
Skinnarbo, gård för 8 personer  

Vacker gård från 1700-talet med ett flertal uthus. Här bor 

man bekvämt med den stora familjen.  Huset ligger vackert 

med utsikt över Stävresjön. Tillgång till eka. Boulebana finns 

på gården och cyklar att hyra. Promenadavstånd till badplats.   

Huset har 4 sovrum, fullt utrustat kök, tvättstuga bastu, 

relaxrum, 2 sällskapsrum varav ett har TV. Balkong, altan och 

stor skyddad trädgård. Barnstol och säng finns att låna.  

Ca 4 km till ICA i Salbohed, 13 km till de vita broarnas stad 

Sala, 13 km till Västerfärnebo där turistinformation för 

området finns samt lanthandel, kafé, post, 

apoteksutlämning och pizzeria.   

Hur tar jag mig hit? 

 Från Sala eller Västerås tag Fagerstavägen 256 mot 

Norberg- Fagersta. I Gullvalla ca11 km sväng höger mot 

Broddbo. Ca 0,8 km sväng vänster Örsingsbo och kör ca 0,3 

km. Gården ligger på vänster sida och heter Skinnarbo.  

Att göra i närheten  

Trakten har fina leder för vandring cykling och kanotpaddling. Möjlighet att hyra cyklar, kanot, boka 

guidade turer och köpa kartor finns genom Svartådalens Bygdecenter, i Västerfärnebo. Inte långt från 

Gullvalla ligger Östanbäcks kloster, där man kan besöka deras ljusbod med handgjorda ljus att köpa. I 

Gussjö ligger besöksträdgården PerPersgården ca 10 km från stugan. Ytterligare tips guidning i 

hjorthägn, fin utkiksplats, Nisse Mattsons torn.  Sätra Brunn spa. Ett flertal fina fiskesjöar i närheten, 

bl a Stävresjön, fiskekort kan köpas. Sala Silvergruva, Skultuna Mässingsbruk och Nya Lapphyttan i 

Norberg är andra trevliga besöksmål. 

Pris 

Självhushåll/dygn: Enkelrum: 300:-.  Dubbelrum: 500:-  Familjerum:800:- 4 bäddar 

Självhushåll/vecka: 5000:- / vån.1 = 8 bäddar. Extra bäddar vån.2  500:-/p/v 

 

Lakan och handdukar 100:-/p   1:a frukost i kylskåpet 50:-. Slutstädning vån1 500:-  Båda vån. 700:-

Lakan och handdukar kan hyras 100:-/person.  Huset lämnas i befintligt skick.  

 

Kontakt och bokning: Svartådalens Bygdecenter, Salbohedsvägen 1, 733 60 Västerfärnebo , mail: 

info@svartadalen.nu , tel:  0224-740011     

 

mailto:info@svartadalen.nu

