Vad hände med planerna på
utökad vårdcentral?
Kommer ni ihåg mötet för 3 år sedan,
då det fanns planer på att öppna en
vårdcentral i Praktikertjänst regi här i
Västerfärnebo? Den som lyfte fram
detta förslag var Peter Randmaa som
då arbetade som läkare i Gävle men
bodde här med sin fru i Västerfärnebo.
Nu har de flyttat till Köping. Drömmen
var att ha en vårdcentral som skulle erbjuda
det fulla åtagandet som en vårdcentral har
av läkare, sköterska, sjukgymnast, BVC,

terfärnebo i många år. Under lång tid har
man från landstingshåll försökt effektivisera
och centralisera vårdcentralernas arbete och
Västerfärnebo vårdcentral har ansetts överflödig.
Idag ser situationen ut precis som då mötet
hölls för 3 år sedan. Personalstyrkan på
vårdcentralen i Västerfärnebo utgörs av en
läkare på 50%, en distriktssköterska på 80%
och en undersköterska på 30%. Ingen vikarie finns det tillgång till.
Den tuffa arbetssituationen gör att det blivit tungt
för personalen att orka
med. För en tid sedan var
man nästan beredd att ge
upp då kommunen tog
över hembesöken och arbetstiden drogs ned. MEN
man blev ålagd nya uppgifter som skulle rymmas i
den redan snålt tilltagna arbetstiden. Personalen satte
ner foten och fick rätt, arbetstiden utökades till den
tidigare.
Resultatet av detta är att
man på Vårdcentralen i
Västerfärnebo ej har möjlighet att ta in nya patienter,
även
om
det
efterfrågas. Redan nu har
man ett större patientunderlag än vad som ryms
inom arbetstidens ramar.

barnmorska och arbetsterapeut. Blev det så?
Nej! Varför? I korta drag så kom parterna ej
överrens. Att diskussionen överhuvudtaget
togs upp berodde ju på ett önskemål om utveckling inte avveckling av vårdcentral i
Västerfärnebo. Ett hot som hängt över Väs-

Frågan som personalen ställer är om vi är
intresserade av att ha en fortsatt vårdservice
genom vårdcentralen? I så fall uppmanar de
till att ta kontakt med våra landstingspolitiker och prata för saken. Frågan är vilken servicenivå vi vill ha??

Ordföranden
har ordet

När detta skrivs är försommaren här
med högsommarvärme och en underbar doft av syren!
En härlig inledning på den stundande
sommaren. En sommar som för bygdeutvecklingen kommer att innebära ett intensivt och spännande arbete med
förberedelser för att kunna ansöka om en
friskola för högstadiet i bygden. Vi behöver
alla krafter. Du som är intresserad av att
bidra i arbetet med profil, organisation, lokal
och finansiering, hör av dig!
Våra välfyllda förskolor bekräftar att bygden är attraktiv att bo i och det bådar gott
för framtiden. För att bidra till en fortsatt
god utveckling behöver vi arbeta med utbyggnaden av bredband för privat bruk men
även för näringslivets befintliga och kommande behov. Vi vet att några grupper
redan kommit igång med sitt arbete och vi
hoppas att flera kommer igång till hösten.
En spännande utmaning som ni redan nu
kan börja fundera på är vad vi ska göra med
det tomma skolhuset där biblioteket ligger.
I september ska vi ha ett öppet arbetsmöte
där du och alla andra i bygden är välkomna
att delta. Vi har hösten på oss att komma
med intressanta förslag. Låt kreativiteten
flöda i hängmattan och kom laddad med
idéer!
Hoppas den stundande sommaren fyller
dig med energi, kreativitet och arbetslust. Vi
behöver alla hjälpas åt för att värna bygdens
framtid!
Välkommen att delta i bygdens utveckling
Anitha Barrsäter
Svartådalens Bygdeutveckling ek för.

ww w. svar tadalen. n u

Upprop från Skolakuten!

Nu kära vänner är det dags att kraftsamla för att förverkliga möjligheten
till en friskola i bygden.
Resultatet av den enkät vi genomförde
2012 påvisade ett klart intresse för en friskola och utifrån den har vi arbetat vidare i
Skolakutgruppen. Under vintern har diskussioner förts med Salbohedsskolans särskolegymnasium om start av en
högstadieskola, årskurs 7-9. Vi är nu
framme vid att förverkliga detta. I höst startar vi arbetet med att skriva en ansökan tillsammans som ska lämnas in till Skolverket
januari 2014, med möjlig start av skolan
hösten 2015.
Tanken är att vi i bygden ska driva skolan
och köpa den pedagogiska verksamheten av
Salbohedsskolan och samutnyttjande av

vissa lokaler. Skolan ska dock ha en egen
hemvist. Tillsammans tar vi fram profil och
innehåll och med hjälp av deras erfarenhet
bygger vi verksamheten.
Önskemålet som finns idag är att det ska
vara en skola med miljöprofil där vi kan
samverka med det lokala näringslivet, nyttja
naturen och våra lokala styrkor. Naturligtvis
med hög kvalité på undervisningen.
Vi kommer att sätta igång arbete i olika
grupper med inriktning på profil, organisation, lokal och kapital. Vi behöver bli flera
som engagerar oss i detta mycket viktiga arbete. Här har du chansen att påverka dina
barn, barnbarn eller bygdens barns skolgång. Ta den!
Kontakta Björn Lindström, mobil 070740 22 29 eller hör av dig till Bygdecentret,
tel 0224-740011. Du kan också skicka e-post
på info@svartadalen.nu, skriv Skolakuten!

Anitha Barrsäter, Björn Lindström, Mikko
Mäki och Patrik Wisell

Guideutbildning
Planering av språkkurser och guideutbildning i området har mynnat ut i att till hösten erbjuda interaktiva kurser i språk.
Guideutbildningar kommer att hållas
under hösten/vintern på 2 till 3 orter utefter ådalarna.

Projektet skall arbeta över kommungränserna (7 kommuner) för att utveckla områdets besöksmål och dess entreprenörer.
Projektet har nu kommit en bit på väg.
Vi deltog på "Vildmarksmässan" som hölls
på Stockholmsmässan i Älvsjö. Med i mon-

Årets Företagare Sala 2013
Priset gick till BN Energikonsult. Liten lokal
aktör som lyckas hävda sig mot de större aktörerna inom ett allt mer intressant område,
energieffektivisering. BN Energikonsult i
Västerfärnebo projekterar och installerar
ventilation, VVS och värme. De är måna om
miljön och den lokala bygden. Ett gott exempel på lyckat företagande genom målmedvetet arbete och fokus på sina
kärnvärden.

Skolakutgruppen

tern fanns Fallänge Torp för Fä och Folk
samt Edens Garden.
Marknadsföring gjordes för samtliga i
området verksamma entreprenörer.

Projektets uppdrag är att genom samarbete mellan entreprenörer och aktörer inom besöksnäringen i
Svartådalen och utefter Strömsholms
kanal - utveckla och lyfta fram hela
området kring dessa vattendrag.

Vi vill gratulera

Marknadsföring
24 - 26 maj fanns vi på Sala Mässan. Med
oss i montern var då Skapande Händer,
Mats Persgården, Sala Silvergruva och Fallänge Torp för Fä och Folk. Även här
fanns marknadsföringsmaterial med för
entreprenörer utefter hela Svartån samt
från Strömsholms kanal.

Kom till Gården
Inom projektet planeras även "Kom till
Gården" 2013. I år satsar vi på att få med
en gård från Skultuna och en gård från

2

Anne Näsbom Mäki och Björn Näsbom vid en av firmans bilar

Välkommen att besöka
gårdar och lantbruk för
att med egna ögon se hur
verksamhterna fungerar

Lördag 3 aug 2013
Norbergssidan för att på så sätt involvera
detta evenemang i projektet.

N y a t a g o c h ny a k ra f t e r i H a n d e l s b o d e n
Handelsboden i Västerfärnebo bildades 2007 och firade 5 år förra året. Det
har varit fem år med många glädjeämnen men också med en kamp för
att överleva.
Målsättningen från start har varit att ha
fokus på att erbjuda lokalproducerade varor
och det försöker man med i mesta möjliga
mån och kommer göra det även fortsättningsvis. Stundtals är det dock svårt
för butiken att få ordentlig omsättning
på dessa varor. Önskemål finns att
denna del skall öka. När Handelsboden startade fick de vara trendsättare
med att återgå till manuell betjäning
över disk. Då gick de flesta butiker
över till färdigförpackat och drog ner
på den manuella charken. Idag har
den manuella försäljningen ökat överlag i livsmedelsbutikerna.
Vid senaste årsmötet valdes två nya
krafter in. Anne Näsbom Mäki, som
ordförande, och Linda Björkman som
kassör/controller. De har kommit in i
en tid när nya grepp behövs för att få
snurr på verksamheten. Anne kommer från Stockholm, innan hon hittade kärleken i Västerfärnebo och flyttade
hit. Anne driver till vardags BN Energikonsult tillsammans med Björn Näsbom, Anders Lindholm och Johan Berglund. Linda
driver Svedbo Kött och Grönt tillsammans
med Björn Lindström där man erbjuder
ekologiska produkter. Liksom så många

andra som driver lantbruk i bygden så arbetar hon även på annat håll.
Hur planerar då Handelsbodens styrelse att säkra framtiden för affären?
”Det gäller att få upp antalet regelbundna
kunder, säger Anne. En liten butik kan inte
erbjuda ett lika stort sortiment som en stor

”För endast 20 kr finns det varje fredag möjlighet att få sina varor hemkörda. Vid beställning finns ingen begränsning till det
sortiment som erbjuds på hyllorna i Handelsboden utan butiken köper in de varor
som önskas. Skönt att slippa åka och bekosta en resa till t ex Sala, men framförallt
blir det en tidsbesparing. Det är en lyxig service som butiken erbjuder!” tycker
Anne. ”Innan vi har en beställningsfunktion via hemsida och mobilapp,
går det bra att bara skicka ett mail,
eller gå in i handelsboden och lämna
in en beställningslista.”säger Anne.
Hon hoppas att många skall nappa på
erbjudandet. Som barnfamilj kan det
vara en bra hjälp att ha en stående beställning med basvaror, och komplettera med det man för tillfället önskar.
”Egentligen är det så lite som behövs
för att säkra affärens existens, om
bara 100 personer handlar för 200
kr/vecka så går det runt.” säger
Anne.

butik, men med ökad tillgänglighet tänker vi
både öka sortimentet för kunden och förbättra servicen.”
Beställningar skall kunna göras via handelsbodens hemsida och en enkel app för mobiltelefoner är under konstruktion.

Vill du veta mer om hur
du beställer?
Ring till handelsboden
0224-74 01 00. Eller gå in i
butiken och prata med
personalen.

Västmannaguide är på G
I höstas startades Västmannaguide,
en ideell guideförening för Västmanlands guider. Våra första satsningar är
avslutade. Tillsammans med Cameleonerna gick ett antal guider på kurs i
framställning och dramatisering,
under våren.
En första medlemsträff har hållits. Pågång är att genomföra interaktiva språkkurser och konversationsträffar samt
intressanta studiebesök.

Stadsvandring

Paradiset ligger vid
Hörendesjön

I sommar tar tre av Västmannaguides medlemmar över stadsvandringarna i Sala som
Maud Valtersson har hållit i många år. Hon
har bestämt sig för att lämna över stafettpinnen till nya krafter. Varje torsdag kl.15.00
har man möjlighet att följa med runt Salas
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gator och höra om gammalt och nytt i Sala
med omnejd. Vandringarna börjar efter
midsommar och pågår tills skolstarten.
Turen är för dig som är ny i Sala eller som
vill veta lite mer om den stad och ort du bor
i. Turen tar ca 1 - 1,5 timme.
Välkomna!!

Gå på Auktion i Broarna

Sommartips

Broarna ligger mellan Västerfärnebo och Karbenning.
Auktion varje söndag kl 11.00 Visning 10.00.
Sätra Brunn
Lördagar: Historisk guidning
Onsdagar: Pubkvällar
läs mer: www.satrabrunn.se

Övernatta i lada

Nötmyran
Precis vid Nötmyran ligger ladan som Pernilla hyr ut till hugade gäster som vill uppleva tystnaden, lugnet och enkelheten. Här
kan kompisgänget, fågelskådaren eller det
äventyrliga paret/familjen komma och bo
en natt eller flera. Som gäst tar du med dig
sovsäck och du sover på en bädd av halm.
På morgonen kan du få en frukostkorg till
ladan med lokala råvaror och ägg från gårdens höns.
En grupp glada tjejer har redan bokat en
natt i sommar. Pernilla hoppas på att fler
skall hitta hit och få uppleva den vackra och
fridfulla miljön vid Nötmyran.
Vill du veta mer? Kontakta Svartådalens
Bygdecenter, info@svartadalen.nu eller ring
0224-740011eller gå in på Svartådalens
hemsida: www.svartadalen.nu.

Lördag 7 september 2013

Västerfärnebo
Onsdagar: Sommarkväll
27 juli: Dragspelsstämma
10-11 augusti: Konst och hantverksrunda
Läs mer: www.vasterfarnebo.se

Sommarskoj 8-12 juli 2013, plats Elimkyrkan i Västerfärnebo. Tid 10-12. Pris
10:-/dag och person. Pyssel och lekar för
barn och vuxna. Arrangörer Kristen Gemenskap och Svenska Kyrkan i Västerfärnebo och Fläckebo.

Alla lördagar i juli - Musik vid helgsmål i Västerfärnebo eller Fläckebo kyrka
Läs mer: www.kyrksam.net

Uppdaterad info finns på nätet:

w w w. s va r t a d a l e n . n u
Svartådalens Bygdecenter, Salbohedsvägen 1, 733 60 Västerfärnebo, tel 0224 – 74 00 11

Vi sponsrar Svartådalsnytt
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Arne Törnros Åkeri & Lantbruk
0224-741327

Nestor AB
021-470 22 16

Edens Garden B & B
www.edensgarden.se

Smedjan Sweden AB
073-981 49 14

Gröna Hagars Kött
070-560 82 25

Enarson Bil & Plåt
0224-74 20 04

Gussjö Mur & Bygg
070-321 85 59

Broarna Auktioner
www.broarna.se

Gärdsbo Gräv & Maskin AB
070-527 88 32

Mälby Grus AB
0224-701 70

Hörnskogs Snickeri
0224-700 46

Svenska Kyrkan
i Västerfärnebo och Fläckebo
www.kyrksam.net

Kristen Gemenskap
i Västerfärnebo och Fläckebo
www.kristengemenskap.org

Sala Skogstjänst AB
0224-74 13 42

Lings Rör AB
0224-74 11 25

Sala Silvergruva
0224-67 72 50

Start kl 10.00 i Västerfärnebo
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www.vasteraskopia.se

Visit Svartådalen har fått en ny företagare som erbjuder boende i området.
Det är Pernilla Nord som erbjuder ett
annorlunda och något primitivt boende.
Pernilla arbetar till vardags inom barnomsorgen i Sala kommun. Hon bor i en av
gårdarna i Hedbo radby i Västerfärnebo.
Gården är en av sex gårdar som ligger mitt
i radbyn. I dag finns det inte många radbyar
kvar i Sverige. De flesta splittrades när laga
skifte genomfördes på 1860-talet. Här i
Hedbo står husen tätt, med gårdshus på ena
sidan vägen och ekonomibyggnader på den
andra sidan. Byn ger en Bullerbykänsla.

