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Mål 2-pengar till Bygdecenter i Västerfärnebo

I oktober beviljades Svartådalens
Bygdeutvecklings ansökan om stöd från
EU-fonden Mål 2, för att skapa ett
Bygdecenter i Västerfärnebo. Centret ska
bli ett nav i arbetet med bygdens utveck-

ling och vara till för såväl föreningar, besökare, som bygdens entreprenörer. I bygdecentret ska det också finnas
plats för utveckling av boende
och caféverksamhet. Var
bygdecentret ska ligga är inte
helt klart, men under forutsättning att uppgörelsen godkänns av frikyrkoförsamlingen Kristen Gemenskap, är
Ösby missionshus önskemålet. Caféverksamheten i huset
kommer drivas av Sonja
Isaksson, Kölnbackens
bigård. Bygdecenter-projektet ska löpa i 2
år. Projektledare för det nya Mål 2-projektet blir Ann-Christine KorthsAspegren, Västerfärnebo. 0224-74 04 64,
0703-36 84 76, atejne@svartadalen.nu

Svartådalen satsar på Ekoturism-märkning
Sommarläger, Naturskola, kanotäventyr
och fågelsafari i Svartådalen kan bli
aktiviteter med märket ”Naturens
bästa”- En miljö- & kvalitetsmärkning
som godkänner officiella svenska
Ekoturism-arrangörer. Läs mer om
ekoturism-märkningen på
www.naturensbasta.se eller
www.ekoturism.org

Ekoturismen i Sverige har fått ett eget
”Svanen-märke”. Ett märke som naturturismen i Svartådalen tänker satsa på att
få. Det är svenska Ekoturismföreningen
som etablerat miljö- och kvalitetsmärkningen ”Naturens Bästa”. Än så länge är
bara ett 40-tal arrangörer godkända. Av
dem är det bara en som arbetar med
fåglar och fågelliv som turistattraktion.
Naturens bästa stöds också av WWFVärldsnaturfonden, SNF-Svenska
Naturskyddsföreningen, Coop Forum och
Svenska Turistrådet. De sistnämnda har

också identifierat Ekoturismen som ett av
fem områden som de ska satsa extra
mycket på för att gynna svensk besöksnäring. Dessa pengar ska satsas främst på
godkända Naturens bästa-arrangörer.
Svartådalens Natur- & kulturturism
(SVANK) satsar nu på att certifiera sin
verksamhet. Det dröjer dock till maj 2004
innan ett eventuellt godkännande offentliggörs. Projektet SVANK drivs av LRF
med Daniel Green som projektledare.
daniel@svartadalen.nu, 021-18 43 16,
0706-18 43 16.

Även naturskoleklasser har fått delta i
provfiske och mött äkta Svartådalskräftor i
höst.Mathias Pedersen, 6B,
Herrgärdsskolan, Västerås.

Framåt för Svartådalskräftan
Att Sveriges största exemplar av
flodkräfta som någonsin dokumenterats finns på Riksmuséet
är väl inte så konstigt. Men att
den fiskades upp i Lasjön,
Västerfärnebo är inte så vida
känt...ännu.
Flodkräftan är på väg tillbaka i
Svartådalen och höstens provfiske i större skala på ett 10-tal
platser i Svartåns vattensystem,
gav fångst på 3 platser. Detta
ses som en framgång. Två av
dessa platser har kräftorna hittat
till själva från närliggande sjöar.
Trots stora isättningar var det
först på förvåren 2003 som den
första återfångsten kom efter
flera års negativt provfiske. Det
tar tid för flodkräftan att återetablera sig där den en gång slagits
ut av kräftpesten. Kräftorna har
många naturliga fiender bland
såväl fiskar, däggdjur som
fåglar. Svartådalskräftan är ett
Leader-projekt som drivs av
Svartådalens Bygdeutveckling.
Projektledare är Pelle
Andersson, Sjöbo, Gullvalla.
0224-740011, 0702-27 99 65,
sjobopelle@hotmail.com

Havre allt hetare som energigröda
Allt fler eldar med havre i
Svartådalen. BN Energi har
redan sålt över 30 havrebrännare till villor och småhus i området. SHE - Sala Heby Energi deltar nu i projektet och i höst
har man startat proveldning
med havre i centralpannan till
radhusområdet i Salbohed.
Satsningen på havre som energigröda har väckt stort intresse
hos odlare, inte minst med
tanke på aktuella spannmålspriser.
Fördelarna med havre som
energigröda är flera; bättre för
miljön, billigare för konsumenten och förhoppningsvis bättre
betalt för odlaren. För mer info:
kontakta Björn Näsbom, 022474 00 14, 070- 593 69 93, hemsida www.bnenergikonsult.com
Filmkurs gjorde tranfilm

Under 2 helger i september
lockades 10 (kanske) blivande
naturfilmare till Svartådalen för
att lära sig mer om att filma
djur och natur. Temat för filmkursen var tranan. Filmarna
dokumenterade tranor från
hölador på Nötmyran, från traktor på åkrarna vid Hebo och
gömslen vid Fläckebo och
Höskovsmossen. Resultatet
blev en 5 min. lång film med
TV-kvalitet. Pedagogisk ledare
för lägret var naturfilmaren
Lars-Öivind Knutsen (till vänster på bilden ovan). Lägret
finansierades av Film i
Västmanland. Tranfilmen premiärvisades på Filmpool Mitts
träff i Köping i oktober.
Förhoppningen är att satsningen på naturfilm i Svartådalen
ska bli ett längre
”Växhusprojekt för naturfilmare”.

Den 13 september arrangerade Svartådalens Bygdeutveckling, Sätrabrunn och Sala Turistbyrå ett
Framtidsseminarium på Sätrabrunn. 40 personer deltog och så här nöjda såg de som var kvar till slut ut. Mötet
resulterade i flera konkreta resultat, bl.a. bildades Kommunbygderådet Hela Sala!

Bildat: ”Kommunbygderådet Hela Sala!”
Nu har Salas bygdegrupper bildat ett
eget kommunbygderåd. Det var representanter från Möklinta, Tärna/Ransta,
Sätrabygdens och Svartådalens bygdeutvecklingsgrupper som bildade bygderådet, tillsammans med Sala turistbyrå.
Stadsutvecklingsföreningen i Sala har
också inbjudits till samarbetet. Tanken
med rådet är att öka kontakten mellan
stad och landsbygd, samt att höja landsbygdens röst i frågor som rör hela kommunen. Något som fick gehör direkt då

rådet erbjöds tre platser i den grupp
som arbetar med varumärket Sala.
Kommunbygderådets ambition är att
hålla 4 möten om året och turas om att
stå som värdar. 2 gånger per år vill man
dessutom fortsätta att träffas på samma
vis som på Framtidsseminariet. Då även
med bygdebutiker och landsbygdsentreprenörer inbjudna. På framtidsseminariet i Sätrabrunn den 13/9 deltog
också Länsstyrelsen, Landstinget, Sala
kommun och Leader+ Nedre Dalälven.

TV:s Mitt i Naturen skildrade sommarläger

Örn i kikarn! När en havsörn jagar i kapp en fiskgjuse och tar dess byte är det klart att kikarna sitter som
klistrade vid ögonen på fågelintresserade ungdomar.

SVT:s Mitt i Naturen hälsade på årets
Sommarläger för unga fågelskådare i
Svartådalen. Två dagars filmning på ungdomar och fåglar resulterade i ett 5 minuter långt inslag som sändes i mitten av
september. Bland annat fick vi se hur
ungarna kikade på mindre hackspettar vid
Hörnsjöfors, cyklade på Nötmyran och
badade i Stävresjön. En av de roligare
naturupplevelserna, som TV-teamet också
lyckades fånga på film, var när lägret såg
en havsörn som jagade i kapp och stal
bytet från en fiskgjuse över Rörbrosjön.
Bilden till vänster togs vid samma tillfälle. Nästa års sommarläger för unga fågelskådare arrangeras 12-17 juni 2004.
Anmälningar tas emot av Daniel Green,
daniel@svartadalen.nu, 021-18 43 16,
0706- 18 43 16.

Klockargårdens trädgård i Fläckebo blev en social mötesplats på
torsdagkvällarna i somras. Lugn musik, matiga mackor, och mirakulöst bra väder karakteriserade kvällarna. Mest långväga var
nog det TV-team från Sydkorea som droppade in helt oanmält
och filmade. De visade stort intresse när delar av folkmusikgruppen Viltstråk spelade fiol och nyckelharpa. Så nu är väl Fläckebo
världsberömt i Korea också....
Till vänster Frida Andersson och Kajsa Lundén.

Succé för sommarkonserter i Fläckebo
Sommarens satsning på utomhuskonserter i Klockargårdens trädgård i
Fläckebo slog mycket väl ut. Under 5
torsdagkvällar i juli-augusti bjöds musik
från cello och klassisk gitarr- folkmusik
- rocktrubadur och slutligen ett bluesrock-combo med full sättning.
Klockargårdens trädgård fylldes av
besökare från när och fjärran. Som mest

kom 180 (!) personer till en konsert. Det
var Dan Viktor Andersson från Gullvalla,
som lockade störst publik, men så är han
också en artist som börjar få ett namn i
vidare kretsar. Länsstyrelsen i
Västmanlands Län stöttade satsningen,
som vi förhoppningsvis får se en fortsättning på nästa år.

Unga gör kabaré i Kilbo

Svartådalen syntes i England

Kyrkans ungdoms-projekt i
Västerfärnebo - ”Med musiken som
verktyg” - repeterar som bäst på en ny
föreställning med sång, dans och musik.
Temat är kända artister – allt från
ABBA till Beatles och Carola. Kabarén
spelas i Kilbolokalen den 5 januari
kl.19.00. Om de 100 platserna tar slut
kan det bli extraföreställningar.
Projektet - som huvdsakligen finansieras av Leader+ Nedre Dalälven, har
också
erhållit stöd med 50.000 av Sala
Sparbank och 10.000 från Lions.
Projektledare är Sara Ulander, 0224-74
00 13, 0704 - 60 67 11,
saraulander@everyday.com
hemsida: www.musikprojektet.tk

Svartådalen mötte stort gensvar från den
engelska publiken på mässan British Bird
Fair i augusti. Västmanland med
Svartådalen i fokus var en av 4 fågeldestinationer representerad med personal
i den svenska montern. Satsningen på den
engelska natur-resemarknaden är en del
av projektet Svartådalens Natur- & kulturturism och görs tillsammans med
Sweden Active Holidays.

Skyltarna illustreras
De nya informationstavlor som
ska informera besökare om
naturen i Svartådalen ska vara
klara till våren. Under sommaren och hösten har konstnären
Jonas Lundin från Gävle arbetat
med illustrationerna. Först och
främst ska stora informationstavlor om hela området sättas
upp på fyra platser. I en senare
fas planeras också mindre tavlor
som informerar om natur- och
kulturvärden på just den plats de
står. Liselotte Skarp 021- 19 51
56, Liselotte.Skarp@u.lst.se, på
Länsstyrelsen har hand om arbetet med Svartådalens nya informationstavlor.
Ny satsning på hantverk i
Prästgården, Fläckebo
Monica Fahrman och Sven
Lidström ägnar sig åt ullhantverk och keramik. Nu har de
designat en ny produkt som de
ska sälja i den hantverksbutik
som de planerar att starta till
våren. Glaserade keramiksvanar
gjorda för att fungera som saltkar.
Prästgårdens hantverksbutik &
café siktar på premiär i vår, men
redan till julmarknaden i
Fläckebo har de öppet hus med
glögg & pepparkakor.

Stork på Nötmyran
Mitt i höskörden i somras gick en
vit stork omkring på Inre Löten
mellan Nötmyran och
Västerfärnebo. Stork har inte rapporterats i Svartådalen sedan
1998, då en stork sågs tillsammans med 90 tranor på sjöängen
vid Näs, Fläcksjön den 18 maj.

Vill du bli medlem?
Har du egna projekt-idéer?
Svartådalens Bygdeutveckling är en ekonomisk förening. Där kan idéella föreningar och företag bli medlemmar.
Medlemskap erhålles genom insättande av
2000:- som engångsbelopp, samt 200:- i
årsavgift på bankgiro 5399-2731.
Hur ska Svartådalsbygden hållas levande?
Vad kan man utveckla för nya binäringar
och inkomstkällor?
Har du egna idéer du vill förverkliga? För
närvarande drivs projekt i Svartådalen med
bl.a. EU-stöd av såväl kyrkan, LRF som

Svartådalens Bygdeutveckling. Fram till
år 2006 är möjligheterna goda för att få
EU-stöd för landsbygsutveckling i vårat
område genom Leader+ Nedre Dalälven.
Kontakta oss i styrelsen om du vill ha
råd, hjälp eller stöd.
Har du ärenden du vill ta upp i styrelsen
för Svartådalens bygdeutveckling?
Kontakta Ordf. Ann-Christine KorthsAspegren 0224-74 04 64, atejne@svartadalen.nu inför kommande styrelsemöten:
9/12, 8/1, 5/2

Sätrabutik på väg att öppnas av intresseförening

Sätrabrunns lanthandel öppnar inom
kort igen.

Sätrabygdens Servicecentrum ekonomisk förening
har startats med målet att tillhandahålla samhällsservice och annan service som gynnar bygden och
dess invånare. Bland annat är målet att ta över och
driva lanthandeln i Sätrabrunn, arbeta för att
Sätrabrunn ska få en bensinstation, m.m. Även skolans framtid är en viktig fråga. Föreningen har redan
60 medlemmar som satsat 1000:- var. Efter en lång
process är man äntligen redo att öppna Sätrabutiken.
Föreningen nås genom Niklas Widegren tel. 0224-74
50 85, 070-279 70 15, Norrgarden@spray.se

- Informationsmöte om Svartådalen 20 januari kl. 19.00 på Ösby Missionshus
Välkomna till ett öppet medlemsmöte för
allmänhet och medlemmar.

Följande företag har sponsrat
detta nyhetsbrev:

BN Energi Konsult
Västerfärnebo El
Gärdsbo gräv & schakt
Enarssons bil & plåt
ICA Köplusten
Kindmarks El & Montage
Klockargårdens B&B
Kölnbackens bigård
Hagabergsgård i Fläckebo
Rörbro Bädd & frukost
Hörnsjöfors gård
SSH Lantbruk AB
Smedjan Sweden AB
Bröderna Vangbo Maskin

Svartådalens våtmarker ingår i
EU:s nätverk av skyddsvärd
natur - Natura 2000. Något som
innebär möjligheter för dig som
markägare och djurhållare att
producera naturvård.

* Information om Svartådalens
Bygdeutveckling och de olika projekten.
* Diskussion om framtid, nya idéer och
frågor som; Vad föreningen ska satsa på
och inte...
Alla hjärtligt Välkomna! Kaffe och
mackor !

Medlemmar
i Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening:
Adéens Buss Rosshyttan, Naturskyddsföreningen i Västm.
Västerfärnebo AIK, BN Energikonsult, Norr Salbo Byamän,
Västerfärnebo Centeravdelning, Farmartjänst, Sala fågelklubb,
Västerfärnebo Centerkvinnor avdelning, Fläckebo LRF, Sala västra
Socialdemokratiska förening, Västerfärnebo- Fläckebo Församling, Färnbo Byalag,
SörSalbo byamän, Västerfärnebo Hembygdsförening, Islingby Byamän, Västerfärnebo
LRF, Kulturföreningen Kilbolokalen, Västerfärnebo PRO, Monica Fahrman AB,

Julmarknader i bygden:
Västerfärnebo - torget, lör 29/11
kl.10-14.00
Fläckebo kyrkstallar 2:a advent,
sön 7/12 14.00-16.00, Även
ponnyridning.
Sätrabrunn - Brunnsgården
lör 13/12 kl.11-17.00
Handel & upplevelser

