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I TIDEN

Mycket på gång

Inte bara sommaren, utan även ett Svartådalen i höst- eller vinterskrud lockar allt fler turister från när
och fjärran. 
FOTO: JOHN DE JONG

Fler utländska turister
vill gästa Svartådalen
Vacker natur och lantligt lugn
lockar allt fler u
 tländska gäster till
Svartådalen. Det vittnar många inom
turistnäringen om. Vandring, cykling,
gårdsbesök, friluftsaktiviteter och
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turistmål som Sätra Brunn och Sala
silvergruva gör området attraktivt.
Nu väljer fler också att gästa platsen
under höst och vinter. 

Läs mer på sid 4–5

Västerfärnebos julmarknad har ge
nomförts. Det är alltid lika roligt att
gå runt, träffa vänner och bekanta,
köpa någon julklapp och se allt hant
verk. Hantverkare och lokala företag
tillsammans med naturen runt Svart
ån var grundstenar när vi startade
utvecklingsarbetet. Nya idéer växte
fram. Ett resultat av jobbet med till
gänglighet för besökare blev vand
ringslederna.
För att ta emot besökare behövs det
guider, övernattningsmöjligheter och
det goda värdskapet. Svartådalens
Bygdeutveckling kunde bidra med att
bygga nätverk och marknadsföra om
rådet vilket har resulterat i att lokala
företag inom turism har startats. Det
har hänt mycket under den tid vi varit
aktiva, både positivt och negativt.
En vision som fanns med när vi
startade var att skapa ett natur- och
kulturcenter Nu är vi på god väg att
nå dit.
När man som jag fått i uppdrag att
göra en kort resumé ser jag att mycket
av det som kom fram i förstudier till
projekt har genomförts och ligger på
tur att genomföras. Det ger hopp för
kommande år.
Med önskan om en God Jul!
Ann-Christin
Korths-Aspegren
Svartådalens
bygdeutveckling

WWF HAR
DELFINANSIERAT
DETTA
PROJEKT

UTVECKLINGEN I SVARTÅDALEN

Arbetsamt år i alltmer levande bygd

S

nebo Hembygdförening och Väster
färnebo AIK och att Allmänna arvs
fonden beslutat om pengar till Sätra IF
för utvecklingsarbeten. I kommande
års kommunbudget föreslås att det
ska bli fri kollektivtrafik inom kom
munen från 1 april 2018 och att man
ska satsa på Björkgården här i Väster
färnebo.

nart är år 2017 till ända. Vi
kan se tillbaka på ett arbet
samt år och en innehållsrik
sommar med många akti
viteter och besök i vår bygd. Glimtar
återges här i Vårt Svartådalen. Men
det har även varit en kämpig sommar
och höst för alla de som jobbar inom
de gröna näringarna, då vädrets mak
ter har bjudit på stora utmaningar.
Dessa näringar är så viktiga för vår
bygd och det är därför glädjande att
se att en ny generation håller på att ta
vid. Det rustas, byggs, utvecklas och
allt mer åkermark tas i bruk igen.

Kommunstöd till ny bro

Det gläder oss även att kommunen
beviljat föreningen projektmedel i ett
kommande Leaderprojekt för att kun
na bygga en ny bro vid Smäcken över
Svartån, samtidigt som vi får ett aktivt
stöd från olika aktörer både från byg
den och utifrån som vill bidra till vår
bygds utveckling. Det kommer att sy
nas på olika sätt inom en snar framtid.
Ett stort tack till alla er!
Det känns verkligen som att det blå
ser nya vindar över Svartådalen. Låt
oss tillsammans ta tillvara det för allas
vår gemensamma framtid i vår bygd!

Innehållsrik tid väntar

Nu vänder vi blickarna mot framtiden
som känns som att den kommer att bli
innehållsrik. Föreningens utveckling
av Svartådalens Natur- och Kultur
center, SNoK, utvecklingsarbetet som
pågår omkring Svartådalens Frilufts
område och Salas besöksnäringsstra
tegi. Vår bygd föreslås bli en av fyra så
kallade microdestinationer i kommu
nen inom temat Outdoor-upplevelser.
Mycket är på gång som kommer att
påverka oss alla i bygden på ett eller
annat sätt och där alla är varmt väl
komna att engagera sig.
Jag läste med glädje att kommunen
beviljat investeringsstöd till Västerfär

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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Med varmaste hälsningar om en
God Jul och ett Gott Nytt År!
Anitha Barrsäter
Ordförande för Svartådalens Bygdeutveckling

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 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

Nya gårdar i
Kom till gården

Den här smeden är en av de inventarier som möter besökarna på Svartådalens Naturoch kulturcenter. 
FOTO: LINN SUSLIN

Smider vidare på
nya mötesplatsen
Svartådalens Natur- och Kulturcenter, SNoK, som vi skrev om i
förra numret av Vårt Svartådalen
håller på att byggas upp.
En del av centret består av utställning
ar inomhus och där ligger allt vårt
fokus just nu, och i dem jobbar Linn
Suslin och Sara Barnard just nu med
utställningsproduktionen.
Sara, som är både träslöjdslärare
och utbildad timmerman, är ett verk
ligt tillskott till föreningen. Vi hade
en liten förhandstitt redan i augusti
i samband med LONA-dagen och
vi kommer att göra samma sak med
årets julmarknad i Västerfärnebo. Un
der sommaren så har våra vackra vän
ortsträd, de stora granarna som finns
framför centret fått lite omvårdnad.
De tidigare bänkarna som funnits där
som hade växt in i träden och skadat
dessa har bytts ut mot nya fräscha sitt
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platser och intrycket blev ett helt an
nat. Sala kommun har som ni kanske
sett satt upp ett nytt staket runt centret
för att vi säkert ska kunna köra in med
bilarna.
Det händer saker hela tiden och vi
har också öppet från måndag till tors
dag för er som vill titta förbi. Nu till
sommaren kommer centret att vara
klart, våra främsta förhoppningar för
centret som byggs upp är att det ska
vara ett levande center som används
av de privatpersoner och föreningar
som verkar i bygden och som besöks
av de turister som kommer hit – en na
turlig samlingspunkt. 

Linn Suslin

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

För sjunde året i rad an
ordnades det populära
evenemanget Kom till
Gården i Svartådalen den första
lördagen i augusti. I år höll sex
stycken gårdar och Svartådalens
Bygdecenter upp dörrarna och väl
komnade mellan 120 och 350 styck
en besökare till varje gård.
Två nya gårdar välkomnades
också till ”Kom till Gården-famil
jen”, nämligen Laduängsborg med
sitt småskaliga kretsloppsjordbruk
och Harakers Kvarnmusteri som
nu i höst dragit igång sitt mustande
i Skultuna.
Årets upplaga av evenemanget
bjöd på allt från fågelholksbygge,
fårvallning och tovning av ull, till
guidade visningar av robotmjölk
ning, musteri och mejeri. Det fanns
även en del att köpa ute på gårdar
na som till exempel hembakat fika,
grillad lunch, ost och fårskinn.
År 2018 arrangeras Kom till går
den den 4 augusti.

15-årig förening
på 30-årig mässa
I år firar Svartådalens
Bygdeutveckling 15-års
jubileum och Salamässan
firar 30-årsjubileum. Det resultera
de i att föreningen i år slog på stort
med en rejäl monter med 11 företag
och entreprenörer från bygden på
mässan, alltsamman inhägnat av
en lantlig gärdesgård.
I montern fanns Svartådalen re
presenterad i form av företag som
säljer mat, ost, skinnprodukter,
hantverk och guidade turer. Det
informerades om aktivteter i natu
ren, på gårdar och i brandområdet.
Föreningen ordnade även den po
pulära tävlingen ”Hur bajs-allmän
bildad är du? – Gissa bajset”. Av
de drygt 200 personer som deltog i
tävlingen gissade 10 av dem rätt på
bajset från nio djur. Vinnarna belö
nades med priser från montern.
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Svartådalen lockar fler
Företrädare för turistnäringen i Svartådalen ser att allt fler
utländska gäster och företagsbesökare hittar till platsen,
lockade av naturen, den lantliga miljön och aktiviteter som
vandring, spabesök och turistmål. Däremot höjs röster för
bättre bussförbindelser och matställen.
Fallängetorp är en av platserna som
sett en ökning av gäster som kommer
dit för gårdens boende och aktiviteter,
framför allt av utlandsgäster. Gäster
från länder som Tyskland, Lettland,
Italien, Polen och Frankrike har hittat
dit.
– Jag tror att många av de som kom
mer till oss är intresserade av att få
uppleva en svensk bondgård med dju
ren och vår fria natur, berättar Stina
Barrsäter på Fallängetorp.
– Många uppskattar lugnet och att
det ligger avsides och inte mitt i stan,
även om de åker iväg på dagtid och
”gör stan”, så är det uppskattat att
komma tillbaka och få sova lugnt och
skönt utan massa ljud utanför fönstret.
Hon ser även att fler utländska gäs
ter gärna vill boka boende och aktivi
teter samlat i paketform.
– Det erbjuder vi inte så mycket av i
Svartådalen.

Fler företagsbokningar

dalens fåglar och fjärilar, djur och na
tur. Därför behövs också fler möjlig
heter till boende, konstaterar han.

Väntar på bussen

Pernilla Norrström på Sätra Brunn
märker att de svenska besökarna lock
as av spa- och restaurangupplevelsen
medan naturen och miljön runt an
läggningen ligger närmast om hjärtat
för de utländska gästerna.
Något hon gärna skulle se i Svartå
dalen är en satsning på bussförbindelse.
John de Jong som håller i stug
boende och turistaktiviteter på Edens
Garden B&B är inne på samma spår.
– För de som tar tåget är det väldigt
svårt att nå boende och besöksmål i
Svartådalen. Vi missar därför en hel
del gäster som vill resa och semestra
”klimatsmart”. Det saknas också bra
matställen, även om fiket i Väster
färnebo och Skultuna brukscafé är
uppskattade av våra gäster.
Han ser en ökning av antalet gäst
nätter. Många lockas av naturen, lug
net och djurlivet i samklang med en
genuin, lantlig miljö där gårdarna sät
ter en tydlig prägel på landskapet.

Elisabeth Quasthof, B&B Klockargår
den i Fläckebo, ser en jämn fördelning
mellan svenska och utländska gäster.
– Många besökare lockas av Hälle
skogen, utöver besökare
som bröllopsgäster, fågel ”När en gäst som reste
skådare och turister.
runt i Sverige kom hit
Hon ser även en ökning
till gården sa han: ’Ha,
av företagsbokningar.
Något hon saknar i Svartå äntligen! Nu känner jag
dalen är bättre restaurangut att jag är i Sverige’.
John de Jong
bud. Och ökad konkurrens
om boende för turister skulle
hon inte heller se som något negativt.
– Om jag är fullbokad så kan jag inte
hänvisa vidare i närområdet, förklarar
hon och tillägger att boende i Salbo
hed eller Västerfärnebo i vandrar
hemsprisklassen vore välkommet.
Daniel Green på Bird Safari Sweden
håller med.
– Allt fler besökare lockas av Svartå

4

– Det i kombination med aktiviteter,
som paddling och guidningar som vi
erbjuder, lockar. Populära besöksmål
som Skultuna och Sala silvergruva
ligger också nära. Hälleskogsbrännan
och Sveaskogs Ekopark lockar också.
Naturens återhämnting är fascineran
de, enligt många gäster.
Ett trendbrott syns även i att gäs

Paddling, Sätra brunn i vinterskrud och
FOTO: JOHN DE JONG, CALLE EKLUND
djurliv. 

terna inte längre bara väljer somma
ren för besök. Även höst och vinter i
Svartådalen faller besökare i smaken.
– Vi har också fler ”short break”gäster, stadsbor som kommer hit för
att ta det lugnt under en helg. Vi ser
också en ökning av företagsbokningar.
Av de internationella gästerna är
tyskar, holländare och britter i majori
tet. Men även schweizare, kineser, is
raeler och tjecker har hittat till platsen.
– Svartådalen lockar med det vackra
och centrala läget. När en gäst som
reste runt i Sverige kom hit till går
den sa han: ”Ha, äntligen! Nu känner
jag att jag är i Sverige”. Många gäster
bokar dagsutflukter, med till exempel
bäversafari och paddling på Svartån.
Att vandra och cykla ligger också allt
mer i fokus för alla typer av gäster.
Något han saknar är vandrings- och
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utlandsgäster

EVENEMANG

Sven Olov Karlsson besöker Svartådalens Natur- och Kulturcenter den
20 januari. 
FOTO: BENGT OBERGER

Boksignering
med författare
Författaren Sven Olov Karlsson
kommer till Svartådalens Naturoch Kulturcenter lördagen den 20
januari klockan 11:00 och berättar
om sin bok ”Brandvakten”. Boken
är en reportagebok om den stora
skogsbranden i Västmanland 2014,
och har beskrivits som ”en av årets
viktigaste böcker”.
Passa på att köpa en signerad
bok. Välkomna!

Bildtexter lägger vi oftast under
bilder. Men här, där bilden är stor
och går över mittlinjen, gör vi så här,
eller lägger bildtexten i bilden om det
funkar. 
FOTO: NAMN NAMSSON

Besökare sugna på friluftsliv väljer gärna att vandra längs någon av Svartådalens
vandringsleder. 
FOTO: JOHN DE JONG

cykelleder som är direkt anknutna till
boendet.
– En del leder är svåra att hitta eller
brister i underhåll och trafiksäkerhet.
Bättre vägvisning och skyltning för tu
rister behövs också.
Till sist tycker han att turistentrepre
nörer i Svartådalen borde uppmuntra
och hänvisa mer till varandra.
– Hör och prata mer så att vi kan
rekommendera våra gäster att besöka
andra aktiviteter i Svartådalen.

Vurmar för trädgårdsturism

Monica Yngvesson på Per Persgården
får besök året runt. Vintertid är det
främst fågelfotografer som gästar.
– För mina utländska gäster är det
naturen som gör att de i vissa fall åter
kommer år efter år. Sommartid är det
vistelsen i trädgården som lockar.
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Hon tar även emot grupper av besö
kare i trädgården.
– Jag samarbetar då med andra träd
gårdsägare inom området. Den här
sommaren har jag tagit emot omkring
200 trädgårdsbesökare, varav två sto
ra bussar med trädgårdsintresserade.
Vid besök ingår ofta guidning
på Sätra brunn och i brandområdet
samt trädgårdsbesök i Nyhyttan och
Vrenninge.
Däremot känner hon en viss irrita
tion över att trädgården Per Persgår
den inte lagts ut som besöksmål på
Sala kommuns turistsida.
– Trädgårdsbesökare är en stor och
aktiv grupp. Längre söderut i Sverige
är trädgårdsturism mycket vanligt
men här gör vi inte mycket av det. 


Svartådalens Bygdeutveckling

Återkommande aktiviteter, håll
utkik på svartadalensutveckling.se
och på Facebook.
Långfredagen
Äggletning
Valborgsmässofafton
Svedboäng, Fläckebo, Västerbykil
Loppisrunda
Första lördagen i juni
Nationaldagen’
Midsommarafton
Kom till Gården
Första lördagen i augusti
Konst- och Hantverksrundan
Andra helgen i augusti
Julmarknad i Västerfärnebo
Lördagen före första advent
Julmarknad i Fläckebo
Andra advent
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Brandguidningar väcker känslor
Mitt i en katastrof kom ett tryck
utifrån om att få besöka området, men hur möter man en
besökare mitt i en katastrof?
Och bör man?
Det finns nog inte en enda boende i
Sala, Fagersta, Surahammar eller Nor
bergs kommun som inte har en egen
berättelse eller ett minne av vad man
gjorde sommaren 2014 när katastro
fen i form av den stora skogsbran
den obarmhärtigt slog till. Så många
frivilliga insatser och ett sådant stort
engagemang är nog det som många
kommer ihåg, tillsammans med det
mäktiga i den enorma räddningsinsats
som sattes in.
I brandens spår kom också något
annat som skulle hanteras, besökarna.
Skogsbranden var med på löpsedlar,
tv, radio med mera. Plötsligt var Väst
manland med överallt, och många
ville komma och titta på förödelsen.
Men hur går det till? Hur visar man ett
område som är ett stort blödande sår?

Svårt att greppa vidden

Att man ville komma och se med egna
ögon på vad som hade inträffat, det
som man bara hade sett på tv, är för
ståeligt. Det är nämligen ganska svårt
att förstå vidden av det hela även om
man bor i området.
Det stora trycket störde många som
bor i området och vårt sätt att hantera
turismen gick ut på att organisera den
i bussar för att minska åkandet i om
rådet.
Våra guider har sin egen historia
av vad som hände den dagen och är

Svedjenäva på området där branden härjade sommaren 2014. 

i olika grad drabbade. De berättar vad
som hände och vad som kommer att
ske i naturen med den respekt som
kommer av att man faktiskt var där.

Naturen alltmer i blickfånget

Katastrofturismen har tagit steget in i
en ganska ren naturturism, det kom
mer många besökare till brandområ
det fortfarande. Större delen besöker
området på egen hand och just nu
bygger Länstyrelsen bland annat ut
kikstorn på Grävlingberget och job
bar med ökad tillgänglighet för alla.
Länsstyrelsens siffror visar att fram
till den 6 november i år så har det kört
11 845 fordon i reservatet. Hur många
som åker i varje fordon vet man dock

FOTO: LINN SUSLIN

inte. Förra året registrerade man cirka
14 000 fordon,
Hittills i år har vi guidat över 500
personer. Vi har minskat ner och tar
nu bara emot grupper som kommer i
egen buss. En sak är säker – området
fortsätter att fascinera och framförallt
att beröra. Ett stort tack till våra dukti
ga guider och tack till de som kommer
och besöker oss och delar vår historia
för ett ögonblick.
Tanken är också att i kommande
Natur- och Kulturcenter så kommer
bland annat brandområdet att vara
ett av de områden som vi kommer att
koppla samman med naturskoleverk
samheten.

Linn Suslin

Delegation från Kosovo spanade in skogsbruk
Den 21 september gästades
Fallängetorp av en delegation på
tolv personer från Kosovo som
tillsammans med Skogsstyrelsens
representant gjorde en rundresa
för att lära om svenskt skogsbruk
och landsbygdsutveckling.
Gruppen bestod av allt från skogsäga
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re och entreprenörer till personal från
skogsministeriet.
Vi fick tillfälle att berätta om Svartå
dalen och vår utvecklingsresa på går
den med Gröna Hagars kött och Fall
ängetorp för Fä och Folk. Om både
landsbygdsutveckling inom skogs
bruk, lantbruk och turism. Efter en
rundtur på gården åkte vi med traktor

och vagn till Kina, där det lagades mat
ute vid grillplatsen med gårdens egna
råvaror. Det blev en god stunds sam
varo med många intressanta frågor
och glada skratt.
Elden hann falna och skymningen
sänka sig innan uppbrottet och åter
färden med traktor och vagn från Kina
till Fallängetorp.
Anitha Barrsäter
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AKTUELLT FRÅN MEDLEMSFÖRENINGARNA
Västerfärnebo
Hembygdsförening

Verksamheten under året har varit
liknande tidigare år med aktiviteter
som Nationaldags- och Midsommar
firande.
Det har varit underhållning på
torsdagskvällarna i juli och början
av augusti med blandade inslag.
Vårmarknad med hantverksförsälj
ning lockade många till gammel
gården.
Genom RIK (Rörelse, idrott och kul
tur) i skolan har elever ur åk 2 också
fått veta och prova på hur vägen från
ax till limpa ser ut. De fick också vara
med och baka tunnbröd.
Tomasboladan öppnades upp och
fick rymma loppisförsäljning under
sommaren till förmån för gammel
gården.
Andra helgen i augusti var det
Konst- och Hantverksrunda här i byg
den. Gammelgården var en av statio
nerna som rymde många hantverkare.
Rundan arrangeras av Färnbo Byalag
varje år.
Kaffeservering med hembakat bröd
bjöds till försäljning vid alla evene
mang.
Sista aktiviteten på gammelgården
för i år blev en station på Julmarkna
den den 2 december.
Inför kommande år planeras liknan
de program i verksamheten. Vi firar
Nationaldag och midsommar precis
som tidigare och träffas och umgås
på torsdagskvällarna m m. Närmare
information om programmet presen
teras vid ett senare tillfälle.
Vi behöver många hjälpande händer
för att bevara och underhålla den fina
samlingsplats som gammelgården är
för så många. Liten som stor insats är
välkommen! Ju fler vi blir desto trevli
gare kan det bli!
Många har varit givmilda och skänkt
saker till både gammelgården och lop
piset. Ett fantastiskt tidsdokument i
form av många mappar med text och
bild från gångna tider, har skänkts av
Evert Larssons barn till Hembygds
föreningen. Det förvaras och kan stu
deras i Svartådalens Natur- & Kultur
center vid skolan. Vi tackar er för en
värdefull gåva för bygden, som kan
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Kraftmätning
i Svarta Maran

Svarta Maran på 25 kilometer
genomfördes den 9 september
med start i Västerfärnebo,
Svedboäng.

Under en barnaktivitet på Svartådalens
Natur- & Kulturcenter fick barn rita med
tavelkritor på granarna som Linn och
Sara målat på väggen.  FOTO: INGMARI EKMAN

glädja många. Vi ska förvalta den väl!
Ett tack också till er alla som bidra
git under året på olika sätt!

Styrelsen för Hembygdsföreningen

Västerfärnebo PRO

I
PRO-medlemskapet ingår olika
förmåner, till exempel försäkringar,
rabatt på kurser vid PRO:s folkhög
skola i Gysinge, studiecirklar, med
lemstidning, kostnadsfri datasupport
och rabatt på utlandsresor i PROs
eget reseföretag. Aktiviteter såsom
bingo, qigong och motionsdans i
Svedboäng under sommaren. Det ny
aste medlemserbjudandet är förmåns
paketet PRO Mervärde som har ett
extra stort utbud av rabatter och erbju
danden. Se mer på www.pro.se.
Alla som har någon form av pen
sion kan vara med i PRO. Om du bor
tillsammans med en PRO-medlem så
är du också varmt välkommen. Vill du
bli medlem i PRO hör av dig till AnneMarie Smeds på telefon 070-326 50 75.
 Anne-Marie Smeds, Västerfärnebo PRO
Läs mer om föreningarna
i Svartådalen på:
www.svartadalensutveckling.se/
index.php/load/page/Foreningar

För andra året i rad deltog ett antal
cyklister på mountainbike. Där
efter startade löparna. Deltagarna
tog sig sedan ner till Sätra brunn,
där Brunnsrundan på 8 kilometer
och ett antal lopp för barn och ung
domar genomfördes.
I år delade också Svett & Wattprojektet ut barnböcker till de allra
yngsta och informerade om ener
gifrågor.
Först i mål på 25 kilometer löp
ning var Kristoffer Ahlin från IFK
Sala på tiden 1 timme och 46.31 mi
nuter och Linnéa Brickman Eriks
son, WTRS på tiden 1.55.51. Stefan
Ekman från Strömsbergs IF och
Julia Forslin från Västerås LK kom
först i mål på Brunnsrundan.
Bland barnen, som var mellan 4
och 14 år, sprang Maja Mattsson
från Salbohed som distansen 800
meter på tiden 3,46 minuter.
Av cyklisterna kom Andreas
Ringvall, IFK Sala in på tiden 57.28
minuter och Cassandra Öhman,
IFK Sala på 1 timme och 9.44 mi
nuter
Svarta Maran arrangerades av
Sätra IF med hjälp av Svartådalens
Bygdeutveckling.
Nästa Svarta Maran är redan
inplanerad och kommer att ske
lördagen den 8 september 2018.
Kontakta Claes Wannberg på Sätra
IF för mer info: http://idrottonline.se/
SatraIF

Kristoffer Ahlin sprang snabbast i
Svarta Maran på tiden 1 timme och
FOTO: ERIC SÖDERBERG
46 minuter. 
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FOTO: INGMARI EKMAN

Julen kom till
Västerfärnebo

Det händer saker i Svartådalen. Nu finns de första av Svartådalens Bygdeutvecklings
sponsortavlor på plats. En samling sponsorer har redan anmält sig och fler kommer
snart att synas. Men det finns ännu plats för ytterligare sponsorer. Så för de som är
intresserade meddelar föreningen att det kan vara läge att snabbt haffa en plats, eftersom utrymmet snart är slut. Intresserade företag och organisationer kan kontakta
Svartådalens Bygdeutveckling på info@svartadalen.se för information. De sponsorer
som än så länge syns på tavlorna är BN Energikonsult, Fallängetorp, Johan Andersson
Plåt & Entreprenad, Mellanskog, MID Byggentreprenad, Sala Sparbank, Svartådalens
Flis & Pellets, Timmerfabriken och Gussjö Mur & Bygg.
FOTO: JOHN DE JONG

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 073–573 39 79
Västerfärnebo Handelsbod
0224-74 01 00
Västerfärnebo Elektriska
www.vf-el.se 0224–74 00 60

Julmarknaden i Västerfär
nebo hölls traditionsenligt
lördagen före första ad
vent. Hantverkare och försäljare
fanns runt kyrktorget utanför han
delsboden, i Församlingsgården
och i logen på Gammelgården. Vid
Svartådalens Natur- och Kultur
center fanns Gröna Hagar-produk
ter för provsmakning och försälj
ning. Inne på centret kunde man få
en förhandstitt på utställningarna
som byggs upp och en värmande
kaffetår. Som avslutning kom då
äntligen Tomten på besök till gläd
je för alla barnen.

Nominera Årets
Svartådaling
Känner du någon eldsjäl eller för
ening som bidrar extra mycket
till att hålla i gång en dialog som
skapar samarbete och utveckling
på hemmaplan? Nominera någon
eller några som finns och verkar i
Svartådalen senast 31 januari 2018.
Mejla din kandidat med motive
ring till styrelsen@svartadalen.se.
Juryn består av Christine Fern
gren, Mats Fläckerud, Hans Har
rysson, Ann-christin Korths-As
pegren och Monica Yngvesson.

Uthyrning av möteslokal

Hyr Svartådalens Bygdeutvecklings
möteslokal inklusive pentry med
möjlighet till kaffebryggning. Pris
300 kr. Bokning sker genom Kjell
Eklund 74 05 36 eller Ingmari
Ekman 076–806 42 80.
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