Bli medlem i Färnbo Byalag du också!
Färnbo Byalag stöder
Svartådalens
Bygdeutveckling ek.för.
och
Västerfärnebo
Betalas in på PlusGiro 13 06 59-6.
Handelsbod ek.för.
genom
medlemskap,
Vi har slutat skriva ut medlemskort.
samt
Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna!
Svartådalens skola
genom stödsparande
Styrelsen
i Ekobanken.

Byabladet

Som medlem stöttar du bevarandet
och utvecklingen av vår bygd!
För 2014, 50 kr/person eller 100 kr/familj.

Byalagskontakter - styrelse
Ingmari Ekman, ordf.
Monica Sornelid, kassör
Annica Törnros, sekr.
Marie Lindh, vice ordf.
Ewa Eklund
Lisa Engström
Mikael Eriksson
Annika Sjödin Ellström
Kjell Wistrand
Info: farnbo.byalag@vasterfarnebo.se
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Avgiften för 2009 är 50 kr/person eller 100 kr/familj.
Den betalas in på PlusGiro 13 06 59-6.
E-post: farnbo.byalag@svartadalen.nu
Konst- och Hantverksrundan
2014

Det händer i Färnbo ...

www.vasterfarnebo.se/foreningar/koh.html

Byalagskontakter
Ingmari Ekman, ordf.
Ann-christin Korths-Aspegren, vice ordf.
Monica Sornelid, kassör
Annica Törnros, sekr.
Marie Lindh
Kjell Wistrand
Helena Andersson
Mats Carlbäck
Karl-Gustav Edsbäcker
Eva Eklund
Satu Larsson

Lördag-söndag 9-10 augusti klockan 10.00-16.00
Årets runda har 15 stationer.
Nytt i år är att Hällbygruppen
kommer att vara på station
17 Gammelgården.
Två nya stationer hittar vi
19 Bovall’n Nyhyttan
och 21 Hedåker.
Program för KoH-rundan
finns att hämta i våra affärer,
på bygdecentret
och hos deltagarna,
På www.vasterfarnebo.se
hittar du sent tillkomna
utställare och mer
information.
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lördag 18 april kl. 10.00-12.00

Klädbytardag i loppisvariant i Bygdegården. Du bokar bord och
Du bokar bord och säljer sedan själv dina saker.
säljer sedan själv dina
saker.
Info Susanne Eriksson 74 04 15.
Anmälan till: Susanne Eriksson 74 04 15.
Annons kommer i Sala Allehanda.

Färnbo Byalag är medlem i Västerfärnebo Handelsbod ek. för.
och Svartådalens Bygdeutveckling ek. för.

Ge ditt stöd till Svartådalens Skola AB
Nu är det klart, Skolinspektionen har gett klartecken och Svartådalens
Skola AB har fått tillstånd att starta grundskola årskurs 7-9 från hösten
2015. Du som vill stödja bygdens egen
skola kan hjälpa till genom att
borga eller spärra på konto som
säkerhet för lånet i Ekobanken
för Svartådalens Skola AB.
Kontakta Magnus Wallin,
magnus.wallin@ekobanken.se
072-512 75 50.
Info: www.ekobanken.se
Övrig information om Svartådalens
Skola kan du få via Bygdecentret
0224-74 00 11 och
www.svartadalen.nu
Facebook: Svartådalens Skolakut

Gå med i Färnbo Byalag
på Facebook
Nu finns Färnbo Byalag på
Facebook.
För att du och alla andra som
vill hitta till Västerfärnebo lätt
ska hitta Byalaget kan du söka
på ”Västerfärnebo Byalag”

