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Upptäck Svartådalens nya hemsida !

Sedan 1 april 2004 har Svartådalens egen
hemsida www.svartadalen.nu ett nytt utseende och upplägg. Internet har blivit ett
allt viktigare, effektivare och billigare sätt
att marknadsföra sig och därför har vi satsat på en webbsajt som är särskilt besökarvänlig. Det innebär att den är upplagd så

att du som besökare snabbt och lätt ska
hitta det du söker och att de som vill
besöka Svartådalen ska ges en bra bild av
vad Svartådalen har att erbjuda besökare,
eller för den skull den som vill flytta hit.
Därför handlar sajten också om hur det är
att bo och leva i Svartådalen. För bygdens egna invånare och de som är intresserade av bygdens utveckling, finns
kalendarium med evenemang i bygden
och en ständigt uppdaterad flora av nyheter. På hemsidan kan man också lyssna på
säsongsaktuella fågelläten, se vackra bilder och anmäla intresse för kurser som
ska äga rum, prenumerera på det här ny
hetsbrevet som digital pdf-fil och få det
hemskickat till sin dator, m.m.
Välkommen att upptäcka Svartådalens
egen webportal: www.svartadalen.nu

Fullt på sommarläger och naturskola
Vårens upplevelse-säsong för
barn och ungdomar i Svartådalen
har varit ovanligt hektisk.
Naturskoleverksamheten har
omfattat ca 500 skolbarn i maj
och juni. Därefter har det för
första gången genomförts två
olika sommarläger.
Ett med riksintag och ett för
Sala-ortens ungdomar från klass
6 och uppåt. Det senare i samarbete med Kultur- & fritidsförvaltningen i Sala.
Båda lägren har inriktat sig på
natur- och landsbygdsupplevelser
med kanotpaddling, bondgårdsbesök, fiske och fågelskådning.
Delar av sommarlägret dokumenterades av fotografen Staffan
Widstrand som arbetar med en
ny bok om svensk ekoturism.
Aktiviteter för ungdomar utvecklas inom ramen för LRF-projektet Svartådalens Natur- & Kultur
Turism (SVANK).

Timmerkurs i augusti
Nu är det dags för nya timmerkurser i Svartådalen. Först ut blir
en renoveringskurs som kommer
att hållas på Vrenninge ängar med
främst den södra höladan som
objekt. Under vintern siktar man
även på en kurs i nytimring.
Kursledare Bertil Olsson. Anmäl
Er till Jan-Erik Bergström på tel.
0224-74 10 04, 0704-55 57 64,
jabergs@utfors.se eller till Daniel
eller Ann-Christine på bygdecentret 0224-74 00 11.
Vem tar över Konsum?
Enligt KF:s beslut tidigare i vår
stänger Konsum sin butik i
Västerfärnebo. Men siffrorna
visar att butiken har bra omsättning och borde kunna drivas av
en entreprenör. Här behövs en
eller flera driftiga människor
med fötretagaranda som vill
skapa egna arbeten på orten.
Vem/ Vilka är Ni som tar över?
Nytt (mc-) fik i Fläckebo
Nu finns det två ställen att fika på
i Fläckebo. Bara 500m från
Klockargårdens sommarkafé serveras våfflor, kaffe och hembakt
i Prästgården. Fiket har riktat in
sig på motorcykel-åkare som
särskild målgrupp, men alla är
förstås välkomna. I flygelbyggnaden byggs hantverksbutik med
keramik och fårulls-produkter
som öppnar senare i år. MC-fiket
kommer att hålla öppet från kl
12.00 ons-fre-lör-sön.

16 000 besökte Svartådalen
2003
De senaste två åren har
Svartådalens Bygdeutveckling
haft som mål att utveckla instrumentet att räkna hur många
människor som besöker
Svartådalen. År 2002 kunde
6.500 besök bokföras. För 2003
blev siffran betydligt högre Hela 16.000 besök. Siffrorna
baserar sig på en rad källor
såsom gästnätter på camping
och bo på lantgård-ställen, besökare på kaféer, deltagare i aktiviteter, turistguidningar, naturskoleverksamhet, m.m.
Ökningen är sannolikt bara delvis reell då fler mätpunkter lagts
till mellan åren.
Färnboparaden
Den årliga dragspels-stämman i
Västerfärnebo genomförs lördagen den 31 juli för 26:e gången.
Läs om årets program på
www.svartadalen.nu
Svartådalen på
Landsbygdsriksdag
3 personer från Svartådalen deltog på årets Landsbygdsriksdag
i Ystad 21-24 maj . Där hölls
bl.a. seminarier om lokal demokrati, internationell landsbygdsutveckling, tätortsnära landsbygd och den nya landsbygdspolitiken. Det hela avslutades
också i sedvanlig ordning med
en politisk paneldiskussion med
riksdagsledamöter från alla partier. Landsbygdsriksdagen
arrangeras av Folkrörelserådet
Hela Sverige ska leva!
Bästa pärlorna var Ebbas
Det bäst bevarade av alla
gamla pärlhalsband gjorda av
svenska flodpärlmusslor, tillhörde Ebba Brahe och gavs i present till henne av Gustav den II
Adolf. Uppgifterna publiceras i
senaste numret av tidskriften
Spaning - en tidskrift om
Västmanländskt kulturarv som
ges ut av Länsmuséet i
Västmanlands län,
Fornminnesföreningen, samt
Västmanländska hembygdsförbundet.

Landshövding Mats Svegfors besökte Svartådalen och förrättade även invigningen av
Svartådalens Bygdecenter i Ösby f.d. missionshus. Ceremonimästare Elisabeth Eriksson
från Svartådalens Bygdeutveckling introducerade landshövdingen som märkväl inte
klippte - utan knöt - upp de blågula banden, som fick ett yppigt ballongknippe att stiga till
väders under besökarnas jubel och applåder. Lars Bergkvist och Håkan Alldén agerade
bandhållare.

Invigning av bygdecenter blev succé
Invigningen av Svartådalens Bygdecenter i
Västerfärnebo den 23/4, blev en välbesökt
folkfest, där barnkör och dragspel banade
väg för hyllande tal av såväl landshövding
som kommunalråd.
Inför invigningen hade landshövding Mats
Svegfors guidats på en rejäl rundtur i
Svartådalen och skådat smådopping såväl
som häckande havsörnar från Näsklippan,
samt besökt Hörnsjöfors gård med sin stora
satsning på ny lagård, mjölkrobotar och

dubblerad kobesättning.
Invigningen förrättades inför ett till bristningsgränsen fyllt bygdecenter där bygdens
folk i alla åldrar trängdes med besökande
potentater från myndigheter och bidragsgivare. Pampigt men folklig och positivt, en dag
som kändes som en hoppfull bekräftelse på
att Svartåbygdens utveckling verkligen är en
viktig fråga för många människor.

Sommarguidningar till Braheholmen

Ebba Brahes lusthus på Braheholmen i
Fläcksjön är ett populärt besöksmål, trots
dess otillgänglighet. Nu kan du boka guide
och roddbåt dit.

Ro med guide till Braheholmen och Ebba
Brahes lusthus! Fr.o.m. i sommar går det att
boka guidad tur till Braheholmen - med
roddbåt. Turen utgår från Fläckebo kyrka
och inkluderar picknick-korg med fika, (välj
mellan fika, smörgås eller lunch), besök vid
Odendisas sten och en härlig roddtur över
Fläcksjön. Pris från 355:-/ person.
boka hos Natalia von Knorring 0224742077, 0709-59 39 42, epost:
Nataljia.Von_Knorring.2870@student.uu.se

Medlemmar från Rutland Cycle Association blev första brittiska grupp att göra en kommersiell natur-charter-resa till Svartådalen. Ringmärkning av slagugglor o ch älgskådning stod på
programmet.

Första engelska gruppen och andra internationella besök...
I våras kom den första, betalande brittiska
besöksguppen till Svartådalen. 8 personer
från Rutland i mellersta England kom för att
titta på fåglar, älgar men också cykelleder.
Tre generationer från 10 år till 60 var med i
gruppen, som kom att resa tillsammans för
att de var bekanta från samma
cykelklubb((!). Och hur hittade de
Svartådalen då? Jo, på mässan British Bird
Fair i just Rutland, där Svartådalen marknadsfört sig de senaste två åren och så kommer att göra även i år. Förutom Rutlandgruppen har Svartådalen haft två andra engelska besök under våren, dessutom har

grupper från Frankrikeoch Ryssland varit
här. Fransmännen bjöds på älgsafari en regning junikväll och lyckades inte bara få se
älgbajs och älgspår utan också en riktig älg.
Safari-konceptet kring vilda djur och natur
utvecklas inom ramen för projektet
Svartådalens Natur-& Kultur Turism
(SVANK). Flera ”produkter” finns redan
bokningsbarapå hemsidan
ww.svartadalen.nu under upplevelser. Har
du tips eller idéer, eller vill jobba med eller
boka naturguidningar, kontakta projektledaren Daniel Green, daniel@svartadalen.nu,
0224-74 00 11, 0706-18 43 16.

Allt fler satsar på turist-boende
Att hyra ut rum, uthus eller lillstugan på
gården till turister, är en möjlig sidonäring
som allt fler i Svartådalen upptäckt. För ett
år sedan fanns bara två ställen och 14 bäddar
för uthyrning. Idag annonserar 8 olika
Svartådals-gårdar med inalles 58 bäddplatser(!) om uthyrning av rum och stugor på
Svartådalens hemsida www.svartadalen.nu.
(under logi)
Fler är dessutom i antågande.

Länsstyrelsen satsar på informationstavlor
Efter en lång beredningstid är
det nu äntligen klart att det blir
en rejäl satsning på informationstavlor i Svartådalen om
Natur- & kulturvärden som
attraktioner för besökare.
Skyltarna kommer att berätta
om våtmarkerna (som är
Ramsar- och Natura 2000-om
råden) och jordbruket, samt
även om historiska lämningar.
Under våren har placeringen
diskuterats med markägare och
föreningar i bygden. Satsningen
inkluderar ett 30-tal skyltar och
är viktig för utvecklingen av
bygdens infrastruktur för
besökare. De två stora tavlorna
ska placeras vid Västerfärnebo
gammelgård (parkeringen) och
Fläckebo kyrka. Just nu inväntas tillstånd från Vägverket.
Kontaktperson för informationstavlorna är Gunilla Nilsson på
Länsstyrelsen i Västmanlands
län. Hon nås på 021-19 51 56,
0703-36 84 76, epost:
gunilla.nilsson@u.lst.se

Sommaröppet på
Bygdecentret
Svartådalens Bygdecenter beläget i Ösby f.d. Missionshus, har
generösa öppettider under sommaren. Här kan man stanna och
köpa glass, kaffe eller hembakt
från Kölnbackens Bi och bageri. Uteservering och hantverk
från bygden. Öppet 9-20 Alla
dagar. Tel till fiket: 0224-74 05
20, bygdecentrets kontor: 022474 00 11,

Upprop: Gamla kulturväxter!
Har du gamla perenner i din trädgård?
Var med och rädda vårt kulturarv av
gamla perenner.
Det gröna kulturarvet har en lång tradition i vårt land. Våra kulturväxter har
utvecklats och anpassat sig efter växtplatsens klimat, jordmån och odlingstraditioner. Med våra kulturväxter finns både
en rik kulturhistoria att värna om och en
genetisk mångfald som är viktig att ta
till vara. Vi behöver din hjälp!
Känner du till var det finns gamla
rabattperenner? De bör ha
planterats/odlats före år 1940. Samla in
uppgifter om planteringsår (om det går),
Vem som har odlat växten, var den har
kommit ifrån, hur växten ser ut, om växten är frisk, färg, växtsätt, höjd eller
andra egenskaper som du tycker är värdefulla, om det finns någon speciell
historia eller händelse förknippad med
växten. Fotografera gärna växten.
Vi är i första hand intresserade av gamla
pioner, riddarsporrar, solbrud och stormhatt.
Sänd in uppgifter med foton och övrig
dokumentation.

Följande företag har sponsrat
detta nyhetsbrev:
Rörbro bädd & frukost
Magasinet Salbohed
BA Fönsterrenovering
Bo Eriksson Måleri
Hedbo lillstuga
Sand Salbohed
ICA Köplusten
S S H Lantbruk AB
Hörnskogs snickeri
Lings rör
Smedjan
Vrenninge Perennodling

Dillpioner är en av de traditionella, svenska
trädgårdsperenner som nu börjat värnas.

Vi kommer att förmedla växtmaterial till
Perennuppropet, Centrum för biologisk
mångfald, Alnarp
Lokal förmedlare
Monica Yngvesson
Gussjö, Salbohed
Tfn 0224 74 21 12

Fiskeintresserad?
Vill du arbeta i naturen? Med det du gillar allra mest? Dela med dig av dina fiskeknep och din lokala kunskap till intresserade besökare? Svartådalen med sina
sjöar har ett attraktivt fiske som kan
locka många besökare. Gös, stor gädda,
abborre och den exklusiva sutaren. I höst
kommer vi satsa på en kurs för de som
vill utbilda sig till fiskeguider. Är du
intresserad av fiske i Svartådalen Kontakta Pelle Andersson, 0224-740011,
0702-27 99 65, sjobopelle@hotmail.com

Lena Hjelm Wallén också
Svartådals-ambassadör
F.d. vice statsminister Lena Hjelm Wallén
invigdes tidigare i vår under en heldags
besök i Svartådalens arbete, planer och
framtidsvisioner. Lena är sedan tidigare
personligen väl bekant med området och
har tackat ja till att ställa upp med erfarenhet, kunskap och kontaknät i den fortsatta
processen för Svartåbygdens utveckling.
Lena Hjelm Wallén blir jämte Mats
Svegfors en ny viktig ambassadör för
Svartådalen.

Konst- & hantverksrunda för
5:e gången
I år arrangeras bygdens egen
Öppet hus-dag” - Konst- &
Hantverksrundan helgen 7- 8
augusti. Årets tema är ull. Läs
mer om programmet på
www.svartadalen.nu

Nya Landsbygdsseminarium i
höst
Kommunbygderådet Hela Sala
som bildades på förra årets
Framtidsseminarium på
Sätrabrunn, laddar nu om för nya
seminarier i höst. Onsdagen den
15 september kl.19.00 hålls det
första på temat Landsbygdens
skolor och butiker. Plats är
Svartådalens Bygdecenter.
Onsdagen den 10 november
kl.19.00 står Möklintagården värd
för nästa landsbygds-semarium
som då hålls på temat Häst och
boende. Välkomna!
För mer info: kontakta AnnChristine Korths-Aspegren på
Svartådalens Bygdecenter, 022474 00 11, 0703-36 84 76, annchristine@svartadalen.nu

Svartådalen på Vildmark- &
Äventyrsmässa
Svartådalen marknadsförde sig på
vårens stora Vildmark- & Äventyrsmässa i Älvsjö 1- 4 april. De
som besökte Svartådalens monter
fick bl.a. träffa levande
Svartådalskräftor, titta på orrspelsfilm och klämma på mjuka ”pipfåglar”.

