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Wild Wonders of Europe –
Fotoprojekt som visar Svartådalen i Europa

10-års-jubileum för Konst- och 
Hantverksrunda 8–9 augusti
Andra helgen i augusti, 8-9 augusti, är 
det åter dags för det årliga arrangeman-
get Konst- och Hantverksrunda i Svartå-
dalen.

I år är det 10 års-jubileum och det be-
tyder att fler hantverkare än vanligt, ca 
50 stycken, kommer att visa upp sina 
alster på gallerier, ateljéer och andra an-
läggningar som håller öppet på ett 20-tal 
platser. 

På Gammelgården i Västerfärnebo 
blir det en tävling med stickade tröjor.

Ett ypperligt tillfälle att bekanta sig 
med bygden och dess entreprenörer.

På lördagen gästas Västerfärnebo 
Gammelgård av Bygdeband. Bygde-
band knyter ihop hembygdsforskningen 
med släktforskningen. 

Du kan hitta info om Bygdeband på 
www.genline.se/bygdebandsturnen

Konst- & Hantverksrundan har växt 
för varje år och lockar nu mängder med 
besökare till bygden.

På lördagkvällen är det Gästabud på 
Gammelgården med lokalproducerad 
mat. (se nedan)

Gästabud blir matglad final 
17.00 på lördagen den 8 augusti bjuds 
det till gästabud med lokalproducerad, 
traditionell mat på Västerfärnebo Gam-
melgård.

Vi smyger igång med mingel och 
visning av Gammelgården för att 
sedan äta en 3- rätters middag av 
lokalproducerat omkring kl.18.00. 

Vi bjuder också på lokal 
underhållning. 

Nytt för i år är att vi erbjuder en 
paketresa med buss som avgår från Sala 
station kl. 14.00 för att ta ut besökare 
till Konst & Hantverksrundan och sedan 
stanna vid Gammelgården för visning 
och Gästabudsmat. Hemfärd beräknas 
21.00.

Kontakta oss för frågor och bokning 
på Svartådalen på tel. 0224-740011 eller 
info@svartadalen.nu

Ett 20-tal av Europas bästa naturfotografer har 
samlats i projektet Wild Wonders of Europe 
för att skildra Europas finaste naturområden 
och de mest spektakulära och speciella djur, 
fåglar, växter, m.m. som finns där.

Målet är att få vanliga européer att upptäcka 
att Europa har fantastiska natur och att börja 
bry sig om det.

Det är förstås mycket smickrande att Svartå-
dalen och Bergslagen blivit utvalda att med-
verka tillsammans med andra världsberöm-
da naturområden som Camargue i Frankrike, 
Donaudeltat i Rumänien, Bialowieza-skogen i 
Polen och andra stora, kända natiuonalparker 
och naturreservat.

Under våren 2009 har projektet Wild Won-
ders realiserat allt fler av sina foto-uppdrag. 

Ett av dem var att komma till Svartådalen 
för att fotografera ugglor. 

Det uppdraget gick till den engelske foto-
grafen Peter Cairns.

På plats i Bergslagen har Peter också foku-
sera på bäver och älg, två av de däggdjur som 
har några av Europas tätaste förekomster i just 
Bergslagen.

Vad det gäller ugglorna är det likadant med 
slagugglan i Sala kommun och lappugglan har 
Sveriges och sannolikt Europas sydligaste po-
pulation i Svartådalen.

Peter Cairns fotograferade också lommar, 
orrspel och tjäderspel på sina besök i Bergsla-
gen.

Smakprov av Peters bilder kommer att fin-
nas på projektets blogg:

www.wild-wonders.com/blog/
Läs mer om hela projektet och njut av alla 

fantastiska bilder på: 
www.wild-wonders.com

Mediaprojektet Wild Wonders of Europe valde ut Svartådalen och 
Bergslagen som ett av 5 områden som ska representera Sverige i vad 
som kallats världens största fotoprojekt.

Med gatu-utställningar i Europas storstäder, en praktbok, TV-pro-
gram och reportage i tidskriften National Geographic hoppas pro-
jektet nå ut till 700 miljoner européer.

Bäver

Foto: Peter Cairns
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Lappugglan är en av de – ur ett internationellt perspektiv – största attraktionerna i Svartådalens 
och Bergslagens skogar, och en av de arter som fotograferats i Wild Wonders-projektet.



Nätverk blir turismprojekt
Orgelmuséet i Fläckebo rustas
Västerås stift har anslagit pengar för att 
rusta orgelmuséet i Fläckebo.

Först ska alla elledningar bytas ut och 
en ny stig via komministergården anläg-
gas.

Med syftet att långsiktigt stärka det 
unika orgelmuséet som besöksmål plan-
erar man att bilda en vänförening som 
ska driva muséet. En interimstyrelse är 
redan tillsatt.

Cirkel om lokal energi
I höst startas en ny studiecirkel tillsam-
mans med Studiefrämjandet.

Energicirkeln går ut på att diskutera 
hur man kan ställa om från fossil– till 
förnybar energi. 

Det ska finnas möjlighet att välja mel-
lan två grupper, en fordonsgrupp och en 
husgrupp.

Fordonsgruppen bygger om fordon 
för att klara förnybara bränslen, hus-
gruppen anpassar hus för solenergi och 
övrig förnybar energi. 

Energicirkeln är en del av arbetet 
med “hållbara bygder” (se artikel på 
motstående sida), startas helt förutsätt-
ningslöst och vi planerar arbetet tillsam-
mans. 

Är du intresserad så kontakta Eric Sö-
derberg, e-post: eric@nestor.se eller tele-
fon: 070-457 68 22 för mer information.

Spinnkurs i Björsbo 
I början av maj genomfördes en 
spinnkurs  hos Lena Matsanders i 
Björsbo, Västerbykil. 

En hel dag hade vi på oss att försöka 
spinna fint ullgarn, men ofta blev det rep 
i stället. Roligt hade  vi i alla fall.

Ett nytt Leader- projekt har startats den 1 mars 
i år med Svartådalens Bygdeutveckling som 
projektägare och Camilla Örnberg som pro-
jektledare. 

Projektet sträcker sig fram till 31 aug 2011 
och finansieras genom Europeiska jordbruks-
fonden: Europa investerar i landsbygdsområ-
den.

Svartådalen har under många år byggt upp 
en infrastruktur med både leder, skyltar och 
inte minst Bygdecentret som fungerar som ett 
nav i bygden för information och bokningar.

Bygdecentret är till för både boende i byg-
den och besökare. 

Entreprenörer har byggt upp verksamheter 
kring boende, upplevelser, turistattraktioner 
och olika evenemang och antalet besökare till 
vår bygd bara ökar. 

Därför måste vi nu ta ett samlat grepp för att 
kunna möta besökares önskemål. 

Arbetet i projektet skall genomföras tillsam-
mans med entreprenörerna i bygden för att vi-
dareutveckla en plattform utifrån den infra-
struktur som redan finns. 

En samverkan med alla entreprenörer i byg-
den behövs för att kunna gå vidare med detta 
arbete och att möjliggöra för nya entreprenörer 

att utveckla sina verksamheter.  
Ett kluster kommer sedan att bildas med 

Svartådalen, Sala Silvergruva och Sätrabrunn 
där man också kan se vilka funktioner vi ge-
mensamt kan dra nytta av som t ex transpor-
ter, information, bokningar, säljstöd och kom-
petens. 

Alla aktörer kan vinna på att arbeta tillsam-
mans och ge ett större utbud till våra besökare 
samt säkra kvalitén på våra tjänster. 

Vi skall också arbeta för att öka antalet cer-
tifierade besöksmål och öka exportmognaden 
för de som känner sig redo. 

Besöksnäringen är en av de mest växande 
näringarna i Sverige och Svartådalen har en 
stor attraktionskraft. 

Allt detta kan bidra positivt till både ökad 
sysselsättning och lokal ekonomi och genom 
samarbete kan vi också säkra att utvecklingen 
sker på ett hållbart sätt.

Kontakt: Camilla Örnberg, projektledare
Svartådalens Bygdecenter

Tel 0224-740011     info@svartadalen.nu

De kommande två och ett halvt åren kommer turismen i Svartådalen 
att stärkas genom ett projekt där alla aktörer inbjuds att medverka.

Samordning och samarbete är ledorden.

Foto: Elisabeth H
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Gunilla Preiholt och Camilla Örnberg njuter av naturen längs Svartådalsleden vid sjön Stora 
Gottricken. 

Deltagare vid spinnkursen (Kursledaren 
Lena Matsanders längst bak till höger)

Foto: Eric Söderberg



Franska fisketurister på besök
Svarta Maran – Svartådalens 
egen skogsmarathon
“Svarta Maran” – ett lätt marathonlopp 
i skogsmiljö på Svartådalsleden har ar-
rangerats de senaste två åren. 

Den 12/9 genomförs Svarta Maran för 
tredje gången. 

Som deltagare kan du välja mellan att 
vandra eller jogga  21 km eller 7 km på 
Svartådalsleden i din egen takt. 

Terrängen är varierande. 
Start  och mål utgår från Svartådalens 

Bygdecenter i Västerfärnebo.
Gå in på www.svartadalen.nu för mer 

information eller kontakta bygdecentret 
på telefon 0224-74 00 11.

De franska sportfiskarna Lauren Kostrzewa 
och Fabien Leucher, hade hört talas om det 
fantastiska gäddfisket i Sverige, hittade till 
Svartådalen och blev kvar en hel vecka i maj 
för att pröva områdets olika sjöar.

Nåväl, de begränsade sig inte till Svartå-
dalen utan fiskade även i Nedre Dalälven och i 
andra sjöar runt Sala och Fagersta.

Tack vare att de var så nöjda med Svartå-
dalen som bas för sitt boende blev de kvar på 
Fläckebo B&B hela veckan och gjorde dagsut-
flykter därifrån istället för att resa runt som de 
tänkt från början.

När Elisabeth Quasthoff, som driver Fläcke-
bo B&B kontaktades av fransmännen, fick hon  
frågan om hon hade en båt med motor att hyra 
ut. 

Båt hade hon, men inte motor, så hon inves-
terade i en ny elmotor för att tillgodose fiskar-
nas önskemål.

Tack vare hennes goda värdskap fick frans-
männen alla förutsättningar de behövde för en 
fin fiskevecka och återvände nöjda hem, men 
dessutom finns nu en båt med elmotor att hyra 
för andra fiskeintresserade i Fläcksjön med 
omnejd.

Lauren Kostrzewa och Fabien Leucher sökte sig till Svartådalen för att fiska gädda och abborre. 
De fick 9-10 gäddor per dag, fiskar som vägdes, mättes och släpptes tillbaka i plurret.

Svartådalen långt fram som “hållbar bygd”

Svartådalens bygdeutveckling och Sätra 
Brunn, slog under fjolåret ihop sina påsar för 
att ta ett första steg till att adressera viktiga och 
långsiktiga frågor om hur våra bygder ska ut-
vecklas på ett sätt som samtidigt innebär mind-
re negativ miljöpåverkan. 

Vi blev ett av 25 områden i Sverige som 
samlades under begreppet ”Hållbara bygder”.

Under första halvåret 2009 har 5 arbetsgrup-
per ledda av varsin gruppledare haft träffar och 
seminarier kring varsitt tema. 

De teman som adresserats som framtidsfrå-
gor är energi, turism, konsumtion/service, sko-
la, samt ungdomar.

– Det här är inga lätta saker, säger projekt-
ledaren Jan Forsmark. Man får tänka om från 
grunden.

Några exempel på vad de olika grupperna 
kommit fram till är; Det bör arbetas med ut-
veckling av många olika energislag, inte bara 

Svartådalen och Sätra Brunn ekonomiska föreningars arbete med att skapa en hållbar framtid, ligger 
långt fram. Drygt 100 personer har engagerat sig i arbetet under våren. Målet är att skapa en fram-
tidsvision som sträcker sig 10– 15 år framåt.

vind utan även biogas och sol. 
Turismen ska använda så kallade ”noder”, 

servicepunkter där man kan lämna bilen för 
att ta sig vidare i området med cykel, till fots, 
osv.

Skolan söker profilområden inom natur, 
kultur och mat, ungdomar ska tidigt utbildas 
i entreprenörskap, en bättre organisation ska 
skapa fler lokala sommarjobb för ungdomar i 
bygden. 

Lokalt äldreboende ska också utvecklas. 
– Vi vågar påstå att vi är ett av de områ-

den som hunnit längst med att utveckla kon-
ceptet Hållbara bygder, säger projektledaren 
Jan Forsmark. 

– Det långsiktiga arbetet som gjorts i Svart-
ådalen sedan bygdeutvecklingen startades 
2002 har börjat bära frukt, det vi gör nu kom-
mer bära frukt om några år. 

Under våren har ca 100 personer varit ak-

tiva i processen, modellen med arbetsgrup-
per med gruppledare har varit framgångsrik 
och hjälper till att sprida förankringen.

Förstudien avrundas i augusti. Det slipas 
redan på en ny Leader-ansökan inför fram-
tiden som kommer att ta hållbarhetsarbetet 
längre med fokus på några av de områden 
som identifierats.

Som ett sista led i förstudien genomförs 
just nu en enkät. Enkäten finns att ladda ner 
på www.svartadalen.nu samt finns i pap-
persform på SätraBrunn, ICA Köplusten, 
Handelsboden, samt Västerfärnebo Gam-
melgård. 

Den kan lämnas på Bygdecentret samt 
dessa ställen och vi uppmanar förstås alla 
att ta chansen att göra sin röst hörd för att 
utforma framtiden. 

Enkäten ska vara inlämnad senast den 31 
juli. 

Ett exempel på hur efterfrågan, värd-
skap och entreprenörskraft tillsammans 
kan utveckla småskalig verksamhet och 
få den att växa.

Noteras kan att även de polska resebo-
lagen (se separat artikel) efterfrågar just 
småskaliga lösningar för sportfiske med 
boende nära själva fiskevattnet och till-
gång till båt.

Kanske du sitter på en sjöstuga med 
båt som du vill hyra ut? Kontakta gärna 
Svartådalens bygdecenter.

(0224-74 00 11)
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Lokalproducerad  mat i fokus

Projektet Lokal Mat i Svartådalen, LoMiS, 
rullar på och just nu pågår en utbildning i 
ekologisk grönsaksodling med Elisabeth 
Ögren, konsulent på Länsstyrelsen. 

Utbildningen omfattar allt från början till 
slut i odlingskunskap. 

Det har varit en fantastisk uppslutning av 
deltagare, både av nya odlare och befintliga 
producenter som vill öka sitt utbud av olika 
produkter. 

Mera utbildning kommer i höst och till våren 
för producenter och entreprenörer. 

Vi skall göra det möjligt för producenter att 
kunna verka på hemmaplan, avsätta produkter 
lokalt och att stanna kvar på landsbygden. 

Vi skall också ge möjligheter för 
entreprenörer inom besöksnäringen att utveckla 
verksamheter knutna till lokal mat, samt att 
kunna erbjuda offentliga kök lokalproducerat,  
så det gäller att få upp produktionen av vad 
våra gröna näringar kan ge. 

Alla producenter är välkomna!
Vi har också gjort två studiebesök på gårdar 

med grönsaksodling, ett hos Jan-Gunnar 
Nordwaeger i Brovallen och ett hos Henry 
Karlström i Sätrabrunn

Det har varit slaktseminarium i två omgångar 
på Ösby Naturbruksgymnasium,  där det också 
bildats en grupp av producenter med Folke 
Brinkmann på Lrf Mälardalen som coach. 

Denna grupp kommer att ingå i en förstudie 
om lokala slakterier. 

En annan del av förstudien berör frågan 
om ett gemensamt vidareförädlingshus för 
producenter. 

Detta förstudieprojekt kommer att ledas av 
Annica Åkerblom på Företagarcentrum i Sala.

Skolorna i våra områden profilerar sig, 
vilket har föranlett att Kilbo skola nu tar in 

lokalproducerat kött från Gröna Hagars Kött,  
vilket har varit deras önskemål ända sedan 
projektet startade. 

Just nu satsar vi för fullt på att förbereda 
Gästabudet och Salamässan. Gästabudet blir i 
samband med Konst- & Hantverksrundan den 
8 aug och Salamässan 28-30 aug.
Kontakt: Lisa Hallin, projektledare
Svartådalens Bygdeutveckling ek.för.
Tel 0224-740011

 lisa@svartadalen.nu
Projektet finansieras genom Europafonden 
för landsbygdsutveckling; Europa investerar 
i landsbygdsområden, Länsstyrelsen och Sala 
kommun.

Fler vill odla ekologiska grönsaker i Svartådalen. Kilbo skolor han-
dlar lokalproducerat kött. Det är två av resultaten man kan se redan 
nu av projekt LOMIS – Lokal Mat i Svartådalen.

Foto: Lisa Hallin
Fler resebolag till Svartådalen
De senaste åren har framförallt tre oli-
ka engelska resebolag framgångsrikt sålt 
resor till Svartådalen. 

Det är Naturetrek, Wildwings och Avi-
an Adventures.

Inför 2010 är ytterligare minst tre nya 
bolag på väg in på marknaden; Birdfind-
ers, The Travelling Naturalist och Wild-
life Tours.

Hittills har vintern och vårsäsongen 
varit högsäsong, men i juli går den första 
engelska fjärilsresan till oss av stapeln.

Under sommaren kommer också 
den första höstresan till Svartådalen att 
lanseras av bolaget Naturetrek.

Det blir ett samarbete med Närke där 
Kvismaredalen tillsammans med Svar-
tådalen utgör två av Svealands bästa 
rastplatser för tranor.

Se mer hur de marknadsförs på bl.a. 
www.naturetrek.co.uk
     
Cykelutflykt med Heden
Hedens skola i Fläckebo är en av de 
skolor som alltsedan starten av Svar-
tådalens Bygdeutveckling utnyttjat möj-
ligheten att göra upplevelsedagar i na-
turen med guide.

Sista veckan före sommarlovet var det 
dags igen för Hedens årliga cykelutfly-
kt.

Närmiljön och dess naturresurser är 
förstås en viktig del av livsmiljön för 
Svartådalens uppväxande generation-
er, men också viktig att lära känna för 
skolpersonal som inte alltid bor i närom-

rådet.
Svartådalens natur är en pedagogisk 

guldgruva att ösa ur och en viktig grund 
för arbetet med skolornas profilering 
inom temat natur och kultur.

Är du intresserad av utflykter och 
utomhusaktiviteter för skolgrupper i 
Svartådalens natur, så kontakta Daniel 
Green på tel. 0706-18 43 16  eller epost: 

daniel@svartadalen.nu
Du kan också kontakta Lena Larsson 

på projektet RIK-skolan, som arbetar 
med föreningsaktiviteter i skolan i hela 
Sala kommun.

tel: 0224- 554 99
epost: lena.larsson@sala.se

1-3:or från Hedens skola håvar vatten-
kryp vid Fläcksjöns strand. Juni 2009.

Ekologisk odling av jordärtskockor hos Henry Karlström i Sätrabrunn.

Vandra i sommar!

Karta över Svartådalsleden (9 mil van-
dringsled) finns att köpa på Bygdecentret, 
bredvid Handelsboden i Västerfärnebo. Öppet 
vardagar 9-17, lör-sön 10-14, 4 juli –16 aug.



Polska resebolag och journalister kom 
på visningsresa

Englandsgrupp såg lodjur
Många är de besöksgrupper som får se 
spår av lodjur på en vintersafari i Svar-
tåadalen med omnejd.

Men för första gången hände det i 
år att en grupp besökare fick se ett  le-
vande, vilt lodjur på riktigt.

Det var lördagen den 23 maj som en 
grupp från engelska resebolaget Wild-

wings färdades norrut på vägen väster 
om Fläcksjön, som ett lodjur plötsligt 
satt på vägen framför dem, strax norr om 
Axholms allé.

De flesta i gruppen med 16 personer 
som färdades i två minibussar hann få se 
lodjuret i strålkastarljuset i skymningen, 
innan det tog ett skutt in i skogen och 
försvann.

Lustigt nog hade de senaste 15 
minuternas konversation i den främre 
bussen handlat just om... lodjur!

Lodjur är känt som det svåraste av 
alla nordens däggdjur att visa upp” på 
safaris, bl.a. då de är nattaktiva och inte 
lockas till åtlar i samma utsträckning 
som t.ex. björn, järv eller varg.

På plats i Weeze
När flyglinjen Västerås– Weeze/ Düs-
seldorf öppnades den sista mars i år, var 
flera aktörer från turismnäringen i Svar-
tådalen, med på premiärplanet.

Syftet var att marknadsföra bygden 
och det gjordes bl.a. på en presskonfe-
rens på Weeze flygplats.

Weeze ligger i Tyskland, men precis 
vid gränsen till Holland och är en av de 
flygplatser som redan används flitigt av 
holländare som reser till Sverige.

Nu kan de alltså komma till Svar-
tådalen enklare, då de inte behöver åka 
till Skavsta utan kan landa i Västerås.

Höstens besök på turistmässan “Tour Salon” i Polska Poznan, följdes 
i vår upp med en visningsresa för polska journalister och resebolags-
representanter. 

Under 5 aprildagar bjöds de åtta polska besökarna på natur– och 
kulturupplevelser runtom i Västmanland.

Sedan 2003 har engelska fågelskådare varit en 
växande besöksgrupp i Svartådalen.

Trots lågkonjunktur och finanskris även i 
Engand, slår 2009 års besöksantal alla tidig-
are rekord.

 Såväl vinter– som vårsäsong har varit de 
bästa hittills och något spår av lågkonjunk-
turen märks inte i orderböckerna inför 2010 
heller.

De engelska fågelturisterna har blivit en allt 
mer betydande inkomstkälla för allt fler aktör-
er i bygden, inte minst då de kommer då det är 
lågsäsong för annan turism. 

Alltfler engelsmän turistar hos oss

Foto:Daniel Green

Polska resebolagsrepresentanter och journalister på skogsvandring i Svartådalen, april 2009.

Sedan Västerås flygplats lanserade flyglinjen 
Västerås – Poznan i oktober 2008, har Väst-
manländska aktörer inom besöksnäringen sam-
arbetat för att marknadsföra sig i Polen.

Efter att ha deltagit på turistmässan Tour 
Salon i Poznan, där också den nya engelsk-
språkiga broschyren om Svartådalen, Silver-
gruvan och Sätra Brunn spreds, blev nästa steg 
att bjuda in de resebolag som visat intresse för 
Skandinavien.

Den 20– 24 april kom 8 representanter för 
4 resebolag och 2 tidningar/ bokförlag för att 
uppleva valda delar av regionen. 

Surahammars herrgård blev första anhalt 
med Polenfödda värdinnan Anna Suurna, som 
kunde hjälpa till att förklara de mest grundläg-

gande kulturskillnaderna.
Därifrån bar det av till Ramnäs smedja, 

Kolarbyn, Karmansbo herrgård och ut på både 
bäver- och älgsafari i Bergslagen.

I Svartådalen prövades skogsvandring, kanot-
paddling, fiske, ugglesafari,  besök i Sala silver-
gruva och boende på Sätra Brunn.

Avslutningsvis fick de besöka Mikael Gen-
bergs unika hotell i Västerås, samt uppleva vi-
kingar med aktiviteter och mat på Frösåker.

Resan genomfördes med stöd av Henrik 
Wester och VKL - Västmanlands kommuner 
och landsting.

Flera av aktörerna som deltog i visningresan 
har redan börjat diskutera paketerbjudanden  
med varandra inför 2010.

Engelsk skådargrupp på vinterbesök.
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Vi sponsrar Svartådalsnytt nr 1 -09:

Salbohedgården
www.salbohedgarden.se

Edens Garden B&B
www.edensgarden.se

Fläckebo B&B
www.flackebo.se
0224- 74 20 35

Kölnbackens bageri & café
www.kolnbacken.se

Enarsson Bil & plåt
0705-43 07 84

Gussjö mur & bygg
0224-74 11 14

BN Energikonsult AB
www.bnenergikonsult.com
0224-74 00 14

Fläckebo & Västerfärnebo för-
samling

Birdsafarisweden
www.birdsafarisweden.se

Nestor AB
www.nestor.se

Skapande händer
www.skapandehander.se
0224 54724 (Helena Eriksson)

Stävre camping
070 – 628 31 71
0224-250 39

Vrenninge Perenner
0224-74 50 00

Fallängetorp AB
0224-702 88

Gröna hagars kött AB
www.gronahagarskott.se

Skrädderi Cathrine
www.cathrine.just.nu

Johan Södereng
070 – 2465490

L Widén AB
0224- 702 50

Sune Mattsson
0224 – 741098

Hörnsjöfors gård
0706-55 91 67

Hörnskogs snickeri
0706-72 82 16

Spirit garden
www.spiritgarden.se

Att rusta på landsbygden –

Utvecklingen hos företaget Edens Garden Bed 
& Breakfast förtsätter. Eftersom efterfrågan på 
boende ökar, har det blivit dags att ’skapa nytt 
liv’ i en visthusbod från 1700-talet. 

Denna bod har stått oanvänd sedan länge, 
de enda hyresgäster som funnits är humlor och 
övrigt småkryp. 

Visthusboden är den sista timmerknuts-
byggnad på Hällsjö gård som finns kvar i or-
ginalskick. 

Tidigare förvarade man saltat griskött, korv 
och övriga matvaror i boden. 

Innanför fönster fanns galler mot inbrott och 
rövare. 

Vi bestämde oss för att bevara så mycket 
som möjligt av den genuina miljön såväl på ut-
sidan som på insidan. 

Målet var att handla det mesta av material 
och varor lokalt i bygden.

Men hur har man råd att handla material lo-
kalt? Affärerna ligger ju långt bort i Västerås

Var hittar man material och kloka råd? Just! 
Precies där vi lever...... på landsbygden! 

Glöm bort de stora köpcentra och operson-
liga jätteaffärerna. 

Vi köpte det mesta lokalt. De flesta byggva-
rorna kommer från Ransta Snickeri. 

Denna snickeri är en guldpärla inom byg-
den. Okay... inte direkt om hörnet, men man 
kan handla det mesta, de håller hög kvalitet 
och är prisvärda. 

Vi önskade att använda naturliga och eko-
logiska byggvaror såsom linisolering, slingrad 
lindrev och därtillhörande verktyg. 

Det köpte vi hos Svanå bygg i Svanå, ett fa-
miljeföretag som arbetar med byggnadsvård.

Vilka tips och råd har vi fått av dem! 
Allt rörarbete sköttes av Lings Rör från Sal-

bohed, som har mycket bra service, är otroligt 
duktiga och trevliga handverkare. 

Elen är också viktig, Västerfärnebo el stod 
för detta proffsjobb. 

Vid nedgrävningen av vattenledning, som vi 
gjorde själv, grävde vi sönder vår elkabel som 
låg i marken. 

Sedan har vi fått goda råd, snickertips och 
hjälp av Walter Preiholt, Rörbo gård. 

Okay, där fanns några saker vi inte köpte lo-
kalt men det hade olika orsaker. 

Vi kan skriva en hel tidning angående reno-
veringen, men det är inte meningen. 

Syftet med den här artikeln är att informera 
och uppmuntra er att lokal ekonomi och en-
treprenörskap fungerar på Svartådalens lands-
bygd. 

Vi har här i bygden många affärer, företag 
och hantverkare som leverera det bästa som 
finns......personliga service! 

Kolla på vår hemsida under ’bildgalleri’, 
där hittar du bilder av renoveringsprojektet. 

Vi är inte färdiga ännu, men resultat syns  
redan.

Vi på Edens Garden har som grundfilosofi 
är att samarbeta med kringliggande företag!

GLAD SOMMAR!

Mandy, Gabriëlla, Sara, John de Jong och Eric 
Henze
www.edensgarden.se och 
www.spiritgarden.se
 

– lokalt entreprenörskap fungerar!


