samhällsservice och 

utvecklande av infrastruktur för IT, turism, transporter och boende. Föreningen får vid 

behov driva kommersiell verksamhet inom dessa områden, efter avstämning med med-

lemmar i ett medlemsråd. 

Utveckling av Svartådalsområdet 

Med gemensamma krafter kan vi som bor och verkar i Häggebäcken, Rosshyttan, Väster-

bykil, Hedåker, Hörende, Västerfärnebo, Hedbo, Salbohed, Gussjö, Fläckebo, Vrenninge, 

Rörbo, Hällsjö, ja utefter hela Svartåns sträckning från källan ner till Mälaren, utveckla 

Svartådalsområdet och skapa hållbara utvecklande samarbeten med  partner i vårt närom-

råde, nationellt och internationellt.  

Fortsatt samarbete 

Vi tre föreningar vill utöka samarbetet mellan företag, privatpersoner, föreningar… alla... 

Du hänger väl med! Tag kontakt med oss! 

Svartådalens Bygdeutveckling 

Svartådalens Natur och Kulturcenter - SNoK 

Svartådalens Bygdeutveckling har länge planerat och arbetat med att anlägga ett Natur och 

Kulturcenter här i Västerfärnebo. Första gången det var på tapeten var egentligen i sam-

band med att man 2007 ansökte om att få anlägga ett Naturum i Svartådalen, för att visa 

upp de fina naturvärden som finns i området. Tyvärr blev det inget Naturum, men planerna 

togs till vara och när vi fick möjlighet att hyra Prosthagsskolan så sattes arbetet igång. 

Vi har fixat och ordnat i lokalerna och nu är vi igång med det praktiska arbetet att bygga 

våra utställningar som är kopplade till naturen och kulturen här i Svartådalen, från Norberg 

ner till Mälaren. Den stora skogsbranden kommer också vara med i utställningarna, vi vill 

försöka belysa den mänskliga upplevelsen av denna såväl som den ekologiska artförändring 

över tid som pågår.  

Förutom utställningar så planerar vi också att ha naturskoleverksamhet här och även en 

forskarsal, vår förhoppning är ett center där det finns något av intresse för alla. Vi planerar 

också att göra om utsidan till ett Svartådalslandskap i miniatyr. Vill ni följa vårt arbete kolla 

in Svartådalens Natur och Kulturcenter på Facebook eller kom förbi på Klockarvägen 7,  

vi har öppet alla måndagar till torsdagar mellan 9.15-14.15. Välkommen! 

Företag, förening och privatperson, Stöd Ditt Svartådalen! Välkommen som medlem! 

Medlemsavgiften på 300 kr per år betalas in till Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk 

förening på Bankgiro 5399-2731. En engångsinsats på 2 000 kr tillkommer, som återbetalas 

när medlemskapet avslutas. 

Kontaktpersoner:     Årsstämma onsdag 22 mars 
 

Johan Södereng, 070-246 54 90 Kjell Eklund, 0224-74 05 36 

Lennart Klaar, 070-649 02 24 Ingmari Ekman, 076-806 42 80 

Anitha Barrsäter, 070-736 36 82 Linn Suslin, 0224-74 00 11 (SNoK/bygdecenter) 

E-post: info@svartadalen.se eller styrelsen@svartadalen.se 

Webbplatser: www.svartadalensutveckling.se och www.visitsvartadalen.nu 



Västerfärnebo Hembygdsförening Färnbo Byalag 

Året som gick 

Midsommarfirandet lockade många gäster till Hembygdsgården. En stunds avkoppling 
runt kaffekopparna innan hjälpsamma armar reste midsommarstången så danserna runt 
den kunde börja. Salaortens folkdansgille gästade även detta år. 
 
Tosdagskvällarna i juli samlade besökare. Grålleklubben inledde tillsammans med vissång-
aren Bengt Olsson, nästa kväll gick i historiens tecken då Dorotea berättade om upplevelse 
från andra världskriget och framåt. Från Stockholm kom imitatören Strandberg och roade 
med röster av kända profiler ur samtiden. Kristen gemenskap bjöd in till den sista av dessa 
torsdagskvällar. 
 
Byalagets konst- och hantverksrunda lockade många besökare till Gammelgården då fler 
utställare visade sina produkter och alster där. 
 
Några uthyrningar för bröllop och dop har också gjort hembygdsgården till en mötesplats 
för glädje och firande. 
 
Till första advent samlades en del av julmarknadens utställare till gammelgården vilket 
lockade många besökare dit, trotts det bistra vädret. 
 
Hembygdsföreningens styrelse tackar härmed för det gångna årets uppslutning på Gam-
melgården. 

Nu ser vi fram mot 2017 

Välkommen att stödja vår verksamhet genom ditt medlemskap. 
Medlemsavgifter är 100 kr/person och betalas in till Bankgiro 351-5459. 

Kontaktpersoner:     Årsmöte söndag  19 mars  
          
Elisabet Pettersson, ordf. 0224-830 85, 076-766 00 08 
Per Forsgren, vice ordf. 0224-74 01 23 
Erik Kempff, kassör 0224-774 77, 073-940 70 00 
Per Andersson, styrelseledamot 0224-74 40 55, 070-663 80 43 
Sonja Isaksson, uthyrning av Gammelgården 070-573 34 60 
E-post: info@vasterfarnebo.se     Webbplats: www.vasterfarnebo.se 

Det rullar på ... 

Färnbo Byalag bildades 24 september 1987. Det är således 30-årsjubiléum på gång 2017. 

Föreningens ändamål är att som ideell förening främja bygdens utveckling. Nog har det 

hänt en del på 30 år. 

Klädförmedling som startade 1988 har blivit klädbytarloppis och ett samarbete med kyr-

kan som återkommer två gånger per år. 

Äggletning på långfredagen har pågått sedan 2001. Till att börja med vid Vangsbro f d skola 

men sedan många år vid Bygdegården och Klockarbo. 

Kräft– och surströmmingsknyt startade 1999, första åren höll vi till på Vangsbron, numera 

är Gammelgården den självklara platsen. För det mesta är det den tredje lördagen i au-

gusti. 

Konst– och Hantverksrundan startade 2000, andra helgen i augusti öppnar hantverkarna 

sina portar för besökare. 

Julmarknaden i byn, lördagen före första advent, startade som ett samarbetsprojekt mel-

lan flera aktörer. 

Loppisrunda var en ny aktivitet 2016 sista lördagen i maj. 

Vi fortsätter … 2017     Årsmöte tisdag 28 februari 

Tack för ert stöd under alla år. Välkommen att stödja oss i fortsättningen. 

Medlemsavgift är 50 kr/person eller 100 kr/familj och betalas till PlusGiro 13 06 59-6. 

Kontaktpersoner: 

Ingmari Ekman, 076-806 42 80 

Monica Sornelid, 070-531 20 80 

Marie Lindh, 073-952 44 29 

Kjell Wistrand, 070-219 67 62 

Eric Dalfjord, 070-214 14 94 

Ewa Eklund, 076-837 27 64 

 

Mikael Eriksson, 070-636 73 42 

Daniel Nässing, 070-302 15 58 

Annika Sjödin Ellström, 073-055 25 44 

Pertti Arnberg, 072-540 14 61 

E-post: farnbo.byalag@vasterfarnebo.se 

Webbplats: www.vasterfarnebo.se/ 

foreningar/farnbobyalag.html 


