www.svartadalen.nu
Svartådalens hemsida är under utveckling. I
år, 2010, har vi arbetat med att förenkla och
att förädla hemsidan. Det du kan se på nätet
just nu är ett första steg i det arbetet. Nästa
steg blir att föra över hemsidan till en ny
plattform. Detta gör vi i samarbete med itsolutions4U ab i Sala.
På hemsidan kan du, under rubriken
“Svartådalen” hitta en länk som leder till en
grafisk idéskiss över hur hemsidan kan
komma att se ut längre fram.

Svartådalens monter på mässan “Smakfullt Äventyr”

Svartådalen på besök i Västerås
8-10 oktober arrangerades en besöknäringsmässa på Hälla Syd i Västerås.
Man ville under mässnamnet “Smakfullt
Äventyr” samla utställare som har anknytning
till mat som odlats i regionen, från åker till tallrik.
Har anknytning till natur- och kulturnära upplevelser i regionen. Har boende med miljö som är av
betydelse för regionen.
Tre pågående projekt (LoMiS, KLUNK
och BiS) inom Svartådalen skapade förutsättningarna för en monter som Eric Henze,
John de Jong och Peråke Vikerborn byggde
upp i mässhallen. Målet var att skapa en
“Svartådalskänsla” på 9 m², ett stycke landsbygdsromantik med falu rödfärg och vita
knutar, som marknadsför Svartådalen som
besöksvärd region.
Ett gediget arbete låg bakom monterns
utformning. Man gav mässpubliken en
möjlighet att kliva in och njuta av den rikedom som finns 45 minuter från Västerås.
I en atmosfär med temat lugnet, ljuset
och vidderna (ackompanjerat av fågelkvitter) kunde besökaren ta del av information
om våra lokala matproducenter, “Bondens
Svartådalen - en levande landsbygd med
oanade möjligheter

Egen Marknad i Sala”, tips och samtal om
paketlösningar, upplevelser och logi.
Kartor över våra leder fanns till försäljning och Handelsboden i Västerfärnebo
deltog med erbjudanden. Ett nytryckt visitkort för Svartådalens hemsida delades ut.
En tävling, “Gissa pumpans vikt”, drog
många deltagare. Priser var produkter och
upplevelsepaket från Svartådalen.
Mässan blev en start för marknadsföring
av närturism, i ordets rätta bemärkelse! Städerna i Svartådalens närhet befolkas av
många människor som längtar efter allt det
en levande landsbygd kan erbjuda...
Lagom till julmarknaden i Västerfärnebo,
den 27 november 2010, byggdes mässmontern in i Svartådalens bygdecenter som en
permanent utställning, där den kan upplevas av alla som gör ett besök .
LoMiS = Lokal Mat i Svartådalen
KLUNK = Kluster för Turism i Naturoch Kulturmiljöer /Visit Svartådalen
BiS = Bo i Svartådalen

Arbetet går bland annat ut på att förtydliga
de tre funktionsområdena:
• Bygden/bylivet (Leva & Bo i Svartådalen)
• Besöksnäringen (Visit Svartådalen)
• Bygdeutvecklingen

Solvärme
11 januari 2011 kl. 19.00 berättar Kjell
Bengtsson, från företaget Sol och Vind, om
solvärme i Fläckebo församlingsgård.
Under kvällen diskuteras även om det
finns intresse för en studiecirkel om solenergi.
Du som är intresserad kan redan nu kontakta Eric Söderberg på eric@nestor.se eller
telefon 070-457 68 22 eller besöka Svartådalens bygdecenter.
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En av Svartådalens sponsorer:

BN Energikonsult AB är ett företag som
sysslar med energibesparing.
Björn Näsbom startade företaget 1985 och
arbetade då ensam med främst OVK-besiktningar och energirådgivning.
Vartefter företaget växt till att nu vara 11
anställda har också verksamheten förändrats
till att även erbjuda olika energibesparande
uppvärmningsanläggningar. Att byta värmesystem från direktverkande el till företagets anläggningar för förnyelsebar energi
ger en mycket stor energibesparing.
BN Energikonsult AB har agenturen i
Sverige för Danska Twin Heat och är även
återförsäljare för Eco Tec´s produkter. Vill
kunden ha andra märken eller energikällor
är det aldrig några problem då det finns
kunskap om de flesta energikällor på marknaden.
Den marknad BN Energikonsult arbetar
inom är stor och fortsätter att expandera.
Miljötänkandet gör att intresset för företagets produkter och kunnande håller sig stabilt.
BN Energikonsult AB arbetar alltid miljömedvetet med att få fastighetsägare att
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välja el-effektiva fläktar samt injustering av
ventilationsanläggningar vilket gör att fastighetsägaren sparar energi samt att det ger
en positiv miljöeffekt.
Vad gäller biobränsle så strävar man alltid efter att använda närproducerade förnyelsebara biobränslen, såsom spannmål, flis
eller pellets, m m. Detta gör att landsbygden
kan leva vidare med lokalekonomisk tillväxt
som följd. Även där har man förstås en positiv miljöpåverkan som följd.
BN Energikonsults senaste projekt är att
flytta verksamheten från nuvarande lokaler
på Norbergsvägen 30 till ”gamla bussgaraget” uppe på Islingby.

Man är nu i full gång att färdigställa kontoret. Men utsidan får vänta tills våren kommer. Avsikten med så stora lokaler är att ha
utrymme för produktion av värmeanläggningar i containerlösning.
Ett utmärkt sätt att kunna tillgodose kundens behov någonstans i Sverige samtidigt
som vår egen bygd, Västerfärnebo, får utökad verksamhet!
En containeranläggning färdigställs just
nu för leverans till Kungsberget.

Ed e n s G ar d e n
Lättillgängliga naturupplevelser i samklang
med Svartådalens natur tre mil norr om
Västerås, är Edens Garden´s grundidé.

www.naturensbasta.se
Edens Garden - Tourist Activities i Svartådalen blev godkänd aktör av “Naturens Bästa” 3 november 2010.
Märkningskommitténs motivering:
“Trots utländska rötter brinner Edens Garden för Svartådalens utveckling.
Samverkan är inte bara prat
utan paketeras med entusiasm
till gemensamma upplevelsepaket. Och här kan man njuta
av naturbeteskött i form av lokala hamburgare, betade hagar med
kornknarr och ett levande landskap gjort för att
upptäcka med kanot, cykel eller vandringskängor”.

Det lackar mot jul!
I skrivande stund är det snålblåst och
snöyra, kölden biter i kinderna när man
vistas ute. Snart är det första advent, vi
tänder ljusen och julstämningen smyger
sig på.
Så här vid årets slut brukar man summera
året som gått. Det skulle ta alldeles för stor
plats att referera om allt som hänt. Vi kan
dock konstatera att både befintliga och nya
aktörers verksamheter utvecklas och växer
inom såväl bygdens basnäring, jord och
skog, som andra näringar. Det är glädjande
att se att flera företag finns inom de områden som vårt utvecklingsarbete i projekten
bedrivs.
Det är också glädjande att se att bygdens
skolor nu jobbar för fullt med sin profilering mot natur och kultur. Mer finns att läsa
i artiklarna från projekten.
Styrelsens arbete handlar om vad vi ska
jobba med framöver. Frågan om kapital för
fortsatt utveckling är svår men viktig att
komma framåt med.
Nya frågor hamnar på vårt bord. Just nu
är det frågorna om varg, vattenvårdsområde, och bredbandsutbyggnad. Jämsides
med detta arbetar vi vidare med behovet av
lokal för vidareförädling av lokalproducerade råvaror, affärsnätverk för turism, energifrågorna, inflyttning och marknadsföring.
Inom en snar framtid kommer den nya
hemsidan att lanseras vilken vi hoppas ska
ge bättre information för både boende och
besökare, bli lättare att hitta på och bidra till
bättre affärer för näringslivet i bygden.
Styrelsen riktar ett varmt tack till våra
medarbetare, sponsorer och alla andra som
under året, på ett eller annat sätt, bidragit i
arbetet för en Hållbar bygd - Vår framtid.
God jul och Gott Nytt År!
Vid tangenterna
Ordföranden Anitha Barrsäter
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Här kan du uppleva unika våtmarker, skogar och hagar till fots, med
cykel eller i kanot, tillbringa en natt
eller två i ett varsamt renoverat torp
från 1700-talet och smaka på traktens egna
hamburgare gjorda på naturbeteskött.
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Svartådalen - en levande landsbygd med
oanade möjligheter

L o k a l Ma t
i Svar tåd a le n
Projektet Lokal Mat i Svartådalen, LoMiS,
fortsätter till och med februari 2011.
Vi har genomfört ytterligare två utomhusmatlagningskurser, en för turistentreprenörer och en för skolpersonal. Resultatet kan
vi redan se och det är att skolbarnen utrustade med kåsor och ryggsäckar får bege sig
ut i naturen för att laga mat tillsammans
med lärarna. Det är också en del av profileringen av skolorna i vårt område.

E tt h än d e l s e r i k t h al vår i “ K L U NK ”
Turismutvecklingsprojektet, “KLUNK”, i
Svartådalen har tagit några stora kliv
framåt under sommaren och hösten.
I augusti bildades Visit Svartådalen, en plattform för turismföretagare som verkar i vårt
närområde. Under det namnet kommer
paket med boende och upplevelser att erbjudas och säljas.
Sedan starten har 11 företag
anslutit sig och bidrar med sina
specialiteter.
Vi tror att det här är modellen för att lyfta turismföretagandet i området. Det finns
många fördelar med att samarbeta. Man kan dela på gemensamma resurser och dra nytta av varandras
kunnande. Man kan erbjuda kompletta upplevelser och nå ut till en större marknad.
Den 8-10 oktober deltog Visit Svartådalen på mässan Smakfullt Äventyr. Det var ett
startskott för det nya samarbetet.

Guideutbildning
En annan satsning i KLUNK denna höst
har varit Guideutbildning. Ett projekt som
samlat ett 20-tal hugade från Svartådalen,

Möklinta, Västerås och Sala. Utbildningen
hålls på Tärna Folkhögskola under ledning
av Titti Norling som har bred erfarenhet av
att utbilda guider. Träffarna sker med 14 dagars intervaller på kvällstid och kommer
fortsätta till april nästa år.
Vad vi mer har att vänta under våren är
en ungdomstävling som kommer att ske på
högstadiet i Västerfärnebo. Temat är “Char-

terresan hem till dig” och går ut på att ungdomarna skall göra en 2 minuter lång
“reklamfilm” för att locka turister till sin hemort. Tävlingen görs i samarbete med VKL
och Film i Västmanland.
Projektledare Camilla Örnberg
camilla@svartadalen.nu
0224 - 67 78 52
www.svar tadalen.nu

B o i S var t åd al e n - P r o j e k t “ Bi S ”
Bondens Egen Marknad i Sala bildades i
somras och där har sålts grönsaker, marmelader, honung, korv, hamburgare, bröd och
mycket mer åtta lördagar under hösten. Producenterna har också deltagit på andra
marknader som t ex “Färnbo-marken”,
marknaden i Västerfärnebo, som är den sista
lördagen i månaden. På denna marknad kan
ni hitta en bra mix av hantverk från bygden,
lokala matprodukter och loppis.
Projektledare Lisa Hallin
lisa@svartadalen.nu
Tel 0224-74 00 11

Bondens Egen Marknad i Sala

Just nu håller vi på med att få fram förhandsbesked avseende en tomt på Rörbo
Gård och en tomt på Jan-Ers Gård. När
vi har fått beskeden kan vi börja marknadsföra dessa tomter. Vi letar fortfarande efter fler tomter så om du har
intresse, ring eller maila mig!
Eric Söderberg, projektledare för SUNEprojektet, och undertecknad har varit på studiebesök i Nybro kommun i oktober. I
Nybro finns ett projekt som har stora likheter med Svartådalens BiS-projekt. Det var
intressant att lära och höra, bl a att de har
liknande problem och förutsättningar som
vi har här i försöken att utveckla boende på
landet.
Projekten SUNE och BiS kommer framöver att gemensamt erbjuda rådgivning för
alla i trakten som har planer på att bygga om
eller tilläggsisolera sitt hus eller sin arbetslokal. En informationskväll kring detta kommer att anordnas.
I september månad har en grupp från
Nederländerna varit på besök i Svartådalen.
De arbetar med en alternativ boendeform
för äldre och personer med funktionsnedsättningar. John de Jong hade satt samman
3

ett intressant program för besökarna. Ett
studiebesök hos Attendo Care i Västerås genomfördes och även en träff med politiker
i Sala. I december åker undertecknad till Nederländerna för att åter träffa en av deltagarna. Syftet med mötet är att närmare
undersöka hur deras boendekoncept fungerar samt att utreda om det är möjligt att
skapa ett liknande boende för äldre här i
bygden.
Tyvärr var det inte möjligt att organisera en
gårdsrunda i år, men vi gör ett nytt försök
nästa år.
Projektledare Eric Henze
eric.henze@svartadalen.nu
0224 -74 00 11
076 - 118 07 29

Projektet “SUNE”

Svarta Maran - 18 sept 2010
Arrangörer:
Svartådalens Bygdeutveckling och Sätra IF.

Svartådalens Utsläppsneutrala Energi,
SUNE-projektet, rullar vidare. Intresset
för energifrågor är stort i Svartådalen.
Under hösten 2010 har ett gäng mjölkbönder besökt en ny biogasanläggning vid Valla
gård utanför Katrineholm. För den som inte
vet, produceras biogas av organiskt material
såsom gödsel, matrester och vallgrödor.
Vid en syrefri miljö, t ex i en rötkammare, börjar bakterier bryta ned materialet
och då bildas metangas som kan förbrännas
och ge el samt värme. Denna metangas kan
även renas till fordonsgas i en särskild anläggning. Det krävs då en rätt stor anläggning för att det ska vara lönsamt.

Svarta Maran är ett motionsevenemang
där deltagarna springer på Svartådalsleden över den internationellt kända Nötmyran och sedan på grusvägar, i skogar
och vändpunkt vid Nisse Mattssons torn
med utblick över hela Svartådalen.
Det blev guld och silver till IFK Sala. Michael Eriksson från IFK Sala var snabbast
på herrarnas 21 km med tiden 1 timme och

36 minuter. Därefter följde Kristoffer Ahlin med tiden 1 timme
och 38 minuter och Patrik Fagerström, Sala på 1.40.
Jenny Brusling från Norbergs
CK tog hem förstaplatsen av damerna på 1.53. Därefter följde Annika Nelson-Berg från Sätra IF på 2.01 och Karin
Lindow, Norrhörende med tiden 2.09.
Cykelboden i Sala sponsrade evenemanget med priser.
Svartådalens Bygdeutveckling tackar deltagare,
funktionärer och Cykelboden i Sala.

~Tips om vad som händer i bygden~
Sätra Brunn
11-12 dec 2010 Julmarknad
23-26 dec Julfirande
31 dec - 1 jan Nyårsfirande
24 juni 2011 Midsommarfirande

släktsforskning arrangerat av Västerfärnebo Hembygdsförening.
Kilbolokalen sätter upp olika föreställningar under våren, håll utkik efter programmet som finns på bl a Svartådalens
Bygdecenter.

Västerfärnebo
Studiecirkel om gengas
Studiecirkeln om gengas för kraftvärme i
Sätra Brunn har fortsatt som vanligt under
hösten. Nu finns en B-20 motor som går på
gas från förgasad ved.
Nästa steg innebär att montera på en generator som kan producera el. Tanken är
även att kylvattnet ska kunna användas för
uppvärmning.
Gengas, eller förgasning, används faktiskt i större skala redan idag inom kraftvärme, t ex i Lahti i Finland. Svartådalens
anläggning kan dock lämpa sig för ett enskilt hushåll.

Biobränsle
En grupp ekologiska lantbrukare har visat
intresse för att använda biobränsle i sina
traktorer. Per Hellstrand från Fallänge gård
är en av dem. Per berättar att han får förfrågningar från kunder som vill köpa kött
som producerats utan fossil energi. SUNEprojektet tittar nu på vilka alternativ som
finns tillgängliga på marknaden. Det handlar om biodiesel och biogas.
Fram till idag har det varit omöjligt att
konvertera traktorer till biogasdrift p g a
släpande lagstiftning. Ett glädjande besked
är att dessa regler ska ändras efter årsskiftet.
Det kommer att finnas bidrag för konvertering efter årsskiftet enligt Jordbruksverket.

Projektledaren Eric Söderberg
eric.soderberg@svartadalen.nu
eric@nestor.se
070-457 68 22

? april 2011 Klädbytardag
i skolans gymnasiksal
22 april (Långfredag) Äggletning,
Klockarbo
2 juni Kyrkspring, start vid Valvet
Gammelgården:
6 juni Nationaldagsfirande
23 juni Majstångsklädning
24 juni Midsommarfirande

Fläckebo
30 april Valborgsmässofirande
Under våren har hembygdsföreningarna
olika aktiviteter, bl a Bygdeaktiviteter och

Vi sponsrar Svartådalsnytt

Ta reda på mer!
Västerfärnebo Hembygdsförening
www.vasterfar nebo.se
Svenska Kyrkan i
Västerfärnebo och Fläckebo
www.kyr ksam.net
Sätra Brunn
www.satrabr unn.se
Svartådalens Bygdeutveckling
www.svar tadalen.nu
Kindmark El & Montage
070 – 6971162

Arne Törnros Åkeri & Lantbruk
0224 – 741327

Lings Rör AB
0224 – 741125

Edens Garden B&B
021 – 73115

Nestor AB
021 – 4702216

Gröna Hagars Kött
070 - 5608225

Ransta Snickeri AB
0224 – 678000

Gussjö Mur & Bygg
070 – 3218559
Gärdsbo Gräv & Maskin AB
070 - 5278832
Hörnskogs Snickeri
0224 – 70046

Smedjan Sweden AB
073 - 9814914
Studiefrämjandet Västmanland
021 – 101770
Kristen Gemenskap
i Västerfärnebo och Fläckebo
073-673 31 31
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