garna två på Ösby Naturbruksgymnasium i
Kappalbo. En fantastisk kurs som leddes av
Monica Naess, Svenska Syltsällskapet. Så nu
kommer vi att få se genuint tillverkad marmelad och sylt vid våra försäljningstillfällen.
Allt tillverkat från grunden och med egentillverkat naturligt pektin och utan konstgjorda tillsatser. Gjort på ”gammalt vis”.
Studieresa för producenter kommer inför
sommaren där vi studerar tomatodling i
växthus, frilandsodling, restaurang på enbart
lokalproducerat och mycket mer.

Marmeladkurs på Ösby

Lokal Mat i Svartådalen - ”LoMiS”
Inom projektet har vi satsat mycket på
utbildningar det senaste halvåret. Vi har
genomfört två kurser i ”Utomhusmatlagning på lokala råvaror”. På kurserna fick
deltagarna lära sig om gällande lagstiftningen för livsmedelshygien, vad man
bör tänka på när man är ute i skog och
mark och hur man gör eldstäder, om allemansrätten samt lite ekonomi och
marknadsföring.
Vi planerar att anordna ytterligare två
kurser, en för turistentreprenörer och en för
skolkökspersonal och lärare.
Marknadsseminarium och seminarium i
hållbar utveckling har hållits på Ösby Naturbruksgymnasium under våren. Vi har
haft fler seminarier i småskalig ekologisk
grönsaksodling både med Henry Karlström
och Marcus Söderlind som föredragshållare.

Svartådalen - en levande landsbygd med
oanade möjligheter

Kursen ekologisk grönsaksodling är avslutad och deltagarna har bildat ett nätverk.
Efter den workshop gruppen hade med Teresa Lindholm från företaget Inter Acta,
framkom några punkter som vi kommer att
arbeta vidare med. Bland
annat ses det viktigt att de
lokala odlarna kommer
att marknadsföra sig och
sälja produkter i Sala
under hösten. Liknande
”Bondens Egen Marknad”.
På marknaden i Västerfärnebo den sista
lördagen varje månad finns också chansen
att vara med för de småskaliga producenterna och vi hoppas vårt arbete kommer att
bli uppskattat både i Sala och Västerfärnebo.

Att skolbarn och äldreboende skall få
njuta av lokala produkter i de offentliga
köken ser vi som viktigt. Tillsammans med
Sala kommuns personal arbetar vi för att
detta ska bli möjligt inför kommande livsmedelsupphandling. Vi ser att det finns möjlighet att få in vissa produkter i några
offentliga kök och sedan får man arbeta för
att få in mer i alla kök.
Rom byggdes inte på en dag men någonstans måste man ju börja. Vi ser fram
emot att se lite av frukterna av det vi sått när
projektet avslutas nu vid årsskiftet!

Kontakta gärna oss som
arbetar med projektet:
Lisa Hallin, projektledare
Gunilla Preiholt, medarbetare
Tel 0224-74001
info@svartadalen.nu

En marmeladkurs genomfördes i da-
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Förnyelsens tid är här!
Du håller ett nytt nummer att Svartådalsnytt i din hand, med ny design och nytt
upplägg. Detta nummer är extra innehållsrikt för att ge dig en uppdatering på
vad som sker just nu i arbetet och redovisning av vad som kom fram vid ortsanalysen med Sala kommun. Vi
tar gärna emot synpunkter om både innehåll
och utseende.
Ni som hunnit titta på
nya hemsidan känner säkert
igen utseendet på nyhetsbrevet därifrån. På
hemsidans första sida finns en kalender och
den vill vi fylla med innehåll. Vi behöver din
hjälp!
Hemsidan är ett viktigt verktyg för att
sprida information och marknadsföra bygden. Som ni kan läsa om så arbetar vi för att
öka inflyttningen och vi samarbetar med
mäklare för att öka intresset för vår bygd. I
det sammanhanget är hemsidan viktig. Tänk
dig en inflyttare som går in på hemsidan för
att söka information om vad som händer
och sker i bygden och kalendern är tom.
Både du och jag vet att det händer massor hela tiden och tänk vad bra det vore om
vi kunde se det i kalendern allt från Kilbolokalens program, träningar i AIK, hembygdsföreningarnas möten, politiska
organisationer, kyrkan, PRO, LRF mm. Det
ger en helt annan bild till förstagångs besökaren.
Vi kunde undvika dubbelbokningar i
bygden av olika aktiviteter och dessutom ha

full koll så man inte missar intressanta
möten.
Skicka in era kalendarium och aktiviteter
så fixar vi det!
Just nu arbetar vi i styrelsen med nya
ärenden som landat på vårt bord.
Sala kommun hörde av sig
och funderade om föreningen kunde tänka sig
att ta hand om Paradisbadet. Diskussioner pågår
om hur det eventuellt skulle
kunna se ut. Det kräver naturligtvis att det
finns ett intresse från de boende runt
omkring att engagera sig i frågan.
Vi funderar på om föreningen ska köpa
fastigheten som Bygdecentret huserar i av
kommunen och de skulle gärna se att vi
även kunde göra något bra av Salbo skola.
Frågorna är många och stora, idéerna och
viljan finns men hur får vi fram kapital att
investera för? Är det dags för ett investeringsbolag i Svartådalen?

Vi som arbetar i styrelsen är
Ordförande:
Anitha Barrsäter 070 - 7363682
Vice ordförande:
Kjell Eklund 0224 -740536
Sekreterare:
Ann-christin Korths-Aspegren
070 - 3368476
Kassör adjungerad: Agneta Svärd,
Ordna Administration & Utbildning
070 - 4875467
Ledamöter:
Arne Törnros 070 - 6714367
Johan Södereng 070 - 2465490
John De Jong 070 - 6818987
Lennart Klaar 070 - 6490224
Per-Olov Andersson 070 - 2279965
Kontakta oss gärna om det är något
du undrar över
eller har synpunkter på

I mitten av juni träffade undertecknad
tillsammans med projektledaren för LoMiS,
Lisa Hallin, skolorna i vår bygd för att diskutera om den fortsatta profileringen och
samarbetet med bygdeutvecklingen. Arbetet går framåt och vi kan börja marknadsföra våra skolor med natur och kulturprofil.
Redan i höst kan elever på högstadiet t.ex.
börja läsa jägarexamen som specialområde.

flera år för att få sätta upp. Har du kreativa
lösningar hör av dig!
Ja detta är ett axplock av vad som rör sig
i styrelsens arbete just nu. Vi har ett intressant och spännande arbete, möjligheterna är
många och utmaningarna likaså i arbetet att
utveckla vår fantastiska bygd.

Vi tar nya tag i frågan om våra ”Välkommen till Svartådalen” skyltar som vi kämpat
med Vägverket om, numera Trafikverket, i

Vid tangenterna
Ordföranden Anitha Barrsäter

Svartådalen - en levande landsbygd med
oanade möjligheter

Ha en riktigt skön sommar!

w w w. s v a r t a d a l e n . n u
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Utbudet ökar för besökare
i Svartådalen
Två nya B & B har uppstått i Svartådalen,
båda på gårdar som driver ekologisk
lantbruk och levererar lokalproducerat nötoch lammkött.
Det ena nytillskottet är ”Örntäppan” och
det andra är ”Fallänge Torp för fä och folk”.
Lite nytillskott i upplevelserna kan vi
njuta av också. T ex en kombinationsvandring bland kron- och dovhjort där vi får
lära oss hur de lever i sin naturliga miljö
samt guidad tur upp till Nisse Mattsons torn
med en intressant historia och fantastisk utsikt. Den modige kan klättra upp i tornet.
Två historiska guidningar erbjuds också,
en till Ebba Brahes lusthus på Braheholmen
och en historisk vandring kring Gullvallas
gamla kalkstensugnar.
För den som vill få till livs en trevlig naturstigsvandring och följa hur bygden utvecklats och hur man har brukat jorden och
nyttjat dess resurser i gammal tid kan åka till
Ålbo och träffa Göran Vangbo som delar
med sig av sin kunskap om historia och
jordarter.
Cykeluthyrning har funnits i många år
vid Bygdecentret, men i år har man möjlighet att få med sig en trevlig picnickorg också
från Café Valvet.
Boka hos Svartådalens Bygdecenter.
Välkommen! www.svartadalen.nu

Tur is m u t ve c k l i n g sp ro j e k t i S va r t å dalen
”KLUNK”, dvs projektet Visit Svartådalen och Kluster för turism i natur- och
kulturmiljöer, är inne på sitt andra och
sista år.
Vad har hänt under
vinter och vår då? Två
parallella spår har legat
på agendan. Det ena är
utvecklande av aktiviteter och att forma paket med våra boenden.
Under vinter och vår har det framkommit vid företagsintervjuer att boendeaktörer
är i skriande behov av att kunna erbjuda sina
gäster saker att göra!
En serie möten hölls på våren för att ge
inspriation för de som vill utveckla guidningar, samt informera om de behov som
finns av aktiviteter och vilka aktiviteter som
är intressanta.
Sista tillfället diskuterades hur man sätter
pris på sin vara och hur man gör paket. Och
det gav frukt!!
Vi kan stoltsera med 2 nya boenden och
4 körklara aktiviteter. Dessa presenteras lite
närmare i artikeln Utbudet ökar för besökare i Svartådalen.
Det andra spåret har kretsat kring att
forma en bra plattform för att marknadsföra våra aktörer. Det vill säga hemsida.
Svartådalens hemsida har under årens lopp
växt sig större och större och blivit mer och
mer oöverskådlig, därför har ett 1:a steg att
systematisera informationen på ett bättre

sätt gjorts. I början av juni lanserades den.
Under sommaren kommer vi gå in i fas två
i arbetet. Detta ska leda till att man renodlar
informationen som rör besökare respektive
bygdens invånare. Som besökare skall man
lätt kunna hitta det som är relevant för
denne och likadant om du är från bygden.
En annan viktig del är att finnas med på
de rätta ”anslagstavlorna”. Hur hittar den
tyska familjen t ex till Svartådalen?? Vilka är
ingångarna? Vi vet att dagens turist mer och
mer går över till att leta efter sina upplevelser, boenden på nätet, därför känns det viktigt att våra aktörer verkligen hittas ute i
denna djungel. Därifrån skall det vara lätt att
köpa det som vi erbjuder.
En grundförutsättning för att turismen
skall kunna utvecklas i bygden är att vi samarbetar. Vi behöver hitta varandra och bli
starka tillsammans. Många av de som idag
erbjuder turisttjänster i området har det som
bisyssla, därför behöver vi kunna komplettera varandra. På det
sättet kan vi generera
merförsäljning till varandra.
Camilla Örnberg, projektledare för
Visit Svartådalen och KLUNK

Nyheter om ”B o i S var tåd a l e n ”

Projektet försöker att skapa unika möjligheter att få bygga sitt eget drömboende på landsbygden.
Målgruppen för BiS är huvudsakligen boende i Stockholm och Västerås, men självklart hjälper vi också lokala innevånare när
de vill utveckla ett nytt boende.
Just nu håller vi på med att skapa ett koncept, tillsammans med Sala kommun, som
kan bli användbart för markägare i framtiden.
Vi har idag en tomt på Rörbo gård som

även fungerar som ett ”pilotprojekt” men vi
vill också ha fler alternativ. Har du en fin
tomt och är intresserad att stycka av? Kontakta mig!
Vi har pratat med husentreprenörer som kan levererar allt
från lösvirke till nyckelfärdiga hus. Vi vill skapa en
”databas” av olika lokala
hantverkare och företagare som är intresserade
av att jobba ihop med
husleverantörer. Alla som
är intresserade kan anmäla sig
till mig. Vi försöker att beräkna totalkostnaden för både mark, olika husalternativ, avlopp, vatten och elanslutning, så att
marknadsföringen kan ske på ett effektivt
sätt.
En del av projektet är också att skapa ett
alternativt äldreboende. På stormötet den
8:e april hörde vi att det finns en stor efter3

frågan angående olika typer av äldreboende
i trakten. Vi vill gärna få igång en diskussion
med en grupp representanter för att undersöka olika finansierings- och boendemöjligheter och vilket behov det finns
när det gäller mat, transport,
tvätt och annan typ av
service. Inom kort gör
vi ett utskick med en
inbjudan till ett flertal
gårdar om en informationsträff
inför
gårdsrundan.

Eric Henze
projektledare för
Bo i Svartådalen
eric.henze@svartadalen.nu
0224 -74 00 11
076 - 118 07 29

”SUNE”

Svartådalens utsläppsneutrala energi,
”SUNE”, är igång. Just nu pågår en studiecirkel om gengas i Sätra brunn. Målet
med denna cirkel är att producera el och
värme med bioenergi.
Det har också genomförts ett seminarium
om solenergi i Fläckebo. Intresset var stort
och till hösten ska en studiecirkel om solenergi komma igång. Det blir sannolikt en
praktiskt cirkel där deltagarna får bygga en
egen solvärmeanläggning. Anmäl intresse
nu om du är intresserad.
Inom SUNE genomförs fallstudier av
verksamheter. Det handlar om att analysera
arbetsprocesser som kräver fossil energi och
ersätta dessa med alternativa lösningar med
förnybar energi och energieffektivisering.
SUNE-projektet har även hjälpt två
lantbrukare med att komma igång med bioenergi. Vi har bland annat tittat på en pelletsmaskin och arbetat med affärsplanering.
Lantbrukarna har kommit med i ett nationellt nätverk kring åker- och skogsgrödor
som leds av Energimyndigheten.
Kom gärna med idéer om vad du tycker
SUNE-projektet ska göra. Konceptet går ut
på att du själv gör en arbetsinsats. Det kan
handla om att tjäna pengar på energiproduktion, energihushålla eller få hjälp med en
värmeanläggning. Projektledaren kan också
guida dig till andra energiorganisationer och
energiprojekt. Det finns just nu en flora av
föreningar och organisationer som arbetar
med förnybar energi. Det kan handla om
biogas, solenergi, småskalig vattenkraft och
vindkraft samt övrig bioenergi. Det finns
även bra nätverk med högskolor och företag.
SUNE-projektet är treårigt och drivs på
25 procent av en heltidstjänst. Projektet finansieras av EU och är ett leaderprojekt. Till
projektet finns även en projektadministratör.
Projektledaren Eric Söderberg
070-457 68 22
E-post: eric.soderberg@svartadalen.nu
eller: eric@nestor.se
www.svartadalen.nu

Fläc kebo Bed & Breakfast
När ni kommer till Klockargården i Fläckebo möts ni av ett stort rött tvåvåningshus som har varit lärarbostad vid
Kyrkskolan i Fläckebo.
Skolan lades ned i början på 50-talet.
Den är nu hem för gamla spelbara
kyrkorglar. Orgelmuséet
visas för allmänheten på
begäran.
I Klockargårdens
bottenvåning, där
gästerna bor, finns
idag stort sett samma
inredning som på 50talet.
Badrummen är renoverade. Köket är utrustat med allt som
gästerna behöver för självhushållning.
I vardagsrummet, där frukosten serveras,
sprakar på kalla morgnar brasan i samma
öppna spis som när jag var barn i huset.
Fläckebo Bed & Breakfast startades när
min far, kantor Wilhelm von Knorring,
avled för 10 år sedan.
Bottenvåningen blev nu tom, men vi
kunde inte tänka oss att hyra ut permanent
då utrymmet behövs när våra barn och
barnbarn kommer på besök från USA,
Norge, Kiruna och Stockholm.
Vid Fläckebo Bed & Breakfast bor man
dygn eller vecka och de gäster som bor här
är till stor del inte svenska.
Lycklig fransman!

året för att fiska gädda. Största fisken var
105 cm lång.
Till midsommar är det fullt även i de två
stugor som jag hyr ut åt andra; En året runt
stuga i Näs och en sommarstuga i Pilbacken.
När det är fullt säger jag
att på Svartådalens hemsida hittar man vad
som finns att hyra här
omkring.
Samarbetet oss
emellan
fungerar
bra, vi hänvisar till varandra när vi har fullt.
Jag kan hyra kanoter
och cyklar till mina gäster
från Edens garden i Hällsjö. Svartådalens Bygdeutveckling har tagit fram en ypperlig karta att sätta i händerna på våra
gäster. Kartan visar och beskriver märkta
kanot, cykel- och vandringsleder.
Jag hade faktiskt gäster som efterfrågade
vandringsleder innan kartan kom ut och då
visade jag på skogsvägar som jag visste var
bra att vandra.
Det roligaste, trots all tvätt och städning,
är att det kommer så mycket trevliga människor! Det tar ungefär en timme att förbereda frukosten. Ingredienserna kommer
från Västerfärnebo Handelsbod och är naturligtvis lokalproducerade. När jag får tid
över bakar jag själv. Jag brukar fråga vad gästerna tycker om och ber dem att själva
komma med förslag.
Funderar du på att starta B & B själv? Kom
hit och ät frukost och se hur vi jobbar!

Visioner

Fläcksjön, som ligger mitt i Svartådalens
naturområde, spelar en stor roll när det gäller besökare. Det är fågel- och fiskrikedomen som lockar.
Engelsmännen flyger till Västerås och
Daniel Greens ”Birdsafari Sweden” organiserar guideprogrammet.
Fågelskådare beställer ofta flera måltider;
Tidig frukost, rejäl matsäck och ibland sen
kvällsmat.
Allt beror på fåglarna. Ett litet företag
som detta kan vara flexibelt när det gäller
tider.
Här bor som mest åtta personer. Större
sällskap bor på Salbohedsgården.
I våras kom två fransmän hit för andra
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Vi har visioner att det startar en bra billig restaurang här i området, med lokalproducerad husmanskost, dit man kan skicka sina
hungriga gäster. Sätrabrunn är inte alltid
öppet och vill man inte ha pizza, får man
åka till Sala.
Det behövs också en lokal tvättinrättning
(just i dag kom en sommargäst och använde
min tvättmaskin). Vid denna tvättinrättning
skall man kunna tvätta själv. Det bör finnas
en grovtvättmaskin. Dessutom skall vi som
har boende kunna lämna in och få vårat
linne tvättat och manglat.
Kanske restaurangen och tvätten kan
sam-existera? Då kan man äta medan tvätten blir klar!
Elisabeth & Carl Quasthoff
Telefon: 0224-74 20 35, 74 22 25,
070-243 21 93.
E-post: kontakt@flackebo.se
Hemsida: www.flackebo.se

Dialog i Västerfärnebo - Ortsanalys
I det förra numret av Svartådalsnytt
kunde man läsa att Sala kommun inbjöd
till en kreativ dialog om Västerfärnebos
identitet och framtidsmöjligheter.

vice i form av bland annat fler vårdmöjligheter, busstrafik på helgerna och serviceboende så att de äldre invånarna kan bo kvar i
trakten.

Den 8:e april hölls stormötet i församlingsgården med 59 engagerade deltagare. Kvällen inleddes med att fyra personer ifrån
bygden; Tomas Jonasson, Aina Hellstrand,
Rebecca Örnberg och Eric Henze, berättade
om vad Västerfärnebo betyder för dem.

Turism och boende
Under kvällen avhandlades också bostadsfrågan, turismmöjligheter, näringsliv och fritidsutbudet
i
bygden
i
olika
gruppdiskussioner. En väl utvecklad turismnäring finns redan i Svartådalen som
baseras på bygdens förutsättningar och samverkan mellan
olika aktörer. Deltagarna hade
flera förslag för hur befintliga
verksamheter kan vidareutvecklas och marknadsföras bättre.
Många idéer om framtida
möjligheter uppkom också.
Även boendegruppen såg turismens potential och föreslog Bed
& Breakfast och hästboende;
Bed & Box. Man talade också
om attraktiviteten i prisvärt och
strandnära boende i bygden.

Fem saker som kan bli bättre
1. Busstrafik helger
2. Tillgången till distriktssköterska
och läkare
3. Fritidsmöjligheter för unga
4. Utökad service
5. Alternativa seniorboenden

Västerfärnebos främsta styrkor
1. Naturen
2. Skolan
3. Affärerna
4. Man bryr sig om varandra, hög
livskvalitet
5. Bra att distriktssköterska och
läkare finns

Fritid
För att förbättra nöjeslivet i Västerfärnebo
föreslås bland annat logdanser, pubkvällar
och att invånarna sätter upp en egen revy
liknande den i Kilbo. En fritidsgård och bredare idrottsutbud skulle kunna vara av intresse för traktens ungdomar.

Näringsliv
Näringslivsgruppen menade att
det måste bli lättare att få tag på
tomter för företag likväl som privatpersoner. Man framhöll att det finns
goda möjligheter för energiproduktion och
vill utöka den påbörjade satsningen på lokalproducerad mat. Dessutom finns funderingar på att bilda en ekonomisk förening
för taxi. Kanske finns behovet för taxi då
busstrafik under helgerna är en service som
saknas på orten.

Aina Hellstrand berättar
om sitt Västerfärnebo

Kvaliteter i Västerfärnebo
Sedan diskuterade mötesdeltagarna i grupper om Västerfärnebos främsta kvaliteter
och viktigaste förbättringsbehov. Den
vackra naturen, servicen på orten och de
trevliga människorna uppskattades av
många. Samtidigt efterfrågades utökad ser-

Illustration av Elisabeth Smeds

Stormöte i församlingsgården, Västerfärnebo, 8 april 2010
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Öppet hus

Stämningen var hög under Öppet hus i bygdecentret

i bygdecentret
Lördagen den 10:e april var det öppet
hus i Svartådalens bygdecenter där kommunens planarkitekter fanns på plats för
att diskutera utvecklingsfrågor med besökarna. Dessutom kunde man markera ut
viktiga platser och stråk samt föreslå framtida användningsområden för bygdens
stränder.

”Mitt Västerfärnebo”

Vad händer nu?

Det fanns även en utställning bestående av
historiska foton, som intresserade många,
och de inkomna bidragen till tävlingen ”Mitt
Västerfärnebo”.
Tävlingen vanns av Rebecca Örnbergs
novell om hemorten, före Carin Holmqvists
brev om grannsämja. Övriga pristagare var
Elisabeth och Olle Smeds, Hembygdsföreningen och Lars Östlund.
De inlämnade bidragen höll mycket hög
kvalitet och visade på olika sätt Västerfärnebos betydelse för deltagarna.

För tillfället pågår arbetet med att skriva en
ortsanalys för Västerfärnebo. Här redogörs
bygdens historia och den nuvarande situationen analyseras.
Dialogen med ortsborna har bland annat
hjälpt till att bättre förstå vardagslivet på
orten, vad som uppskattas respektive saknas
och hur olika områden används.
Ortsanalysen är tänkt att lyfta fram det
engagemang och utvecklingsarbete som
redan existerar i Västerfärnebo samt föreslå
riktlinjer för framtida planering.

Rebeccas och Carins inlevelsefulla texter
var skrivna med omtanke. Elisabeths väl- Referensgrupp
skrivna historiska beskrivning innehöll flera De västerfärnebobor som vid stormötet anlustiga teckningar och
mälde sig till att ingå i reanekdoter. Lars fotograferensgruppen kommer att
fier tydliggjorde att hela
få ett utkast av ortsanalylandsbygden ingår i Vässen i förväg för respons.
terfärnebo och visade på
Detta för att dokumentet
vilken varierande natur
ska bli så korrekt och föroch olika kulturmiljöer
ankrat som möjligt. Det
som finns här.
går fortfarande bra att anHembygdsföreningen
mäla sig till referensgrupmarkerade med sina nypen eller att höra av sig
hetsbrev värdet av aktiva
med frågor eller synpunkföreningar i glesbygdster via mejl och telefon.
miljö och Olle tog med
Vill ni ta del av komVästerfärnebo korskyrka
sin modell av kyrkan fasta
mande material utan att
av Olle Smeds
på det landmärke som
ingå i referensgruppen så
verkligen symboliserar Västerfärnebo för de anmäl det till Anna eller Isabell.
flesta.

Översiktsplan
Priserna bestod av presentkort på Västerfärnebo handelsbod och Café Valvet,
samt en vacker skål med tranor skänkt av
Rensch keramik.

Ortsanalyser för Möklinta och Ransta har
påbörjats, till hösten kommer vi även att besöka Broddbo, Sätra Brunn, Saladamm och
Kumla kyrkby.
Tillsammans ska de olika ortsanalyserna ge en bättre bild av kommundelarnas
olika
profiler
och
utvecklingsmöjligheter, vilket kommer
att ligga till grund för en ny översiktsplan.
En översiktsplan beskriver hur kommunens områden bör användas, till exempel vilken natur som är viktig att
Skål ifrån Rensch keramik
6

bevara, var nybebyggelse bör upprättas och
var strandskyddslättningar kan ske för att
främja turismnäringar.

Tack
Vi på enheten för planering och utveckling,
kommunstyrelsens förvaltning, vill tacka
Svartådalens bygdeutvecklingsförening och
alla västerfärnebobor som har deltagit i dialogen, och hoppas på ett givande framtida
samarbete!
Mer information går att finna på
www.svartadalen.nu
och: www.sala.se/ortsanalys.
Kontakt:
Isabell Lundqvist
Isabell.Lundqvist@sala.se
0224-552 92
Anna Jägvald
Anna.Jagvald@sala.se
0224-552 55

Finns det en framtid för
Västerfärnebos
distriktsläkarstation?
Den 27:e april hölls ett möte kring hur
primärvården kan komma att se ut i
framtiden. Frågan har väckts på nytt senaste året i och med att ”doktorn” flyttat
till byn.
Servicen vid Västerfärnebo distriktsläkarstation har ju succesivt dragits ner under
årens lopp till att idag omfatta en läkare på
deltid och två skötersketjänster på deltid.
Med på mötet var både landstingspolitiker,
tjänstemän och politiker från Sala och Västerås samt personal inom vården i Västerfärnebo och Sala.
Dessutom medverkade Peter Randmaa,
nyinflyttad läkare, med en idé om att starta
en vårdcentral i Västerfärnebo i Praktikertjänsts regi. Mötet var välbesökt! Cirka 80

personer trängdes i Västerfärnebo församlingsgårds lokaler. Och diskussionsvågorna
gick stundtals höga.
För 1 år sedan flyttade Peter till Västerfärnebo tillsammans med Elisabeth. Båda
jobbar inom vården men på olika orter.
Peter som VD för Företagshälsan i Gävle
samt som allmänspecialist med egen mottagning och som
företagsläkare. Elisabeth är undersköterska
samt
kvalitetsansvarig på
Trädgården i Arboga. De bodde
båda på sina arbetsorter men letade
efter en gemensam
bostad någonstans
mitt emellan och
fastnade för Klockargården i Västerfärnebo.
Under året som
gått har en dröm
växt fram hos Peter,
att få driva en vårdcentral i Västerfärnebo med full
service. Det vill säga erbjuda det fulla åtagandet som en vårdcentral har av läkare,
sköterska, sjukgymnast, BVC, barnmorska
och arbetsterapeut.
Är då detta möjligt på en så liten ort som
Västerfärnebo med kringliggande småbyar?
Absolut, säger Peter. Han har tidigare bland
annat varit chef för vårdcentralen i Hedesunda, en ort som mycket påminner om
Västerfärnebo i sin struktur, där han arbetade som ensam distriktsläkare i 2 år. I
mångt och mycket var det nog den lyckligaste tiden i mitt yrkesliv, påpekar han. Därefter arbetade han som chef för
Brynäspraktiken i 7 år, där man började från
botten med en tom lokal och byggde upp
verksamheten.
Peter trivs med att leda verksamheter
och tycker det känns viktigt att kunna påverka sin arbetssituation.
Peters dröm är att driva en verksamhet
fri från byråkratiskt krångel. Man skall
kunna komma och sätta sig hos doktorn och
få en tid direkt! Är du sjuk skall doktorn
kunna komma hem till dig. Tillgänglighet är
A och O. Kvalité och uppföljning skapar
trygghet.
Peter har en gedigen utbildning och
mycket erfarenhet i sitt bagage. Han har
både jobbat med äldreboende och som skolläkare, ett tag ville han inrikta sig på att bli
ögonläkare. Är mycket intresserad av allmän
kirurgi i öppenvård. Just nu är han inriktad
på företagshälsovård med de specifika frågor som gäller detta, kring arbetsmiljö, ar-

betsskador, rehabilitering etc.
Hur ställer sig Peters arbetsgivare, Praktikertjänst till att starta en vårdcentral i
Västerfärnebo, undrar jag?
Praktikertjänst är mycket positiva och
Peter själv kan tänka sig att börja i morgon ifall intresse finns.
Behövs det då inte ett visst antal patienter för att det
skall går ihop sig?
Och om en privat
vårdcentral öppnas,
blir det dyrare för patienten då?
Som patient kommer det inte bli en
ökad kostnad utan
besöket kostar lika
mycket som att gå till
en landstingsdriven
vårdcentral.
Idag
råder fritt vårdval så
som patient kan du
välja vilken vårdcentral du vill tillhöra och
vårdpengen flyttas
med dig. Peter har en
kollega i Virsbo där
Peter Randmaa
man nyligen har öppnat en vårdcentral i Praktikertjänst regi, där
1300 är listade. Upptagningsområdet för
Svartådalen är ca 3000 invånare. Peter har
idag 4000 listade hos sig så han tror att 3000
inte ska vara något problem. Han kan dessutom tänka sig att fortsätta med företagshälsovård och, om intresse finns, utarbeta
avtal med ortens företagare. Han tar gärna

Praktikertjänst är ett vårdbolag där vinsten återinvesteras i verksamheten; T ex i ny utrustning
eller kompetensutveckling. Aktieägarna är yrkesverksamma inom vården (krav).
• 2100 ägare driver 20% av landets vårdcentraler med 3300 anställda.
• 1300 tandvårdsmottagningar med 5100 anställda.
• Startade 1960 som läkartjänst AB.
• 1977 slogs ihop med tandläkartjänst AB och
blev Praktikertjänst.
www.praktikertjanst.se

ett medicinskt ansvar för Björkgården och
knyter gärna kontakter med skolorna om
det öppnar sig sådana möjligheter.
För Västerfärnebos framtid är det viktigt
att marknadsföra sig med att erbjuda en god
sjukvård, äldreomsorg och skola. Därmed
finns intresse för alla generationer att bo
och stanna kvar i Västerfärnebo.

Du kan påverka!
Är du intresserad av att Peter skall gå vidare
med att utveckla en vårdcentral i Västerfärnebo kan du ”förlista” dig. Det ligger listor
i Västerfärnebo Handelsbod, Valvet Café,
Pizzerian i Västerfärnebo, Köplusten i Salbohed där du kan skriva ditt namn och telefonnummer, eller mailadress. Visar det sig
att intresse finns kommer mer information
på Svartådalens hemsida för dig att hämta.
Informationsbrev kommer att delas ut och
finnas tillgängligt på flera platser i bygden.
Camilla Örnberg
Svartådalens Bygdeutveckling.

Sugen på att bo centralt i Västerfärnebo?
För tillfället finns två byggnadsklara
tomter på Krokvägen ute för försäljning!
Tomtpris 89 000:För mer information kontakta
Yvonne Fahlman 0224-559 63
VA-kostnad inkl. moms:
Krokv 2 - 78 790:- (1 008m2)
Krokv 4 - 78 805:- (1 011m2)
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Arne Törnros Åkeri & Lantbruk
0224-741327

För mer information: Se kalendern på www.svartadalen.nu
Onsdag 7 juli kl 19.00-21.00. För barn.
”Den sista draken och Grålleklubben”. Musiksaga med mjuka dockor av Anna
Eriksson samt Grålleklubben visar traktorer, försäljning av kaffe och lotterier.
Plats: Gammelgården i Västerfärnebo

Edens Garden B&B
021-73115
www.edensgarden.se
Enarson Bil & Plåt
0224-742004

Gussjö Mur & Bygg
070-3218559
Gärdsbo Gräv & Maskin AB
0224-744088
HPL Lantbruk AB
0224-743010
Hörnskogs Snickeri
0224-70046
Karl-Eriks Allservice
070-3157735
Kindmark El & Montage
070-6971162

Vi sponsrar Svartådalsnytt

Gullvalla Torv AB
0224-25202

Lings Rör AB
0224-741125
Magasinet
0224-741243
Mälby Grus AB
0224-70170
www.malbygrus.se
Nestor AB
021-4702216
www.nestor.se

nr 1 juli 2010

Klaar Orrnäs
0224-743032

Måndag - fredag 12-16 juli kl 10.00-12.00
Sommarskoj. Barnaktiviteter med pysselstationer och fikastund arrangerat av
Kristen Gemenskap och Svenska Kyrkan i Västerfärnebo och Fläckebo. Barn
och vuxna är välkomna. Avslutningsfest på fredagen. Kostnad 10 kr/dag och
person. Plats : Elimkyrkan i Västerfärnebo
Lördag 31 juli kl 11.45-17.35
Färnboparaden, Dragspelsstämman med bl a Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson, Bjursås Dragspelsklubb m fl. Plats: Gammelgården i Västerfärnebo
Lördag - söndag 7-8 augusti kl 10.00-16.00
Konst och Hantverksrundan.
Plats: Flera stationer i Västerfärnebo, Fläckebo och Salbohed
Onsdagkvällar, juni – augusti kl 19.00-21.00
Sommarkväll med varierat program på Gammelgården i Västerfärnebo. Försäljning av kaffe och lotterier. Plats: Västerfärnebo Gammelgård
Onsdagkvällar, juni – augusti från kl 20.00
Sommarpubar på Sätra brunn med musik och grillbuffé.
Plats: Brunnsgården på Sätra Brunn
Lördag - söndag 14-15 augusti
Silvergruvans Dagar. Lördag kl 10.00-21.00, Söndag kl 10.00-19.00
Pesten härjar i huvudstaden och hovet och dess följe kommer till Sala för att
söka skydd. Det ryktas även att en rysk krigsfånge gömmer sig i gruvans
mörka hålor. Aktiviteter, musik, uppträdanden, hantverkare mm.
Plats: Sala Silvergruva
Lördag 18 september Svarta Maran
Sträcka 21,1 km (Svarta Maran). Start kl 12.00 - Startavgift: 200 kr
Sträcka 7 km (Svartårundan). Start kl 13.00 - Startavgift: 100 kr
Plats: Svartådalens Bygdecenter
Anmälan: info@svartådalen.nu, eller ring 0224-740011
Kontakt: Eric Söderberg 070-457 68 22

Peters Bygg & Anläggning
070-2499901
Ransta Snickeri AB
0224-20030
www.ranstasnickeri.se
Sala Kommun
0224-55000
www.sala.se
Sala Skogstjänst AB
0224-741342
Smedjan Sweden AB
0224-741100
Studiefrämjandet
Ulla Nilsson
ulla.nilsson@studieframjandet.se
021-10177
www.studieframjandet.se
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