
Svartådalens Bygdeutveckling har 
startat ett förstudieprojekt kallat  
Bygdens Hus. ”Huset” är den 
ursprungliga Centralskolans bygg-
nad i Västerfärnebo som  står tomt 
efter det att högstadiet lagts ner och 
eleverna flyttats till Sala.
Vår uppgift är att undersöka hur 
bygden på något sätt kan överta 
byggnaden och starta olika verk-
samheter och aktiviteter där. Än så 
länge finns lite verksamheter kvar, 
men planen är att dessa skall bort 
inom en snar framtid och flyttas 
till andra delar av skolan. Projektet 
löper t.o.m. april 2014 och då skall 
olika förslag ha framkommit på hur 
vi kan överta byggnaden (eventuellt 
flera byggnader). 

Detta med övertagande av skolor, 
äldrevård m.m. är ingen enskild 
företeelse. Andra orter på landsbyg-
den har gjort liknande resor och 
där kan vi se hur bygder arbetar för 
att få behålla samt utveckla både 
service, företagande och boende på 
landsbygderna. Dessutom har även 
media uppmärksammat att Sveriges 
landsbygd läggs ner med rask takt 
i jämförelse med övriga länder i 
Europa. 

I vår omedelbara närhet har vi  
Tillberga Grannskapsservice, en 
ekonomisk förening som driver 
äldreomsorg, serviceboende, barn-
omsorg, fritids, idrottsverksam-
heter och mycket annat. Detta har 
fungerat i 20 år (!) och drivs i sam-
arbete med Västerås stad. Ett annat 

bra exempel är Graningeskolan i 
Molkoms kommun, som har köpts 
för en symbolisk summa av en 
ekonomisk förening och startat ett 
projekt för att få till olika verksam-
heter. www.tillberga.com och  
www.graningeskolan.se
Kan dom så kan vi, kan man tänka! 

”Bygdens Hus” är en del av ett 
vidare perspektiv, där det gäller 
att bibehålla och utveckla bygden 
mot en levande landsbygd, med 
möjlighet till inflyttning, i mot-
sats till utflyttning och avveckling 
med sämre bostadspriser och dålig 
service. 

Med tanke på detta vill vi också få 
till ett möte med politikerna i Sala 
för att dels tala om våra mål med 
bygden och dels höra hur de har 
tänkt framtiden för oss på lands-
bygden. Mötet blir den 5 mars 

kl:18.00, i bibliotekssalen i Väster-
färnebo skola. Vid det mötet är 
verksamhetsansvarig vid Tillberga 
Grannskapsservice inbjuden att 
berätta om deras verksamheter och 
organisation.

I vårt arbete är det väldigt viktigt 
att vi får vetskap om hur ni på 
bygden tycker och tänker om 
detta övertagande och vilka verk-
samheter som kan vara lämpliga 
att fylla huset med!

Kom in med era synpunkter  
och förslag till oss!

Det går bra att kontakta oss via  
e-post eller telefon:

Lisa Hallin
Svartådalens Bygdeutveckling
Tel. 070-298 51 59
lisa@svartadalen.nu
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Jul, jul strålande jul…
Julen står för dörren och vad kan 
kännas bättre då än att få presentera 
en fin julklapp till bygden. Nu är 
förutsättningarna klara för att skriva 
och lämna in en ansökan om att få 
starta Svartådalens friskolehögsta-
dium. Den 31 januari ska den vara 
inlämnad till skolinspektionen. Den 
7 januari blir det vis-ning av och in-
formationsmöte för hela bygden på 
Salbohedsskolan. Alla är välkomna!

I en tid när alla de politiska parti-
erna påstår sig vara landsbygdens 
vänner är det dags att vi smider våra 
planer för en fortsatt utveckling av 
vår bygd. Vi vill vara en del av den 
vision som finns för Sala, som vi 
tolkar gäller hela kommunen, att 
vi ska bli 25 000 invånare 2020! 

Det finns gott om plats i vår vackra 
bygd, visst går det att bygga nytt, 
visst går det att utveckla och driva 
verksamhet här!

Spännande idéer för Centralskolans 
tomma lokaler bearbetas för 
högtryck just nu. Har du tankar som 
du ej delgett oss är det hög tid att 
berätta!

Många fina utnämningar har gått  
till vår bygd som visar på ett starkt  
företagande. Årets företagare  
BN-Energi, Årets nybyggare  
Salbohedsgårdens B&B, länsfinal  
för projektet ”Förgasning i 
Svartådalen” i Draknästet och 
riksfinalplats för Gröna Hagars Kött 
tillsammans med kocken Petter 
Oscarsson i tävlingen Matverk. 

Vi märker även att vår bygd är satt 
på kartan. Fler och fler besöker våra 
återkommande evenemang och 
antalet besöksnätter ökar stadigt.

Till sist vill jag å styrelsens vägnar 
gratulera till alla fina framgångar  
och tacka alla som under året arbet- 
at med bygdens bästa framför 
ögonen. Ett extra tack till personal-
en som oförtrutet jobbar på. 
God Jul och Gott Nytt År!

Anitha Barrsäter
Svartådalens Bygdeutveckling ek för.

Ordförande har ordet

Olika former av stöd kan erhållas 
för att bygga riktigt snabbt bred-
band (optisk fiber) på landsbygden. 
Därför startade Svartådalens byg-
deutveckling ekonomisk förening 
2011 ett projekt för att undersöka 
förutsättningarna och intresset för 
att bygga ut ett optiskt fibernät i 
Svartådalen. Bland annat skick-
ades en enkät ut till de boende i 
Svartådalen i juli 2011.
Av olika skäl har projektarbetet 
dragit ut på tiden. Utvecklingen 
inom detta område går fort. Inte 
minst har framväxten av 4G-nätet 
starkt förbättrat förutsättningarna 
för mobilt bredband.  Därför finns 
det anledning att uppdatera enkä-
tundersökningen från 2011.
Bifogat i detta Svartådalsnytt hit-
tar du en enkät som du gärna får 
fylla i och lämna till Svartådalens 
Bygdecenter, Salbohedsvägen 1 i 
Västerfärnebo.

Riktigt snabbt bred-
band i vår bygdUnder hösten har beslut fattats 

att bilda ett driftsbolag (ej vinst-
drivande) för att driva friskole-
högstadium i Svartådalen. Drift-
bolaget kommer, enligt beslut vid 
extrastämman, att ägas av bygden, 
Svartådalens Bygdeutveckling ek 
förening och samverka med Salbo-
hedsskolans särskolegymnasium. 
Start för högstadiet blir hösten 
2015. Fysiskt kommer skolan ligga 
i delar av Salbohedsskolans lokaler.

Skolans motto är: ”Skolan skall ta 
världen till landsbygden och genom 
det goda värdskapet värna om varje 
elevs personliga utveckling!”

Genom IT-kunskap, entreprenör-
skap och extra undervisning i 
engelska ska eleverna få upp 
ögonen för att hela världen kan 
bli ens arbetsfält, oavsett vart man 
bor. Eleverna ska genom kritiskt 
tänkande och resursmedvetenhet 
förstå konsekvenserna av sina 
beslut och därmed kunna bidra 

till en hållbar utveckling. Tankar 
finns att eleverna skall få möjlighet 
att driva ett litet företag och göra 
miljöprojekt, arbeta med permakul-
tur och kretsloppstänk. Engelskan 
kommer förstärkas genom att integ-
reras i övriga ämnen. Ämnen för 
fria val kommer också tas fram, till 
inspiration, exempelvis jägarexa-
men, sport, drama och sång. 

Några punkter som skolan står för:
• Det goda värdskapet 
• Täta kontakter mellan lärare och 

föräldrar 
• Eget kök och lokalproducerade 

råvaror 
• Ej vinstdrivande 
• Politiskt och religiöst obunden 
• Föräldrasamverkan 

Vår bygd kommer själva att få möj-
lighet att satsa ekonomiskt i denna 
skola. Vidare information om detta 
kommer att ges på informations-
mötet i januari 2014.

Friskolehögstadium på gång!
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3 augusti genomfördes ”Kom till 
Gården”. I år var det inom UPPIS 
som evenemanget gick av stapeln. 
Glädjande var att vi fick med en 
gård från Norberg/Karbenning 
och en från Skultuna. Nu siktar vi 
mot 2014 och ett ännu större antal 
deltagande gårdar och besökare.
Alla som deltog i år var mycket 
nöjda. Vi måste beundra såväl 
besökare som arrangerande gårdar 
som på sommarens hetaste dag 
genomförde ett uppskattat evene-
mang.

Inom UPPIS hölls den 25 okto-
ber en inspirationsdag med ”Stig 
Fram” som inspiratörer.
Dagen utmynnade i ett antal förslag 

på olika reseupplägg för besökare i 
Svartådalen och Kolbäcksådalen.

Första lördagen i december hölls 
den traditionella julmarknaden 
i Västerfärnebo. I år fanns det 
knallar på Bygdecentret, Gam-
melgården och i skolan. Bygdens 
hus och Skolakuten informerade i 
skolan. I församlingsgården hölls 
den traditionella julauktionen. En 
traktor med vagn såg till att alla 
kunde åka mellan de olika aktiv-
iteterna. Handelsboden erbjöd korv 
och hamburgare utanför butiken 
samt avsmakning inne i butiken.
Ponnyridning och fiskdamm för 
barnen och ingen julmarknad utan 
tomtebesök!

Projekt UPPIS och KLUNK

Den 25 september ordnade Visit 
Svartådalen en guidad busstur för 
Svenska Pensionärsföreningen i 
Sala. Som reseledare och guide 
deltog två av Västmannaguides 
medlemmar, Håkan Hellstrand och 
Camilla Örnberg.  Starten var vid 
Mikaelsgården i Sala och sedan bar 
det av med fullsatt buss i vackert 
höstväder på slingriga vägar utefter 
Svartån. Sträckan denna tur tog 

gick från Sala till Norberg, ner till 
Sätra Brunn – Svanå – Skultuna 
upp till Fläckebo och avslutades 
i Sala. Under turen förplägades 
sällskapet först på Elsa Anderssons 
Konditori i Norberg med förmid-
dagskaffe och  i Sätra Brunn med 
lunch och med brunnsdrickning. 
I Fläckebo fick bussresenärerna 
välja besöksmål. Både orgelmuseet, 
Odendisastenen och Fläckebo 

Kyrka stod till buds. En ny tur 
planeras för den som är intresserad, 
lördagen den 18 maj 2014. Kon-
takta Svartådalens Bygdecenter. 
Kom in eller ring eller maila om du 
är intresserad.

info@svartadalen.nu
0224-740011 Fråga efter Camilla

”Svartåturen” –Guidad busstur genom Svartådalen

I flera Svartådalsnytt har vi tagit 
upp vad som händer kring läkarsta-
tionen i Västerfärnebo. Den är ju en 
del av Sala Väsbys verksamhet, på 
senaste tid har den drivits av läkare 
Lennart Nylund och distriktssköter-
ska Margaretha Aldén. 1 december 
tog Lennart ut sin innestående 
semester och från 1 januari slutar 
han. Ingen ny läkare är anmodat till 
Västerfärnebo läkarstation. 

Skall det läggas ned då? Nej, det 
finns ett politiskt beslut i Land-
stinget att Vårdcentralen i Väster-
färnebo skall drivas vidare, men 
Sala Väsby har inte återkommit 
med någon ny läkare och inte gjort 
några ansträngningar att tillsätta 
tjänsten. Det ger en känsla av att 
Sala Väsby ej är intresserade av att 
driva Västerfärnebo läkarstation 
vidare. 

Detta innebär i så fall stor förlust 
för Västerfärnebo. I upptagning-
sområdet kring bygden bor drygt 
2200 människor. Alla dessa kom-
mer om vårdcentralen läggs ner 
behöva åka in till Sala. Många 
av de äldre i området har känt sig 
trygga i den omvårdnad som de fått 
genom Lennart och Margaretha och 
att kunna komma ner till en liten 
personlig läkarstation. På det sättet 
har de sluppit långa dyra taxiresor 
och långa väntetider vid sina besök.

Läkarstationen i 
Västerfärnebo
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Kom in och hälsa på oss på Bygdecentret och se hur fint vi fått! Öppet 10-14. Välkommen in!

Vi önskar ett riktigt Gott Nytt 2014!

Sponsorer 
Salanet 

salanet.se

Stävre Konst och Guide
070-298 51 59

Orrnäs – Timmerfabriken
L Klaar 070-649 02 24

Araby Entreprenad
070-325 37 01

MAJOWI AB  
Skyliftuthyrning

070-511 94 15

Andersers Hedåker
Mjölk-, Jord- &  

Skogsentreprenad
070-680 81 93

Nestor AB
021-470 22 16

Lings Rör AB
0224-74 11 25

BN Energikonsult AB
0224-740014

Ängsholmen smedjan  
Sweden AB

073-981 49 14

Bröderna Pettersson  
jord & skog,  

Västerfärnebo Prästgård
070-202 11 24

Kristen Gemenskap i  
Västerfärnebo och  

Fläckebo
www.kristengemenskap.org

Svenska Kyrkan i  
Västerfärnebo och  

Fläckebo
www.kyrksam.net

Nästan hela Bygden är medlemmar 
i Svartådalens Bygdeutveckling 
eftersom både enskilda näringsid-
kare och bygdens föreningar och 
församlingar är med. Svartådals-
nytt har porträtterat många av 
dem och säsongen till ära tittar vi 
närmare på en av församlingarna, 
Kristen Gemenskap eller Elim-
kyrkan som den också kallas. Den 
har funnits i ca 10 år då de tre 
frikyrkoförsamlingarna i bygden 
gick ihop. Många kän-
ner till Sommarskoj, en 
vecka med pyssel och 
lekar för barn. Omkring 
130 personer kom-
mer varje dag till detta 
och många av barnens 
föräldrar har själva gått 
på Sommarskoj som 
barn. I mars 2013 har 
Elimkyrkan anställt en ny pas-
tor och vi ställer några frågor till 
honom.

Vem är Thomas Ekman?
”Smålänning som jobbat inom 
televerket i 30 år. 7 av dem ar-
betade jag med utbildningar inom 
televerket runt i Sverige. Tog sedan 
tjänstledigt och läste teologi i 2 
år och efter det har jag jobbat ett 
antal år i församlingar som pastor”, 
säger Thomas. 

Thomas brinner för människor och 
har ett stort socialt engagemang. 
Han har även suttit i olika styrelser 
för socialnämnd och kriminalvård. 
Hockey ligger Thomas varmt 
om hjärtat också. han har drivit 
”hockeykonfa” i 5 år i en alls-
vensk hockeyklubb. I vissa delar av 
Sverige är han känd som ”Hock-
eypastorn”. Han sitter också med 
som styrgruppsmedlem i projektet 
”Bygdens Hus”.  

Vad gör en församling  
egentligen?
”Gudstjänstfirande, barn och 
ungdomsarbete i olika åldrar, 
bibelstudier, självklart bönemöten 
eftersom vi tror att Gud både hör 
och svarar på bön. Sy och stick-
café, Hjälparbete av olika slag. 
Alfagrupper – studiegrupper för 
dem som är nyfikna på kristen tro 
och vad det är,” säger Thomas

Varför ska man gå till 
kyrkan?
”Vi har fysiska hem som 
familjer och personer. För-
samlingen är ett andligt hem 
där man kan gå för att få 
stillhet och fylla på sin inre 
människa, inte bara när det 
är bröllop och begravningar, 
utan även annars. Kyrkan är 

inte bara en plats för de troende 
utan alla är välkomna till kyrkan 
och kyrkans verksamheter. Livet är 
tufft emellanåt och i församlingen 
behöver vi inte vara starka i oss 
själva, ingen klarar sig helt själv 
utan vi behöver varandra. Tron 
och gemenskapen är det bästa med 
kyrkan.” säger Thomas.

Vad kan församlingen bidra 
med i bygdeutvecklingen?
”Vi vill vara en del av bygden, vi 
verkar i den. Vi vill vara komple-
ment och bidra med våra styrkor 
för utvecklingen. Vi vill vara en 
öppen kyrka som betjänar männi-
skor.” säger Thomas.

Vill du veta mer om Elimkyrkan gå 
in på: www.kristengemenskap.org 
eller ring Thomas Ekman  
070-457 07 02.

Några frågor till en medlem  
i Svartådalens Bygdeutveckling


