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I TIDEN

En ny era för
Svartådalen

VIDA VYER. Svartådalens rika natur- och kulturmiljö får en egen visningslokal i form av det nya naturoch kulturcentret i Västerfärnebo. 
FOTO: ANDERS HEDLUND

Natur- och kulturcentret
går från idé till verklighet
För tio år sedan föddes idén om ett
center som skulle visa upp Svartådalens rika natur och dess speciella
kultur. Idén har mött hinder på
vägen men steg för steg närmat sig
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verklighet. Under 2017 ska Svartådalens natur- och kulturcenter,
SNoK, invigas i Prosthagsskolans
tidigare lokaler i Västerfärnebo. 


Läs mer på sid 3

Varmt välkommen till Vårt Svartå
dalen! Våren är här och det spirar och
gror runt om i trakten. Det kan vara
värt att påminna om hur stolta vi kan
vara över vår bygd. Vi har så myck
et att erbjuda här i Svartådalen – en
fantastiskt fin bygd att bo och leva i,
med lång tradition av företagande, en
bygd rik på natur och kulturvärden
och en nyfödd näring inom turism.
Men ibland kan vi behöva påminnas
om allt bra som pågår, så att vi kan
klura på hur vi kan göra saker ännu
bättre!
I handen håller du därför ett av våra
bidrag till en ny vår – lokaltidningen
Vårt Svartådalen. Med den hoppas vi
kunna berätta för er om projekt, ar
rangemang och utveckling, lyfta fram
eldsjälar inom föreningar och företag
som verkar i bygden och inte minst
berätta vad vi arbetar med i förening
en Svartådalens Bygdeutveckling un
der året. Trevlig läsning!
Anitha Barrsäter
Svartådalens
bygdeutveckling

Missa inte!

Fira våren på Valborg den 30 april.
Kilbolokalen, Svedboäng och Fläckebo
kyrka.

WWF HAR
DELFINANSIERAT
DETTA
PROJEKT

LOKALT ENGAGEMANG

Tillsammans möter vi framtiden

T

illsammans kan vi arbeta för
Svartådalens framtid. Det hän
der saker nu. Svartådalen blev
nyligen utnämnt till ett område av
riksintresse för friluftsliv av Natur
vårdsverket, vilket ger området ett
starkare skydd i samhällsplaneringen.
Vi har påbörjat arbetet med Svartå
dalens Natur- och Kulturcentrum,
SNoK, som planerar att öppnas i år
i Västerfärnebo, som ni kan läsa mer
om i tidningen. Bredbandsutveckling
en har startat i vissa delar av bygden
– något vi alla berörs av och en utveck
ling som vi hoppas ska komma vidare
snabbt.
Vi i Svartådalens Bygdeutveckling
vet alla att det finns utmaningar ef
tersom vi bedrivit utvecklingsarbete i
bygden under över tio års tid. Bygden
har haft prövningar de senaste åren
som påverkat oss alla starkt, såsom
branden, nedläggning av högstadiet
och försämrad infrastruktur. Därför
behöver vi jobba tillsammans för att
staka ut vägen framåt.

Fler krafter behövs på vägen

Vi vet också att inget gör sig självt,
därför hoppas vi att ni alla vill enga
gera er – i den kraft och mån som ni
själva klarar av. Bli gärna medlemmar

Svartådalens Bygdeutveckling är en
ekonomisk förening som arbetar för att
hålla vår bygd levande. Svartådalen
innefattar Västerfärnebo och Fläckebo
socknar samt omgivande områden.
Föreningen startades med målet att
se till att bygden har tillgång till bra
service, verka för att hålla skolor
levande och arbeta för att samarbetet
mellan markägare, boende, föreningar
och företag ökar. Vårt huvudmål är att
vår bygd alltid ska vara levande och
attraktiv att bo i och besöka.
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boende och turister ska kunna njuta
av vår fina miljö. Vi kämpar för en
landsbygdsstrategi, en livsmedelsstra
tegi och snart en kommunal turism
strategi, alla gynnar de en bygd som
Svartådalen!

Från gräsrots- till politikernivå

En bygd rik på naturupplevelser är en
bygd värd att värna om.  FOTO: JOHN DE JONG

i föreningen, anmäl er som volontärer
eller kom förbi Bygdecentret och be
rätta vad ni vill att vi i föreningen ska
arbeta med. Vi vill veta vilka frågor
som ligger nära era hjärtan.
Vi i föreningen arbetar aktivt för att
vår landsbygd ska utvecklas, med de
medel som står till buds. Vi arrangerar
aktiviteter som Kom till Gården och
sköter om leder för vandring, cykling
och kanot samt tar hand om badplat
serna Paradisbadet och Stävre
badet
med hjälp av volontärer, så att både

Exempel på vad vi i föreningen gör:
• Sköter Paradisbadet och Stävrebadet.
• Tar hand om skötsel av leder för
vandring, cykling och kanot.
• Driver utvecklingsarbete och lyfter
fram frågor som är viktiga idag och för
framtiden till kommunala politiker, som
bredband, skola, boende, energi,
postservice och samhällsservice.
• Driver nätsidorna visitsvartadalen.nu
och svartadalensutveckling.se
• Driver Svartådalens Bygdecenter med
samhälls- och turistinformation.
• Arbetar med utveckling av
Svartådalens Natur- och Kulturcenter.
Tillsammans håller vi landsbygden
levande, kontakta oss gärna med
förslag som kan göra bygden bättre!
Mejl: info@svartadalen.se

Vi i Svartådalens Bygdeutvecklings
styrelse driver utvecklingsarbete i
bygden genom att lyfta fram frågor
till kommunala politiker som är vik
tiga både idag och för framtiden, som
bredband, skola, boende, energi, post
service och samhällsservice för alla
boende i Svartådalen. Vi har under det
gångna året haft fyra möten med kom
munens politiker för att diskutera om
bygdens framtid och vi är inbjudna till
kommunstyrelsen för att presentera
våra tankar. När landsbygdsministern
Sven-Erik Bucht gästade bygden fick
vi även tillfälle att ta upp frågor såsom
bredbandsfrågan som en viktig del av
landsbygdsstrategin. Välkommen att
läsa mer i Vårt Svartådalen!
Anitha Barrsäter
Svartådalens
bygdeutveckling

Vi som arbetar i styrelsen:
Anitha Barrsäter, ordförande
070–736 36 82
John de Jong, vice ordförande
070–681 89 87
Ingmari Ekman, sekreterare
076–806 42 80
Ledamöter: Kjell Eklund
Evelina Hassel Berglund
Lennart Klaar
Lillemor Larsson Hassel
Marcus Berglund (adjungerad)
Ann-christin Korths-Aspegren (adj.)
Agneta Svärd, adjungerad kassör,
Ordna Administration & Utbildning
Kontakta oss gärna om det är något
du undrar eller har synpunkter på.
mejla till: styrelsen@svartadalen.se
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I KORTHET

Ökat intresse för
släktforskning

VIKTIG GRUNDSTEN. Den nytillverkade replikan av Odendisastenen ställs på plats i Svartådalens
FOTO: INGMARI EKMAN
natur- och kulturcenters lokal i gamla Prosthagsskolan i Västerfärnebo. 

Svartådalens nya
center tar fast form
Arbetet med att ge Svartådalens
natur- och kulturcenter, SNoK,
fast form pågår för fullt i Västerfärnebo. Men vägen dit har inte
varit helt rak. Det började med
ett förslag redan för tio år sedan.
2007 lades ett förslag om att anlägga
ett Naturum i Svartådalen, ett av
många förslag som lämnades in i
Västmanland. Förslaget ratades dock
till förmån för ett förslag om ett Na
turum vid Mälaren. Detta förverkliga
des däremot inte.
Där kunde historien om SNoK ha
slutat men på grund av en stark tro
på förslaget inom föreningen och på
idogt arbete så kunde det plockas fram
och dammas av efter några år i vila.
Att bygga ett Naturum som är mär
kesskyddat av Naturvårdsverket var
inte möjligt, istället kallar vi det ett
natur- och kulturcenter.
SNoK drivs som ett projekt och
är finansierat av Lokala Natur
vårdssatsningen (LONA), WWF,
Sala kommun och Svartå

dalens Bygdeutveckling.
Som en del kanske har sett så
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finns det måndag till torsdag personal
på plats i före detta Prosthagsskolan,
där arbetet pågår med att bygga upp
centret. Lokalerna har rustats och fix
ats så att de bättre lämpar sig för ut
ställningar och arbetet med att bygga
utställningarna är igång.
Utställningarna ska handla om
Svartådalen utifrån områdena Na
tur och Djur, Kultur och Historia och
inom dessa områden finns det sådant
som är värt att sätta särskilt fokus på,
som lantbruket förr och nu. Branden
2014 är också ett område som ska be
lysas i utställningen.
Men utställningarna är långt från
färdiga och hjälp med idéer, fotografi
er, föremål, berättelser och annat som
kan berätta om vår bygd från trakten
välkomnas varmt. 
Linn Suslin

Projektledare SNoK
Har du tips, frågor, förslag
eller material som rör
formandet av Svartådalens
natur- och kulturcenter?
Mejla till: linn@svartadalen.se
Originalet: Odendisastenen.

Hur var det nu med det
som mormor eller farfar
berättade om släkten? El
ler det där som ingen ville prata
om? Var det någon som emigrera
de till Amerika? Eller var det bara
bönder och torpare?
Att söka sina rötter och följa
släkten genom århundraden är nå
got som intresserar många. Svartå
dalens Bygdeutveckling har anord
nat två kurser under vintern och
våren 2017.
Att släktforska är numera gan
ska enkelt med hjälp av dator och
abonnemang på kyrkböckerna. För
att komma igång och få tips om
hjälpmedel kan det vara bra att gå
en kurs. Att träffas och släktforska
tillsammans gör att flera kan dela
med sig av tips och om vägar att gå
för att komma vidare när det tagit
stopp. Till hösten planerar Svartå
dalens bygdeutveckling en ny om
gång kurser.
Intresserad av släktforskarkurs?
Anmäl ditt intresse så hör föreningen av sig om när det är aktuellt
att starta:
Mejl: ingmari@vasterfarnebo.se
Telefon: 076–806 42 80
Kurser som planeras
Släktforskning
Timringskurs
Mobilanvändning för nybörjare
Surfplatta för nybörjare
Har du andra förslag på kurser?
Anmäl intresse till:
styrelsen@svartadalen.se

SIFFRAN

840

Så många personer skrev på namn
insamlingen sommaren 2016 för att
få Sala kommun att starta årskurs
7–9 igen i Västerfärnebo skola. Lis
tan finns diarieförd hos kommunen.
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Kunskap sprids
till politikerna

Bävern spelar en framträdande roll i
Svartådalens miljö. Här syns två av de
vattenvana krabaterna. FOTO: JOHN DE JONG

För att politiker ska kunna
hjälpa landsbygden behöver de
få veta mer av de boende om
vad som behövs i Svartådalen.
Därför arrangerar Svartådalens
bygdeutveckling möten där poli
tiker får veta mer om bygden.
Svartådalens Bygdeutveckling har
anordnat fyra träffar under förra
året där kommunpolitikerna från
samtliga partier bjöds in till möte
för att diskutera utvecklingen av
den västra kommundelen.
Målet med mötena har varit att
på ett avslappnat sätt träffa poli
tiker, berätta mer om Svartådalen
och få dem att förstå de behov
som finns. Ämnen som har lyfts är
bland annat bostäder, bredband,
medborgarkontor och skola.
Tack vare mötena med politiker
na kom Svartådalens Natur- och
Kulturcentrum vidare.
Föreningen vill se fler bostäder i
Svartådalen. Frågan till politikerna
var om det finns möjlighet att med
ett enkelt planförfarande ge möj
lighet för lokala byggföretag att
bygga på privat mark.
Vad gäller bredband har Sala
kommun beslutat att det ska fin
nas 100 procents täckning före
2020 med 100 Mbit bredband. Kom
munen ska bidra med att bygga ett
stamnät och det finns landsbygds
bidrag att söka. Föreningen har
lyft fram att bidraget borde ökas,
eftersom det inte täcker behovet.
Föreningen har även efterfrågat
ett medborgarkontor där det går
att få hjälp, information och sam
hällsservice. Föreningen vill även
att Sala kommun ska göra mer
för att utveckla friluftsturism och
Hälleskogsbrännans möjligheter.
Efter
politikerträffarna
har
Svartådalens Bygdeutveckling bju
dits in till kommunstyrelsen för
att presentera förslag som berör
bygden senare i år. Alla som bor i
Svartådalen välkomnas att höra av
sig till föreningen med idéer om
vad som borde tas upp.

Ingmari Ekman
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Lär känna djuren
Du behöver inte åka på dyra flyg
resor för att få fantastiska upp
levelser, faktum är att det gömmer
sig många magiska upplevelser
precis runt husknuten. Så kanske
är det dags att fundera om den
bästa semestern kan vara att
stanna hemma i sommar. Dags att
bryta vardagslunket och utforska
vad som gömmer sig i den egna
bygden. Och speja efter bävrar, om
du frågar John de Jong.

fjorton år sedan flyttade de till hit och
driver Edens Bed & Breakfast och ar
rangerar utflykter och upplevelser
runt om i bygden och tar emot gäster
från hela världen till Svartådalen.
– Jag tror att alla har spännande sa
ker att upptäcka i sin närhet. Det är så
lätt att man hamnar i sina rutiner att
man glömmer att se vad som gömmer
sig runt husknuten. Svartådalen är så
vansinnigt vackert, men vi som bor
här är nog lite bortskämda, säger John.

John de Jong bor tillsammans med
sin fru Mandy och döttrarna Sara and
Gabriella i Hällsjö i Svartådalen. Han
växte upp på landsbygden i Holland,
men i tonåren flyttade han till huvud
staden Amsterdam. Visst trivdes han,
men han kunde inte släppa känslan att
det var på landet han hörde hemma.
När John och hans fru Mandy
köpte en gammal Volvo Amazon
gav de sig iväg på en bilresa
genom Sverige och blev kära
i landskapet i Svartådalen. För över

Många nyfikna på djurlivet

Många av de turister som kommer
är intresserade av djurlivet i Svartå
dalen. Naturligtvis lockar fågelskåd
ning folk i horder tack vare det rika
fågellivet, men den lilla doldisen bä
vern gör många nyfikna. John de Jong



Sångsvan, ett annat
bekant inslag i det
lokala djurlivet.
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Anpassade för vatten
Bävrar kan nå en längd på upp till
75 cm. Den täta bruna pälsen
skyddar mot underkylning och
bävrarna rensar den och smörjer
in den med ämnet bävergäll.
Med sina spolformiga kroppar,
svansen som liknar en fena och
simhud mellan fingrarna är
bävrarna perfekt anpassade till
livet i vattnet. När bävrar dyker
stänger de näsan och öronen. De
klarar sig under vattnet utan att
andas i upp till 20 minuter.
Bävrar lever alltid i närheten av
vattendrag eller sjöar, där bygger
de sina dammar och hyddor av
grenar, kvistar och slam. Bävrar
går inte i ide utan är aktiva hela
året, men på vintern stannar de i
sina bon på grund av is och snö.
I maj föds årskullen som kan
bestå av upp till fyra ungar.
Födan består främst av blad,
bark, örter och vattenväxter.
Bäverpar lever tillsammans hela
livet.

på hemmaplan
i ett reportage i National Geographic.
Det är magiskt. Bäverns återkomst till
vår del av landet spelar en mycket vik
tig roll i Svartådalens miljö. Bäver är
en nyckelart i det svenska landskapet
och forskarna har bevisat att ett vat
tensystem med bäverdammar har ett
mycket rikare biologisk mångfald än
vattensystem utan bävrar.

”Lätt att bli hemmablind”
John de Jong, småföretagare i Svartådalen.

framhåller bävern som det mest an
märkningsvärda däggdjuret inom det
nordiska taiga-ekosystemet och tycker
att det är en speciell upplevelse att
spana efter bäver i Svartådalen. Han
arrangerar själv bäversafari för den
som söker en guide, men den nyfikne
kan självklart ge sig ut och söka efter
djuren på egen hand.
– Att i sällskap stilla och varsamt
paddla i kanot över Svartån till bä
verns rike, då sitter du plötsligt mitt
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John de Jong vill slå ett slag för att
även boende i Svartådalen ska njuta
mer av vad som finns här.
– Det är väldigt lätt att bli hemma
blind, jag rekommenderar alla att testa
att göra något de inte gjort förut i vår
och sommar. Det kan vara något så
enkelt som att gå på upptäcksfärd till
en plats de inte besökt innan eller ge
sig ut i en kanot eller en eka och speja
efter djur. Då kommer de nog att bli
överraskade av hur härligt vi har det
här i bygden och av vad de kan få se.
Så håll utkik!

Svartådalens bygdeutveckling

EVENEMANG
Planeringsträff Konstoch Hantverksrundan
Bygdegården, Västerfärnebo.
25 april kl. 19.
Valborgsfirande 30 april
Kilbolokalen kl. 19.30. Svedboäng
kl. 19. Fläckebo kyrka.
Vårmarknad
Gammelgården, Västerfärnebo
13 maj.
Sommarkonsert med Bengt
Kyllinge och Kyrkokören
Västerfärnebo Kyrka och Möklinta
Kyrka, 21 maj.
Loppisrunda
Västerfärnebo, 3 juni kl. 10–16.
Nationaldagsfirande 6 juni
Gammelgården Västerfärnebo
& Fläckebo.
Midsommarfirande 23 juni
Västerfärnebo Gammelgård, Sätra
Brunn, Fläckebo.
Sommarkvällar
Västerfärnebo Gammelgård
Varje torsdag i juli, kl. 19–21.
6 juli: Grålulleklubben
13 juli: Musikafton, Nenne och Bosse.
20 juli: Familjevänligt.
27 juli: Rundvandring med Erik
Pettersson.
Sommarkvällar
Brunnsgården, Sätra Brunn
Varje onsdag, juni–augusti.
Sommarfest
Gammelgården i Fläckebo, 30 juli.
Kom till Gården-dagen
Svartådalen, 5 augusti.
Konst och hantverksrunda
Svartådalen, 12–13 augusti.
Kräft- o surströmmingsknyt
Färnbo byalag, 19 augusti.
Svarta Maran och Mountain
Bike 2017
Västerfärnebo, 9 september.
Moa, en musikalisk föreställning
om Moa Martinsson
Kilbolokalen, 10 september.

Skicka in information om
kommande evenemang till
info@svartadalen.se
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Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besökte Fallängetorp för att prata om hur man
kan utveckla landsbygden. Anitha Barrsäter bjöd på fika och passade på att ta upp
några viktiga frågor för en levande och hållbar landsbygd.
FOTO: CARINA KREKU HOFVANDER

Djurens välfärd är en av de punkter som
togs upp. Här syns några av Fallängetorps
ekologiska får. 
FOTO: FALLÄNGETORP

Ministern kom till gården
Frågorna under mötet var många
och fokus låg på lantbruk, turism och
grundläggande förutsättningar för att
bo och driva verksamhet på lands
bygden. I mötet lyftes det fram hur
enormt viktigt bredbandets utbygg
nad är för framtiden och att det be
hövs satsningar på samhällsservicen
för landsbygdens fortsatta utveckling.
Anitha Barrsäter berättade även
kort för Sven-Erik Bucht om hur Grö
Sveriges landsbygdsminister Sven- na Hagars Kött bildades, vilken bety
delse Svartådalens Bygdeutveckling
Erik Bucht och politiska sakkunniga
hade för gårdarnas samarbete, om Fal
Annika Ribbing Andersson besökte i
längetorps utveckling både av gården
februari Svartådalen och gjorde en vi
och inom den nya turismverksamhe
sit hos Fallängetorp.
ten. Hon betonade hur lång tid det
– Som landsbygdsbo vet jag hur vik
kan ta att se effekter av genomförda
tigt det är att saker och ting fungerar
projekt. Därför är det viktigt att agera
även utanför städerna och att det finns
redan nu för att skapa förutsättningar
jobb, butiker, skolor, uppkoppling och
för framtiden.
mycket mer, berättade han för Sala
Med på mötet var, förutom med
Allehanda inför besöket.
lemmar i Gröna Hagars Kött, Ulrika
– Jag kommer att ta med mig syn
Spårebo och Glenn Andersson från
punkter och idéer till regeringens
Socialdemokraterna i Sala, värdar för
fortsatta arbete för att människor ska
ministerns besök i kommunen, samt
kunna bo, leva och jobba på lands
Tomas Aldén, LRF, ordförande i Färn
bygden, meddelade Sven-Erik Bucht i
bo–Fläckebo lokalavdelning.
Sala Allehanda.
Sven-Erik Bucht visade kunskap
Över en kopp kaffe i Mellangården
och förståelse för frågorna och tackade
lyfte Anitha Barrsäter några av de frå
för ett bra besök och bra diskussioner.
gor som Gröna Hagars Kött tycker är

Svartådalens bygdeutveckling
viktiga för landsbygden till minister.

Sveriges landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht besökte i
februari Svartådalen. Ett möte
där Anitha Barrsäter på Fallängetorp som är med i Gröna Hagars
Kött passade på att lyfta frågor
som är viktiga för framtiden till
den högsta ansvariga för Sveriges
jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling.
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Lantbruksfrågor som lyftes
Regler och kunskap
Gröna Hagars Kött anser att regelverket är för invecklat och behöver
förenklas. Handläggningstiderna hos
myndigheter behöver kortas och
deras kunskapsnivå höjas.
Upphandlingar och djurvälfärd
Gröna Hagars Kött anser att det är
enormt viktigt att offentliga verk
samheter följer reglerna för svensk
djurvälfärd i sina upphandlingar.
Utländska produkter som har
producerats på ett sätt som går
emot reglerna ska inte upphandlas.
Från producent till konsument
Gröna Hagars Kött jobbar för att
förkorta vägen från producent till
konsument. Det kräver nya lösningar
för slakterier och förädlingsföretag
och en förändring av dagens regler.
På mötet lyftes Grådö mejeri fram
som ett bra exempel på lokal
producerade varor.
Konsumentinformation
Gröna Hagars Kött anser att det
finns ett behov av att utbilda konsumenter så att alla kan välja livsmedel
som är producerade på ett bra sätt.
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AKTUELLT FRÅN MEDLEMSFÖRENINGARNA

Ungdomarnas
egen domän

Sätra IF - asfaltering

Anslag från bl.a. Arvsfonden innebär
att en 1550 m lång belyst slinga (4 me
ter bred) i lätt terräng asfalteras. Sling
an kan användas för rullskidåkning
vid barmark. Våra skidungdomar
slipper på detta vis att åka på trafike
rade vägar och de yngre kan få börja
åka rullskidor tidigare. Den kan också
nyttjas för cykelträning (landsvägs
cykling) för ungdomar samt inlinesåkning.
Slingan handikappanpassas med
flacka backar för exempelvis rullstols
åkning sommartid och sit-ski vinter
tid. Anläggningen kompletteras även
med ett modulbyggt toalettrum an
passat för rörelsehindrade.
Ambitionen är att framöver anlägga
en skjutvall för skidskytte och då är
tanken att asfaltsbanan ska kunna an
vändas för både rullskids- samt rull
stolsskytte. Ytan som asfalteras för
skjutvallen används initialt som lekoch teknikyta.

PRO Västerfärnebo

Motionsdanser på Svedboäng, mån
dagar klockan 13.30–17.00: Holens,
12 juni. Barabazz, 26 juni. Junix, 10
juli. Gideons, 24 juli. Jonnys, 7 augusti.
Samzons, 21 augusti.
Inträde: 100 kronor. Kaffe och korv
kan köpas. Medlemskontroll!
Välkomna PRO-are och SPF-are!
Info: Per-Gunnar, 0224-74 10 41. Är
du inte medlem i PRO hör av dig till
Anne-Marie Nem, 070-326 50 75.

Västerfärnebo AIK:s matcher

Västmanland div. 5 herrar:
Babylon FK–Västerfärnebo AIK,
27 april kl. 19, Wenströmska IP.
Västerfärnebo AIK–Hallstaham
mars SK FK, 4 maj kl. 19, Svedboäng.
Forsby FF–Västerfärnebo AIK,
12 maj kl. 19, Köpings IP.
Västerfärnebo AIK–IK Oden,
18 maj kl. 19, Svedboäng.
Sörstafors-Kolbäck FK–Västerfär
nebo AIK, 21 maj kl. 15, Yllevi.
Västerfärnebo AIK–Surahammar
FK, 25 maj kl. 19, Svedboäng.
Ransta IK–Västerfärnebo AIK,
30 maj kl. 19, Mullevi IP.
Västerfärnebo AIK–Gideonsbergs IF
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FÖRENING I FOKUS

Ungdomsgården Chillbo i Kilbo
lokalen har blivit en självklar
mötesplats för traktens elever
när skolveckan rundats av. Vid
starten 2014 satsade Kilbolokalen på att locka omkring
20 barn per kväll, men den se
naste tiden har antalet landat
på drygt 40 per kväll.

Sätra IF:s nya asfalterade slinga ska
göra det mer tillgängligt för de som
vill åka inlines och rullskidor. 

3 juni kl. 15:00, Svedboäng.
Riddarhytte SK–Västerfärnebo AIK,
14 juni kl. 19, Riddarvallen.
Västerfärnebo AIK–Ramnäs IF,
18 juni kl. 17, Svedboäng.
Tillberga IK Fotboll–Västerfärnebo
AIK, 21 juni kl. 19, Hubbovallen.
Västerfärnebo AIK–Babylon FK,
6 augusti kl. 15, Svedboäng.
Hallstahammars SK FK–
Västerfärnebo AIK, 10 augusti kl. 19,
Trollebo IP.
Västerfärnebo AIK–Forsby FF,
12 augusti kl. 15, Svedboäng.
IK Oden–Västerfärnebo AIK,
17 augusti kl. 19, Brandthovda.
Västerfärnebo AIK–Sörstafors-Kol
bäck FK, 24 augusti kl. 19, Svedboäng.
Surahammar FK–Västerfärnebo AIK,
31 augusti kl. 19, Mälarenergi Arena.
Västerfärnebo AIK–Ransta IK,
7 september kl. 18:30, Svedboäng.
Gideonsbergs IF–Västerfärnebo AIK,
10 september kl. 15, Önsta IP.
Västerfärnebo AIK–Riddarhytte SK,
17 september kl. 15, Svedboäng.
Västerfärnebo AIK–Tillberga IK
Fotboll, 24 september kl. 15, Svedbo
äng.
Ramnäs IF–Västerfärnebo AIK,
Läs mer om föreningarna
i Svartådalen på:
www.svartadalensutveckling.se

I början tog Chillbo inträde, men
tack vare kom
munbidrag kun
de det bli gratis.
– Jag tror att
Marcus
det är viktigt för Jakobsson
unga att ha en
plats att mötas på utanför skolan,
säger Marcus Jakobsson, en av le
darna som får tåget att ånga på.
Vad har ni på gång just nu?
– Vi har lite temadagar och nu
även familjedagar. Annars har vi
öppet för åldrarna 7–15 år, men
ibland öppnar vi för hela familjen.
Någon kväll du minns särskilt?
– Halloween har blivit lite av årets
höjdpunkt, mycket tack vare enga
gemanget bland föräldrar som klär
ut sig och ordnar spökrunda.
Enligt Marcus Jakobsson lever
verksamheten till stor del tack vare
att föräldrar ställer upp. Nu vill
han även engagera högstadiebarn
och gymnasieelever mer för att
göra dem mer delaktiga.
– Tanken är att låta ungdomarna
själva bestämma. En ungdomsgård
ska också vara konstant föränder
lig. Om den stannar upp så dör den.
Marcus Jakobsson poängterar
att liknande verksamheter ofta läg
ger aktiviteterna mitt i veckan.
– Det är mycket plugg och annat
i veckan, så det är bra att ha något
när veckan är slut.
En annan fördel är att även för
äldrarna får lite egentid.
– Så att det kan bli fler barn i
byn, säger han skämtsamt. 

Olle Söderström
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BILDEN

I KORTHET

Svartådalen nu
ett riksintresse
Svartådalen har lagts till
listan av riksintressen för
friluftsliv i Västmanland
av Naturvårdsverket. De motiverar
beslutet med att området längs
Svartån är rikt på översvämnings
marker, myrar och mindre fågel
sjöar och att framförallt fågelrike
domen lockar besökare.
Genom att hamna på listan får
Svartådalen ett starkare skydd i
samhällsplaneringen när frågor
om markanvändning avgörs. Pågå
ende jord- och skogsbruk påverkas
inte av att listas som riksintresse.

BYGGNADSMINNE I KVADRAT. På Braheholmen i Fläcksjön ligger det välbevarade
kvadratiska byggaden som byggdes i början av 1800-talet till minne av ett äldre
slott som legat på platsen. I februari
förra året beslutade Länsstyrelsen om
att byggnadsminnesförklara den. Länsstyrelsen planerar att i sommar kunna
inviga byggnadsminnet, som är det 49:e
i Västmanlands län. 
FOTO: LÄNSSTYRELSEN

Fika och post kvar

Stort tack till våra bidragsgivare:

Vill du bli medlem?
Bli medlem i Svartådalens
Bygdeutveckling ekonomisk förening.
Medlemsavgiften på 300 kronor per år
betalas in till Bankgiro 5399–2731. En
engångsinsats på 2000 kronor
tillkommer, som återbetalas när
medlemsskapet avslutas.

Vill du bli företagssponsor?
Vill du bli företagssponsor och stödja
vårt arbete skulle det vara varmt
uppskattat! Skicka ett mejl till
info@svartadalen.se eller läs mer på:
www.svartadalensutveckling.se

Vill du bli volontär?
Vill du hjälpa till som volontär? Anmäl
gärna ditt intresse med namn,
telefonnummer och mejl till
styrelsen@svartadalen.se.

Vi är mycket glada och tacksamma över
ert stöd till verksamheten för bygden!
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BN Energikonsult
www.bnenergikonsult.com
Edens Garden AB
www.edensgarden.se
Edens Garden B&B
www.edensgarden.se
Fallängetorp
www.fallangetorp.se
Gröna Hagars Kött
www.gronahagarskott.se
Gussjö Mur & Bygg
070–321 85 59
Hagabergs Gård i Fläckebo
0224–74 20 65
Klockargården B&B i Fläckebo
www.flackebo.se
Nestor
www.nestor.se
Svenska Stadsnät
www.svanskastadsnat.se
Tvärhandsbäckens Naturprodukter
070-568 35 43
Värma Västmanland
www.varma.nu
Västerfärnebo Handelsbod
0224-74 01 00
Västerfärnebo Elektriska
www.vf-el.se 0224–74 00 60

Ortsborna Linda Björkman
och Eva Holm tog över
kaféverksamheten i Väs
terfärnebo i slutet av förra året och
driver nu Fiket i Färnebo. Försälj
ningen gjordes för att försäkra sig
om att kafé och postservice finns
kvar i bygden, men kunde inte dri
vas med lönsamhet på ideell basis
av föreningen.

Talang efterlyses
Svartådalen är fylld av
talangfulla konstnärer och
hantverkare. Konst- & hant
verksrundan är bygdens öppet hushelg och äger rum andra helgen i
augusti. Ett femtiotal utställare vi
sar och säljer verk. Vill du medver
ka? Hör av dig till Färnbo Byalag
på: farnbo.byalag@vasterfarnebo.se.

Bonde sökes
Kom till Gården-dagen är
en årlig tradition då gårdar
i Svartådalen håller öppet
hus. Från Karbenning via Väster
färnebo till Skultuna, kan besökare
se hur gårdarna drivs, fika och
köpa lokalproducerade varor. I år
äger dagen rum lördagen den 5 au
gusti. Vill du delta med din gård –
hör av dig till: info@svartadalen.se.
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