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Upplev Svartådalen på cykel Vandra Svartådalsleden
För bara ett år sedan invigdes Svar-
tådalsleden, en sammanlagt ca 9 mil 
lång vandringsled som tar dig genom 
Svartådalens olika miljöer från lövlun-
darna vid Sätra Brunn, förbi småsjöar, 
över vidsträckta ängar, det vackra kul-
turlandskapet och genom Bergslagens 
storskog. 

Planera gärna in etappen över Nöt-
myran, så du får vandra över den nyres-
taurerade kyrkbron Smäcken, eller var-
för inte se till att kliva upp i Mattsons 
torn på Salbohedsskogen och räkna 
kyrktorn i de olika väderstrecken.

På Bygdecentret finns kartor och där 
kan du boka övernattning längs vägen.

Välkommen att vandra i Svartådalen 
i sommar! 

Bygdecentret sommaröppet
Svartådalens Bygdecenter mitt i Väster-
färnebo (bredvid Handelsboden) är öp-
pet för besökare även i sommar.

Här kan du få hjälp att boka boende 
och aktiviteter, hyra cyklar, kanoter, 
köpa kartor, lokala hantverksprodukter 
eller använda besöksdatorn.

Öppettiderna är måndag-fredag 9–17 
Varmt välkomna!

Vad är Vrenninge Naturupplevelser? 
– Det är ett företag som erbjuder natur- och 
kulturupplevelser med bl a cykelguidning och 
gammaldags skogshuggning.   

Hur kom idén till detta då?
– Det är en kombination av flera saker som har 
lett fram till att Vrenninge Naturupplevelser 
startades.
– Jag är född och uppvuxen i Östra Vrenninge 
och har alltid tyckt att det är så vackert här i 
Svartådalen.
– Min tanke var att även låta andra få ta del av 
och uppleva denna fantastiska natur med dess 
underbara små sjöar längs Svartån.
– Själva idén kom till för 4-5 år sedan när jag 
bodde utomlands och stod i begrepp att åter-
vända hem. 
– Jag ville ha något att syssla med på sidan av 
ett ”vanligt” arbete och därigenom få en möj-
lighet att visa upp hembygden.

Om man nu följer med på en cykelguidning, 
vad händer då?
– För att visa vår vackra bygd och berätta dess 
historia så cyklar vi en mil på vindlande lands-
vägar genom vårt natursköna kulturlandskap. 

– Givetvis gör vi flera stopp under turen, njuter 
av utsikten och avslutar med lunch vid Fläcke-
bo hembygdsgård, där den kända runstenen 
Odendisas sten står.

Men om man känner sig mer lockad av sko-
gen vad händer då?
– Mitt generella historieintresse och skogens 
historia var grunden till att jag startade upp 
skogshuggningen. 
– Jag försöker att återskapa delar av det gamla 
arbetssättet med bågsåg och yxa. 
– Många människor vill gärna själva få prova 
på hur det var att arbeta och leva förr i tiden 
och den möjligheten står nu till buds.

Boka gärna cykelutflykter eller andra upp-
levelser med Vrenninge Naturupplevelser via 
Svartådalens Bygdecenter, 0224-74 00 11, 
(info@svartadalen.nu).

Historisk cykelutflykt går två gånger dagli-
gen varje onsdag under juli och augusti och 
startar och slutar vid Fläckebo kyrka.

www.svartadalen.nu/upplevelser/cykeltur.
shtml

Mer info på: www.vrenningenatur.se
Intervju: Gustaf Eriksson

Lena Östh från Vrenninge är en av Svartådalens nya turistentre-
prenörer som valt att arbeta med historia och kulturarv på ett lätt 
och levande sätt. Boka hennes cykelutflykter i sommar!

Två av dem som finns på bygdecentret 
i sommar;  Camilla Örnberg och Lisa 
Hallin.

Foto: Daniel Green

Foto: Gustaf Eriksson

Vandrare på Svartådalsleden



Lokalt matprojekt frestar
Gästabud den 9 augusti
Nu laddas det för en ny satsning på det 
lokala i Svartådalen. Från och med i år 
kommer gästabud med lokalt producerad 
mat att hållas. 

Årets gästabud är den 9 augusti 
kl.18.00 på Salbohedsskolan och man 
räknar med att bulla upp med något från 
så många lokala matproducenter som 
möjligt. 

“Till musik kommer vi att bjuda på en 
tre-rätters middag, med spännande dryc-
ker. “

Det blir också en recepttävling fram 
till gästabudet. Bidragen kan lämnas in 
på Bygdecentret eller på själva gästabu-
det.

Biljetter kan köpas genom Svartå-
dalens Bygdecenter, Information Sala, 
Sätra Brunn, Sala Silvergruva och Före-
tagarcentrum. 

Biljettpris: 225:-/vuxen, 110:-/barn till 
och med 12 år och barn till och med 5 år 
är gratis.

Välkomna att höra av er och boka 
biljetter.

lisa@svartadalen.nu
camilla@svartadalen.nu
Tel 0224-74 00 11

Handelsboden prisad 
Västerfärnebo Handelsbod utsågs i år 
till mottagare av Sveriges Konsumenters 
pris ”Blåslampan”. 

Tidigare pristagare har varit: Göte-
borgsposten, Marit Paulssen, KRAV och 
Rättvisemärkt. I år delas priset mellan 
Isabella Lövin, författare till boken ”Tyst 
hav” och Västerfärnebo Handelsbod.

Västerfärnebo Lanthandel får priset 
för sitt engagerade arbete på en lokal bu-
tik med inriktning på kvalitet, ekologiskt 
och närodlat. 

Motiveringen lyder:
“I en tid av stordrift, köpcentra-boom 

och långväga transporter har människor 
i denna bygd på ett påtagligt sätt visat att 
det går att skapa hållbara alternativ och 
att dessa kan vara framgångsrika.”

Motiveringen fortsätter bl.a. med: 
”Arbetet  att  själva ta över en nedlägg-
ningshotad butik, med gemensamma 
krafter driva den vidare ... hoppas vi ska 
inspirera andra. 

Exemplet Västerfärnebo borde kunna 
bli  både en  blåslampa och en väckar-
klocka.”

LOMIS, är förkortningen för det projekt som 
nu pågår och som handlar om produktion av 
lokal mat. 

Svartådalens Bygdeutveckling är ägare av 
projektet, men det gäller över hela Sala kom-
mun. 

Företagarcentrum och Ösby Naturbruks-
gymnasium är partners i projektet.

Vi vill öka produktionen och tillgången av när-
producerad mat till externa kunder, kommuna-
la inrättningar, samt inte minst besöksnäring-
en. 

I projektet skall vi också arbeta för att få 
fram fler produkter med smak, kvalitet och 
identitet som bara kan skapas genom genuint 
hantverk. 

Närproducerat ligger helt rätt i tiden med tanke 
på miljödebatterna om att kunna klimatmärka 
maten i framtiden. 

Konsumenterna ställer också krav på att få 
veta varifrån maten kommer och att kunna sä-
kerställa kvalitén på det vi stoppar i oss. 

Vi märker att det redan nu har hänt något 
när det gäller efterfrågan av lokalt producerade 
produkter och det går fort. 

De stora livsmedelskedjorna säger att när-
producerat har kommit för att stanna och frå-
gar vad vi kan leverera.  

Så nu vänder vi oss till producenter, nya 
som gamla, av lokalt producerade livsmedel, 

allt från grönsaker, frukt, bär, kött, kryddor, 
svamp, bröd, mejerivaror och förädlade pro-
dukter. 

Större volymer behövs, det ser vi redan nu, 
så alla intresserade är välkomna att komma 
med i projektet.

LOMIS innefattar naturligtvis också andra 
verksamheter med anknytning till lokal mat-
produktion inom områden som t ex distribu-
tion, konsumtion och försäljning. 

Ett av målen i projektet är också att utöka 
verksamheter på landsbygden knutna till mat-
produktion.

Vi försöker ge ut så mycket information 
som möjligt på  Svartådalens webbplats, www.
svartadalen.nu, och lägger ut nyheter med 
jämna mellanrum. 

Gästabud redan i år!
I sommar blir det stort Gästabud i samband 
med Konst- och Hantverksrundan, den 9 au-
gusti. (se notis ovan till vänster) 

Ett bra tillfälle för långväga gäster att kunna 
stanna kvar för övernattning hos våra boende-
entreprenörer. 

Boka in den 9 augusti i almanackan redan 
nu! 

Är du intresserad av lokal mat och LOMIS-
projektet, kontakta projektledaren Lisa Hallin, 
som tjänstgör på bygdecentret i Västerfärnebo  
0224-74 00 11, epost: lisa@svartadalen.nu

”LOMIS” är förkort-
ningen på projek-
tet Lokal mat i Svar-
tådalen. 
   Ett projekt som ska 
stimulera fler att börja 
producera lokala rå-
varor eller produkter 
och hjälpa till att få ut 
dem på marknaden.
   Wernergårdens me-
jeri i Karbenning är 
ett av områdets pion-
järföretag med os-
tar av fjällkomjölk på 
menyn.

Karolina Werner visar några av Wernergårdens fjällko-ostar.



Kampen för naturum går vidare 
Fältmöte den 20 augusti
Vi vill bjuda in närboende och markä-
gare till ett fältmöte på Storängen, där 
vi gemensamt diskuterar den mer exakta 
placeringen som kan tänkas för ett natu-
rum på platsen.

Det lokala perspektivet är viktigt och 
alla synpunkter beaktas.

Mötet blir på Storängen onsdagen den 
20 augusti kl.18.00

Har du frågor om eller synpunkter på 
naturum i Svartådalen, kontakta Daniel 
Green på tel. 0706-18 43 16 eller epost: 
daniel@svartadalen.nu

Björksav på väg
Björksav från Svartådalen är på väg ut 
på marknaden.

En grupp lokala entreprenörer har fort-
satt att ta till vara och arbeta med björk-
sav som råvara.

Björksaven är i ropet som både törst-
släckare och hälsodryck, som bl.a. 
motverkar allergier.

Björksav från Svartådalen kommer att 
serveras på gästabudet den 9 augusti (se 
motstående sida) och kommer även att 
finnas till försäljning i Västerås nya salu-
hall som öppnar portarna i augusti/sep-
tember.

Vill du veta mer om björksav så kon-
takta Lennart Klaar på telefon: 0224-74 
30 32, eller epost: klaar.lennart@telia.
com

Svartådalens Bygdeutveckling driver sedan 
augusti 2006 frågan om etablerandet av ett 
naturum i Svartådalen. 

Hösten 2007 lämnades Svartådalens kon-
cept in till Länsstyrelsen i Västmanlands län 
och därmed också ett förslag om var ett natu-
rum i Svartådalen skulle kunna placeras.

Efter enkätundersökningar och möten med 
markägare och närboende är det lagda förs-
laget Storängen, söder om Fläcksjön.

Markägare på platsen är Naturvårdsverket, 
vilket underlättar etableringen. 

En konsultutredning som länsstyrelsen be-
ställde vintern 2007-2008 lyfte inte fram Svar-
tådalens förslag till “finalomgång”.

Utredningen innehöll dock en hel del bris-
ter som påtalades för länsstyrelsen och i nya 
diskussioner med länstyrelsens ledning har de 

visat sig positiva till att fortsätta dialogen med 
oss om ett naturum i Svartådalen. 

Flera aktörer i länet är intresserade och 
Västerås och Norberg driver sina förslag.

Under våren 2008 har diskussionen om den 
mer exakta placeringen - alltså var på Storän-
gen byggnaden bör placeras, tagit fart.

Inför hösten söks pengar för nästa steg, 
vilket bl.a. kommer att  vara en arkitekttäv-
ling för att få fram riktigt spännande förslag på 
byggnadens utformning, samt uppmärksamhet 
kring projektet.

Vill du delta i planeringsarbetet medSvartå-
dalens naturum, kontakta Daniel Green, 
0706-18 43 16, daniel@svartadalen.nu

fotnot: naturum är Naturvårdsverkets kon-
cept för besökscentrum i naturen. De flesta 
naturum ligger vid nationalparker och natur-
reservat.

Ett rum i naturen, för besökare. Kan det bli verklighet för Svartådalen en vacker dag? Bilden 
från naturum Värmland i Mariebergsskogen, Karlstad.

Boken om Hörnsjöfors ute nu!

Västerfärnebo
– en berättelse om brukets och bygdens historia

under ett halvt årtusende –

Boken om

Owe Eriksson     Anders Fläcke

Hörnsjöfors BrukJan Linder från Jordbruksverket tillsammans med Tomas Jonasson
berättar och visar en modern svensk ladugård för agronom Victor Noudjigoto,

lärare Konang Koumaoussou och Valerie Touangar från Salas
afrikanska vänort i Tchad, hösten 2007.

Hörnsjöfors Gård, Västerfärnebo
– ett modernt familjejordbruk som drivs och ägs av 

Tomas och Ewa Jonasson.

Bokens tillkomst, med framtagning av un-
derlag samt övrigt arbete kring färdigstäl-
landet, har genomförts under drygt tre år 
och bedrivits som studiecirkel med stöd 
av Studieförbundet Vuxenskolan, Sala.
Vi har haft ett nära samarbete med Färn-
bo Byalag. Värdefull information har 
också erhållits av många boende i bygden 

och även andra med anknytning till Väs-
terfärnebo har bidragit med intressanta 
fakta. Boken kommer bland annat att 
säljas av Svartådalens Bygdeutveckling, 
Västerfärnebo. Vi hoppas att vår bok 
skall ge Dig en stunds angenäm läsning 
om en landsbygd som har en ståtlig his-
toria och en ljus framtid.

Västerfärnebo maj 2008
Författarna

ISBN 978-91-633-2683-7

Information och bokbeställning:
www.hornsjofors.se

“Boken om Hörnsjöfors bruk – en berättelse om brukets och bygdens histo-
ria under ett halvt årtusende” – tog författarna Anders Fläcke och Owe Eriks-
son tre år att göra och avslöjar en hel del ny kunskap som tidigare funnits i pri-
vata arkiv. 

Arbetet har bl.a. bedrivits i form av en studecirkel hos Studieförbundet Vux-
enskolan i Sala och hjälpts fram av ett flertal lokalt engagerade i Västerfärnebo 
och Färnbo byalag.

I boken kan man bl.a läsa om brukets historia, jordbrukets utveckling på gården 
från tiden som kooperativ till modern mjölkgård med robotar. 

Här finns även berättelser om de färgstarka personligheter som ägt Hörnsjö-
fors, t.ex. Sveriges siste riddare. eller besökare som kung Karl XI, tjuven Lasse 
Maja och Gunnar Sträng.

Ett kapitel handlar om den folkkäre kyrkoherden Nils Gustafsson som ham-
nade i Guiness rekordbok.

Boken kostar 350 kronor, finns till försäljning på Svartådalens Bygdecenter 
och projektet har förstås en egen webbplats: www.hornsjofors.se

Den 27 juni var det “releasefest” för “Boken om Hörn-
sjöfors bruk”. Ett dokument om en del av Svartåbygdens 
historia, signerat Owe Eriksson och Anders Fläcke. 



Naturvård mot igenväxning
Nionde Konstrundan
Helgen 9-10 aug. kl.10-16 är det dags 
för årets Konst- och Hantverksrunda i 
Svartådalen. 

Det är nionde året som Färnbo By-
alag arrangerar rundan tillsammans med 
lokala utställare. 

20 stationer med ett brett utbud av 
konst och hantverk är öppna för be-
sökare. 

Det finns också möjlighet för 
trädgårdsintresserade att få sitt lystmäte 
hos Vrenninge Perenner och Gussjögrä-
varna. 

Svartådalens Bygdecenter i Väster-
färnebo håller öppet under lördagen 
och söndagen för att ge information om 
rundan och dela ut program med karta. 

Englands största naturresebolag 
satsar på Svartådalen
Det engelska naturresebolaget  Nature-
treks vd David Mills med familj, besökte 
Svartådalen förra sommaren. 
   Trots att det var lågsäsong för fåglar 
blev de så nöjda av det de såg och upp-
levde att de bestämde sig för att satsa på 
att arrangera resor hit.
    Redan i februari gick fyra fullbokade 

long weekend-resor med svenska vinter-
fåglar i fokus till Svartådalen och med 
boende på Sätra Brunn.
    På våren 2008 gjorde två medarbetare 
ytterligare en studieresa hit för att spana 
in vårfåglarna och för att kunna lansera 
resekoncept även för kommande vårsä-
songer.
    Redan nu är den första resan för 2009 
fullbokad (!) och flera andra av Svartå-
dalsresorna har åtskilliga anmälningar.
     Se mer hur de marknadsförs på www.
naturetrek.co.uk
     fotnot: Naturetrek är Englands störs-
ta naturresebolag och lanserar även vilt-
skådning som älg- och bäversafari i 
Västmanland med bl.a. aktörerna Kolar-
byn i Skinnskatteberg och Naturarvs-
kompaniet i Kloten.

Svartådalen har redan blivit Nature-
treks största, svenska fågeldestination.

Svartådalens våtmarker är med på listor över 
Europas och världens mest unika och be-
tydelsefulla våtmarker. (Natura 2000 och 
Ramsar)

De senaste åren har utvecklingen varit nega-
tiv för ett antal våtmarkslevande fågelarter och 
trots lyckade satsningar på strandbete och slåt-
ter så har andra delar av våtmarkerna i dalen 
börjat växa igen.

Ett exempel på igenväxningen är att vide-
buskar och bladvass brett ut sig i norra och 
södra Fläcksjön och att ro med eka norrut upp 
i Svartåns mynning från Fläcksjön har blivit i 
princip omöjligt sommartid.

Röster har höjts om att muddra i åmynningen 
för att öppna den traditionella vattenväg som 
Svartån är. 

Samtidigt har initiativ tagits för en natur-
vårdssatsning, där restaurering av de igenväx-
ta delarna av bl.a just Fläcksjön kan ingå.

En orsak till igenslamningen av åmynnin-
gen är att hela västra sidan av deltat är så igen-

växt att vattnet från ån inte strömmar ut över 
de markerna.

Istället förs allt sediment ner i mynningen 
där det sedan lägger sig och bildar en slam-
propp.

Representanter från Världsnaturfonden - 
WWF, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alvins 
Fond, Våtmarksfonden, Sala kommun och 
två länsstyrelser träffade tidigare i vår mark- 
och djurägarintressen i Svartådalen för att dis-
kutera en naturvårdssatsning som också kan 
innehålla satsningar på djurhållning.

Länsstyrelsen i Örebro län ingår också i sa-
marbetet, då djurägare i Svartådalen redan har 
ett etablerat samarbete med Närke kring natur-
beteskött.

Är du intresserad av restaurering och sköt-
sel av våtmarker i Svartådalen, kontakta Rob-
ert Ström på länsstyrelsen, 021-19 51 43, 
0706-03 56 37, robert.strom@u.lst.se

Nytt projekt om historia på gång
Det skissas för fullt på ett nytt projekt om historia 
och besöksnäring i bygden.

Under vintern och våren har det arrangerats fem 
olika möten runtom i byarna i dalen. 

Syftet har varit att samla in idéer kring hur man 
skulle kunna jobba med bygdens historia för att ska-
pa entreprenörskap och locka besökare.

Arkeologiska utgrävningar, produktion av histor-
iska artefakt-repliker, rustning av historiska miljöer, 
historieguidningar, bygdespel och en lättläst bok 
med spännande skrönor är bara några av de förslag 
som kommit in. 

Tycker du det här låter intressant så kontakta Ing-
mari Ekman på 0224-74 03 95, 076-806 42 80 eller 
epost: ingmari@svartadalen.nu

Svartådalens våtmarker har börjat växa igen. De senaste årens tor-
ra somrar och lägre vattenstånd har bidragit. Nu har initiativ tag-
its för att starta ett naturvårdsprojekt som bland annat ska motverka 
igenslamningen av Svartåmynningen i norra Fläcksjön.

David Mills med familj på Svartådalsbesök.

historia lockar turister



Svartådalens andra höstmara 
Fjärilar på gång
I förra numret berättade vi om en studie-
cirkel om dagfjärilar, som gjorde ett fler-
tal utflykter till Svartådalen.

I år har fjärilskursen en uppföljare där 
man även tittar mer på nattfjärilar. 

Tycker du det låter spännande så kan 
du anmäla dig att delta i en öppen kvälls-
aktivitet för att locka nattfjärilar till en 
kvicksilverlampa i Fläckebo tisdagen 
den 5 augusti.

En av de sällsynta dagfjärilar som 
finns i Svartådalen är väddnätfjärilen. 

Den har det hittats flera, tidigare okän-
da förekomster av i området i år.

Även släktingen sotnätfjäril finns 
i dalen, men är annars inte särskilt väl 
spridd i Sverige.

Har du frågor eller information om 
fjärilar, kanske du har sett någon fjäril 
du undrat över, kontakta cirkelledar-
en Daniel Green på 0706-18 43 16, 
daniel@svartadalen.nu

Cirkeln arrangeras i samarbete med 
Studiefrämjandet i Västerås.

Två storkar i Fläckebo
Den 24 juni besöktes Fläckebo av två 
vita storkar. De gick bakom slåtterbal-
ken på Niklas Anderssons traktor un-
der höskörden på gärdena vid Lars-Ols, 
mellan Vevde och Prästviken.

Under morgonen samma dag sågs två 
storkar vid Avesta och dagen innan vid 
Strömsholm. 

Troligen är det samma storkar som 
drar runt i området.

Det var flera år sedan det sågs stork i 
Svartådalen senast.

Vilka som fått tillökning är däremot 
inte känt. (hehe)

Svartådalens skogsmarathon arrangerades för 
första gången ifjol och blev en så lyckad till-
ställning att arrangörerna fick blodad tand. 

I år blir det således en uppföljare lördagen 
den 13 september.

Som deltagare kan man välja på tre olika 
distanser som  passar  de  som vill springa el-
ler bara gå.

Maran går på Svartådalsleden och man får 
springa genom skog, såväl som det öppna kul-
turlandskapet i dalen.

Vi frågade en av arrangörerna Eric Söderberg; 
Varför ska man springa Svartåmaran?
– Det är en bra naturupplevelse, man kan van-
dra eller springa.
– För de som vill springa är det en fysisk ut-
maning, där är det maxgräns på 6 timmar. 

Svartåmaran ligger i tiden enligt Eric:
– Det har blivit lite inne med “trailrunning”, 
det är lerigt och blött, man får räkna med att 

bli skitig, det är ett mjukt underlag jämfört med 
stadsmaror. 

Arrangemanget är litet, men växande och i år 
hoppas arrangörerna på 50-100 deltagare.

Ifjol lockade maran multisportare från Sala, 
Norberg, Västerås och Stockholm. 

Årets arrangemang marknadsförs även på 
webbplatsen  www.utsidan.se
Start och mål: 
Svartådalens Bygdecenter, sista anmälningsdag 
31/8, därefter gäller efteranmälning vid plats.  

Tid:   Marathon startar 11:00, halvmarathon 
startar 12:00 och 7 km rundan 13:00. 

Det behövs också funktionärer till arrange-
manget den 13 september. 

Är ni intresserade så anmäl Er till John de 
Jong 021-73 115 eller Eric Söderberg 070-457 
68 22.

För bokning av boende och mat, kontakta 
Svartådalens Bygdecenter: info@svartadalen.
nu eller ring 0224-74 00 11

väddnätfjäril

Flygplanskraschen i Lasjön – Vad hände?
Filmaren Thomas Hellström från Västerås un-
dersöker just nu förutsättningarna för att göra 
en dokumentärfilm om flygplanskraschen i 
Lasjön.

Det var under andra världskrigets senare 
skede som ett flertal människor bevittnade hur 
ett flygplan kraschlandade i Lasjön, en dryg 
halvmil mil norr om Västerfärnebo. 

Men trots att flygvapnet noga undersökte 
platsen, även med dykare, hittades aldrig 
vraket. 

Sedan dess har skrönorna snurrat och 
frågetecknen tätnat. 

Var kom planet ifrån och varför har det ald-
rig gått att hitta? 

Intresset för det mystiska flygplanet har inte 
minskat med åren utan snarare antagit mytiska 
proportioner.

 Idag finns heller inga vittnen kvar i livet.
Thomas Hellström har intresserat sig för just 

andra världskrigets historia i länet och har lång 
filmerfarenhet från sitt jobb som ljudtekniker 
på en rad svenska långfilmsinspelningar, nu se-
nast filmen Varg, med Peter Stormare. 

Har du information eller uppgifter om flyg-
planskraschen vid Lasjön som du skulle vilja 
förmedla, kontakta Thomas på 0705-50 47 99.

Epost: tomhell@spray.se

Den 13 septem-
ber anordnar Svar-
tådalens Bygdeut-
veckling den andra 
Svarta Maran eller 
Svartådalens Skogs-
marathon som det 
heter. 
   I år kan deltagarna 
välja mellan 42,195 
km, 21,1 km eller 7,5 
km.

Foto: John de Jong

vit stork

Svartåmaran är uppdelad i flera distanser och lockar både högpresterande multi-
sportare och motionärer.

Foto: Torbjörn Arvidsson



Vill du paddla? vandra? cykla? 
i Svartådalens vackra natur

Kontakta oss på Svartådalens Bygdecenter 
Salbohedsvägen 1, Västerfärnebo,  (bredvid Handelsboden)

tel. 0224-74 00 11, 
epost:  info@svartadalen.nu

www.svartadalen.nu
Paket med guidning, mat och boende, cyklar och kanoter för uthyr-

ning, kartor till Svartådalsleden, m.m.
Svartådalens Bygdecenter – din lokala turistbyrå

Svartådalens Bygdeutveckling samordnar den lokala turismen.
Vi arbetar för en långsiktig och hållbar utveckling av vår bygd.

Vi sponsrar Svartådalsnytt nr 1-08

Birdsafarisweden
www.birdsafarisweden.se
0706-18 43 16

Vrenninge Perenner
0224 - 74 50 00

Centerpartiet i Västerfärnebo
0736-73 31 31

Sala Silvergruva
www.salasilvergruva.se

Sätra Brunn Spa & konferens
www.satrabrunn.se

Kristen Gemenskap
www.kristengemenskap.org

Bo Ericsson Måleri

Brantestigs Svetsservice AB
0224-136 00

Fläckebo B&B
www.flackebo.se

Nestor AB
0704-57 68 22

Weda Skog AB
www.wedaskog.se

Hörnsjöfors gård

Per Pers gården
www.perpersgarden.se

Enarsson Bil & Plåt
0705-43 07 84

Lings Rör, Salbohed
0224-74 11 25

Västerfärnebo El
0224-74 00 60

Västerfärnebo - Fläckebo för-
samling

Svartådalen – ett av landets bästa 
Leader+ projekt
Inom ramen för EU:s program för landsbygd-
sutveckling, Leader+, genomfördes 1200 proj-
ekt under åren 2000-2006 på den svenska 
landsbygden. 

De tolv olika områden som deltog i pro-
grammet har nu utsett sina bästa projekt under 
hela perioden. 

Svartådalen har utsetts till till bästa projekt 
i Nedre Dalälvsområdet och presenteras offi-
ciellt under Almedalsveckan på Gotland.

“Projekten ska ha Leader-metodens tydliga 
kännetecken: underifrånperspektiv, partner-
skap, nytänkande, integrerat arbetssätt, över-
förbarhet och nätverkande.”

Vill du läsa det här nyhetsbrevet i färg? Gå in på www.svartadalen.nu och ladda ner pdf-filen, som är i färg. Har du färgskrivare kan du förstås 
skriva ut den i färg också. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet digitalt så skicka ett mejl till info@svartadalen.nu

Svartådalsnytt trycks av Hkopia, Fläckebo. Layout, text och bild om ej annat anges: Daniel Green.

Svartådalen hållbar bygd
Svartådalen har blivit antagen som “Hållbar 
Bygd” av Riksorganisationen Hela Sverige 
ska leva.
   “Inom Hållbara Bygder ska bygderna i egna 
projekt söka metoder för att minska påverkan 
på klimatet, förbereda sig inför följderna av 
klimatförändringarna och pröva alternativa 
förhållningssätt till energifrågor. 

Man ska även undersöka möjligheterna att 
hållbart nyttja lokala naturrresurser och ska-
pa en egen livsmedelsproduktion för framti-
den”.
    Arbetet sker i samarbete med bl.a. Sveriges 
Lantbruksuniversitet och Svenska Naturskyd-
dsföreningen.


