Br edb a n d i Sva r t å d a l e n
Som bilaga till detta nummer av Svartådalsnytt hittar du en enkät om bredband som vi
gärna vill att ditt hushåll besvarar. Syftet
med enkäten är att inventera hur det ser ut
med internetanslutningar och behov i bygdens hushåll, så att vi kan bidra till planeringen inför framtiden.
Du kan antingen posta eller
lämna in enkäten till oss
under adress:
Svartådalens Bygdeutveckling
Salbohedsvägen 1
730 70 Västerfärnebo
Eller fylla i den på vår hemsida och
skicka svaret via e-post.
Ditt svar är viktigt för oss! Bland inkomna
svar lottar vi ut 100 st entrebiljetter till
Salamässan den 26 – 28 augusti. Vinnarna får biljetterna under vecka 33.

w w w. s va r t a d a l e n . n u

Svar tådalens hemsida har ändrat utseende och fått flera nya funktioner

Sidan är tänkt att fungera som en informationskanal för turister, boende och företag i
området samt för Svartådalens Bygdeutveckling och de projekt som pågår.
Den ger möjligheter för besökare
att hitta och boka sina övernattningar och upplevelser.

kostnadsfritt om man vill sälja eller köpa någonting, letar eller erbjuder jobb m m. Det
är bara att fylla i annonsformuläret och
skicka in.
På hemsidan finns också en interaktiv
karta där man kan hitta aktiviteter, sevärdheter och övernattningar.

En viktig funktion är att
bygdens invånare och föreningar ska kunna hämta information och tipsa om vad
som händer och sker i vår bygd. Vi
vill särskilt uppmana bygdens föreningar att löpande informera oss om aktuella evenemang, så att vi kan lägga in dem
på sidan.

Naturrapporter och fågelrapporter kommer att läggas in framöver.

En av de nya funktionerna på sidan är
“Anslagstavlan”. Här kan man annonsera

Svartådalen - en levande landsbygd med oanade möjligheter

Gå in på vår nya hemsida och botanisera!
Använd sökfunktionen och se vad du kan
hitta. Skicka gärna e-vykort med hjälp av vykortsfunktionen eller se på vackra bilder i
bildgalleriet.
Om du har något du vill bidra med eller
undrar över något så finns e-postadress och
telefonnummer längst ner på varje sida på
hemsidan.
Hemsidan är framtagen i samarbete
med företaget it-solutions4U i Sala

................................................................................ upptäck Svartådalens vandringsleder - köp en karta på bygdecentret i Västerfärnebo .........

Par ad i s e t l i g ge r i
V äs t e r f är n e b o!
Lördagen den 6 augusti öppnar flera gårdar i vårt område upp för besökare. Vi kallar evenemanget “Kom till Gården i Svartådalen”, och det är tänkt att bli årligen återkommande.
Klockan 10 - 17 denna lördag kommer det att vara möjligt att besöka gårdar och lantbruk
för att med egna ögon se hur verksamheterna fungerar. Se hur en mjölkrobot fungerar,
hur hundar vallar får och vad det innebär att ha en ekologisk djurhållning. Det blir även försäljning på gårdarna av lokalproducerade produkter som Gröna Hagars korv och hamburgare, grönsaker, ost och mycket mer.
Boka datumet redan nu! Mer information om deltagande gårdar hittar du på
Svartådalens hemsida www.svartadalen.nu samt på “Kom till Gården” på Facebook.

Paradisbadet i Hörendesjön har gjorts i ordning inför sommaren.
Där finns omklädningsrum, torrtoaletter, lekplats, badbryggor, badstege m m. Eller besök någon
annan badplats i vårt vackra område.
På hemsidan kan du söka på “bada” och
ta reda på mer.
Det blir en torr och varm sommar,
säger de som kan spå väder genom att titta
på abborren!

Ordförande har ordet

Pågåe nde L e ade r -p rojekt
Energiprojektet “SUNE”

Försommartid i Svartådalen
Kan en bygd vara vackrare än vår i försommartid? Jag har svårt att tro det.
Jag åker den slingrande byvägen genom
Västerbykil, en av våra många vackra byar i
Svartådalen en dag i maj. Fruktträden blommar och grönskan är så fantastiskt intensiv
och frisk. Mina ögon tåras och jag ryser av
glädje och välbehag över att få bo och verka
här.
Tänk om allt vore så idylliskt och bra
som den känslan, då behövdes inte Svartådalens Bygdeutveckling. Då vore det en
självklarhet att alla äldre som bor och verkat här och som haft förmånen att få växa
upp här, hade någonstans att bo när ålderns
höst är nådd och livet går in i en ny fas.
Lika självklart vore det att våra ungdomar, som vill bo kvar här eller återvända hit
efter studier, kunde finna en lämplig bostad.
Att våra politiker såg potential och möjlighet till utveckling av våra byskolor med
naturen som lärosal och pedagogik därtill,
där landsbygdens resurser tas till vara.
Vi som bor här vet att vi måste jobba för
bygdens framtid och överlevnad, vi vet att
för att kunna vara verksam och driva företag
måste det finnas både service och infrastruktur. Vi behöver en fungerande basnäring för jord och skog som ger oss möjlighet
att utveckla nya näringar. En sådan näring
är energi. Vi skickar t ex minst en miljon
kronor från bygden till andra sidan jordklotet varje vecka för drivmedel! Vi har ju några
kossor i bygden! Jag törs inte ens tänka på
hur många kilowattimmar vi förbrukar, tänk
så många ladugårdstak vi har och vad solen
skiner! Var sätter vi våra sparpengar, jobbar
de på andra sidan jordklotet när de kunde
jobba här? Vi måste våga tänka nytt och vi
måste våga satsa för att ta vår bygd in i framtiden. För att klara detta behöver vi bli fler
som bor här och ännu fler som engagerar
sig i bygdens utveckling.

SUNE står för Svartådalens Utsläppsneutrala Energi, och är ett projekt som pågår
2009 – 2012. Det finansieras huvudsakligen av EU via Leader. Du kan läsa mer
om vårt Leader-område på:
www.leader-nedredalalven.org.
Fokus är inställt på att få hushåll och
verksamheter att ställa om till att använda
förnybar energi såsom solvärme, flis, ved,
biobränslen i fordon samt energieffektivisera. I projektet arbetar vi med studiecirklar, fallstudier och möten mellan
verksamhetsutövare och leverantörer av nya
lösningar. Det unika är att projektet utgår
från företagens och hushållens enskilda problem när nya lösningar tas fram. Varje verksamhet och hushåll är unikt. I ett hus passar
solvärme bäst och i ett annat värmepump
eller närvärme.
Detta har hänt under våren 2011:
- I Sätra brunn har Lars Nyström, Per
Aldén, Eric Andersson med flera tagit fram
ett minikraftvärmeverk som drivs av
ved.
Kraftverket består av återvunnen
gengasteknik från
1940-talet,
en
Volvo B-20 och generator.
Redan nu kan
anläggningen producera elektricitet
med 17 Kw effekt.
Nästa steg är att
producera värme
av kylvattnet för att värma upp ett hus. På så
sätt uppnås en verkningsgrad på upp till 90
procent.

- En studiecirkel inom solenergi har genomfört studiebesök. Deltagarna har bland
annat besökt ABB Research nya solelanläggning utmed E18 i Västerås, Solelanläggningen i Sala men inte minst av allt beskådat
lokala solvärmelösningar i Fläckebo och
Gullvalla.
- En utbildning för att certifiera passivhusbyggare håller på att startas upp i Sala av
Passivhuscenter i Alingsås och Ösby Naturbruksgymnasium. Företagarcentrum i Sala
hjälpte till att få utbildningen till Sala. Det
handlar både om att få med passivhusteknik
på byggprogrammet och en kort utbildning
som riktar sig till företagare. Passivhus innebär ett hus som knappt behöver något tillskott av energi. För att bygga sådana behövs
bland annat fördjupad kunskap om ventilation, byggfysik och miljö. Det kommer
också ställas högre krav på entreprenörer i
framtiden. Du som är intresserad kan kontakta Passivhuscenter eller Svartådalens bygdecenter. Läs gärna mer om tekniken
på www.passivhuscentrum.se.
- Ett antal gårdar och hushåll har genomfört fallstudier av byggnader för att
sänka sina energikostnader. Det har varit
problem med att få in offerter från leverantörer inom exempelvis solvärme. Lyckligtvis har BN Energikonsult visat intresse och
lämnat offerter. Mindre hus har också fått
hjälp att ta
fram underlag
för att få in offerter
från
andra lokala leverantörer.
Du som vill
få mer kunskap
om ditt hus kan
kontakta Svartådalens bygdecenter. Det är
också en möjlighet för dig
som är entreprenör eller leverantör att lämna offerter i
denna framtidsmarknad.
Läs mer om SUNE-projektet på
www.svartadalen.nu - sök på “SUNE”.
Här finns också en blogg med nya bilder
från studiecirklar och fallstudier.

Passa på att bidra genom att bjuda in alla du
känner till “Kom till Gården” den 6 augusti.
För visst vill vi att även kommande generationer ska kunna åka byvägen fram och
njuta, en försommardag i maj i vår fantastiska bygd!

Eric Söderberg, projektledare
SUNE-projektet, e-post: eric@nestor.se
Telefon: 070 – 457 68 22

Anitha Barrsäter, ordförande
Svartådalens Bygdeutveckling

w w w. s var t ad al en.nu
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Bo i Svartådalen, projektet “BiS”

Leaderprojektet BiS – Bo i Svartådalen
arbetar bl a med att söka upp tomter i
vårt område som kan bebyggas. Projektet har ansökt hos kommunen om förhandsbesked för fyra tomter.
Vi söker dock vidare efter fler tomter,
gärna i den norra delen av Svartådalen.

Den 10:e september 2011 arrangerar Svartådalens Bygdeutveckling och Sätra IF
Svarta Maran.
I år startar den långa rundan på ca 25 km i Västerfärnebo med målgång i Sätra Brunn.
Det är ett unikt tillfälle att uppleva bygden och samtidigt få lite motion på köpet. Du som
vill jogga lite kortare kan delta i Brunnsrundan på 8 km med start och mål i Sätra brunn.
Det finns också distanser för ungdomar och knattar i Sätra brunn.
Läs mer på www.svartadalen.nu - sök på “Svarta Maran”.

Ungdomstävlingen
Är du intresserad av att veta mer eller vill du
köpa eller sälja en tomt?
Kontakta projektledare Eric Henze.
E-post: eric.henze@svartadalen.nu
Telefon. 076 – 118 07 29

Turismprojektet “KLUNK”

Projektet Visit Svartådalen och KLUNK,
Kluster för Turism i Natur- och Kulturmiljöer, går in i sin slutfas.
Under arbetets gång har nya dörrar öppnats kring samarbete utefter hela Svartån,
med Skultuna som ligger vackert vid Svartån
och med andra aktörer inom näringen. Även
fler aktörer norr om Västerfärnebo socken
samarbetar kring turism. Dessa nya samarbeten gör att projektet förlängs till december 2011.
Kontakta gärna Camilla Örnberg, projektledare, om du vill veta mer eller delta i vårt
samarbete.
E-post: camilla@svartadalen.nu
Telefon: 0224 – 74 00 11

Västmanlandsdräkter
på Bygdecentret
Två vackra Västmanlandsdräkter finns
nu utställda på Svartådalens Bygdecenter.
Det är Västerfärnebo Hembygdsförening
som har anordnat utställningen. Den ena
dräkten är från tidigt 1900-tal och den andra
från 1950-talet. Välkommen in och titta!

“Charterresan hem till dig”
Under våren har Västerfärneboskolans
högstadieelever fått göra en reklamfilm
om sin bygd.
Detta är ett samarbete mellan VKL
(Västmanlands Kommuner och Landsting),
Film
i
Västmanland , Projektet KLUNK och Västerfärnebo skola. En
ungdomstävling under namnet “Charterresan hem till dig” har pågått, där årskurs 7
och 8 har deltagit. Uppdraget har gått ut på

att göra en 2 minuter lång film. Filmen riktar sig till en påhittad holländsk familj som
vill semestra i Sverige.
Ungdomarna har fått
lyfta fram vad de tycker
denna familj skall uppleva när de är här. Hur
familjen ser ut och vilka
intressen som de har
bygger på de undersökningar som Visit Sweden regelbundet gör av de som besöker vårt
land.
De 10 bidragen bedömdes av en jury
med aktörer inom turismbranschen och
skolans rektor. Tre bidrag nominerades, och
den 14 juni visades de upp under festliga
former i Västerfärnebo skolas gymnastiksal.
Det vinnande bidragets filmgrupp vann en
paddlingsupplevelse genom Edens Garden
Bed & Breakfast. Andra- och tredjepriset
var usb-minne och en bok om Sala Silvergruva och det sponsrades av Sala kommun.

Guideutbildning och guidade turer
Under hösten och våren har guideutbildning pågått i ett samarbete mellan Svartådalen och Tärna Folkhögskola.
Ett 15-tal hugade har träffats 10 gånger
varannan vecka på Tärna för att av Titti
Norling lära sig konsten att guida. Titti har
bred erfarenhet av guidevärlden och turismnäringen. Hon har bl a drivit hotell i
många år och undervisat i guidning på gymnasial och eftergymnasial nivå.
Under sommaren och hösten kommer
flera typer av guidningar, som kan bokas, att
dyka upp. Vi arbetar bl a fram en heldagstur
med buss, som tar besökaren från Västerås
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utefter Svartån i historiska fotspår, med
stopp både i Skultuna och Sätra Brunn.
Turen avslutas i Västerfärnebo och Fläckebo.
Tematurer kommer också att erbjudas,
med olika inriktning på specialintressen
som natur, kultur, historia och industrihistoria.
Låter det intressant?
Kontakta Camilla Örnberg.
E-post: camilla@svartadalen.nu
Telefon: 0224 – 74 00 11

Vårvindarna har varit friska, och ett och
annat träd, tak m m har fått “stryka på
foten”.
Utanför Svartådalens Bygdecenter blåste
informationsskylten ner med buller och
bång den 7 april när en storm härjade över
Götaland och östra Svealand. En ny skylt
har nu byggts upp, av Lennart Klaar, som
förhoppningsvis ska stå emot vädrets makter lite bättre!
Det är bättre att göra något
än att gnälla över det som inte är gjort

poesi i Svartådalen

Nedblåst skylt!

~Missa inte~

Mysteriet i Lasjön
Västerfärnebo hamnade på förstasidorna i rikspressen när man skulle undersöka om det verkligen fanns ett
flygplan i Lasjön.
Enligt uppgifter hittades inget flygplan.
Man fann några brädor. Men vem vet vad
som kan dölja sig i sjön?
Hur som helst så har vårt område sjöar
med rent och fint vatten vilket är allt som
behövs för ett uppfriskande bad eller en
stillsam fiskestund.
Fiskekort och karta finns att köpa i bygdecentret mitt emot kyrkan i Västerfärnebo.

Uppdaterad info på:

w w w. s va r t a d a l e n . n u
Svartådalens Bygdecenter, Salbohedsvägen 1, 730 70 Västerfärnebo, tel 0224 – 74 00 11

Vi sponsrar Svartådalsnytt
BN Energikonsult
www.bnenergikonsult.com

Ransta Snickeri
www.ranstasnickeri.se

Bröderna Petterssons Jord & Skog
Tel 070 – 202 11 24

Sala Heby Energi AB
www.sheab.se

It-solutions4U
www.itis4U.se

Smedjan i Sala AB
www.smedjanisala.se

Kristen Gemenskap i Västerfärnebo och Fläckebo
www.kristengemenskap.org

Svartådalens Flis & Pellets AB
Tel 0224 – 74 30 52
Svenska Kyrkan i Västerfärnebo och Fläckebo
www.kyrksam.net

Nestor AB
www.nestor.se

Svartådalen - en levande landsbygd med
oanade möjligheter
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www.vasteraskopia.se

Den 26 – 28 augusti är det dags för årets
Salamässa på Lärkans Sportfält i Sala.
Självklart kommer Svartådalen att vara
med. Vi kommer att ha en stor landsbygdsmonter med information bl a om härliga
paddlingsupplevelser, boenden, förnybar
energi, getostar från Mats-Persgården och
Gröna Hagars hamburgare och korv.
På mässan kommer aktörer utefter hela
Svartån att visa upp sig. Läs mer om mässan på www.salamassan.se.
Väl mött i augusti! Vinn biljetter till mässan genom att besvara den bifogade enkäten om bredband! Vi lottar ut 100
entrébiljetter (värde 80 kr/st).

• Edens Garden Bed & Breakfast: www.edensgarden.se
• Fläckebo Hembygdsförening: www.flackebo.org
• Färnboparaden, dragspelsstämma (för 33:e gången) 30 juli
• Kom till Gården i Svartådalen 6 augusti
• Konst- och hantverksrundan 13 - 14 augusti
• Mats-Persgården: www.mats-persgarden.se
• Musik vid helgmål, lördagar kl 18.00
i Västerfärnebo kyrka 2 juli - 6 augusti
i Fläckebo kyrka 30 juli
• Salamässan 26 - 28 augusti
• Sommarskoj - kul för barn i Elimkyrkan i Västerfärnebo 11 - 15 juli
• Svarta Maran, motionslopp 10 september
• Sätra Brunns sommarprogram: www.satrabrunn.se
• Västerfärnebo Hembygdsförening: www.vasterfarnebo.se

