Bli medlem i Färnbo Byalag!
Som medlem stöttar du bevarandet
och utvecklingen av vår bygd!
För 2018, 50 kr/person eller 100 kr/familj.

Betalas in på PlusGiro 13 06 59-6.

Gå med i
Färnbo Byalag
på Facebook

Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna!

Byalagskontakter - styrelse
Ingmari Ekman, ordf.
74 03 95, 076-806 42 80
Monica Sornelid, kassör
74 04 34, 070-531 20 80
Marie Lindh, sekr.
74 01 42, 073-952 44 29
Kjell Wistrand, vice ordf.
74 00 15, 070-219 67 62
Ewa Eklund
74 05 36, 076-837 28 64
Mikael Eriksson
74 04 27, 070-636 73 42
Daniel Nässing
251 45, 070-302 15 58
Annika Sjödin Ellström
74 30 45, 073-055 25 44
Info: farnbo.byalag@vasterfarnebo.se
www.vasterfarnebo.se/foreningar/farnbobyalag.html

Tack till alla som stödjer vår verksamhet!
God Jul och Gott Nytt År
till er alla
från
styrelsen

Byabladet
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Svartådalens Natur- & Kulturcenter tar form

Svartådalens forskarrum

Passa på att göra ett besök hos Svartådalen under Julmarknaden
lördag 2 december klockan 11:00-15:30.

I forskarrummet kan du studera Arne Antonsson klippböcker från
hans tid som ortsmeddelare i Sala Allehanda.

Kom och se hur utställningen växer
fram i Svartådalens Natur- och
Kulturcenter. Träffa Odendisa som
vakar över sin sten.

Du kan också botanisera i Evert Larssons forskning som donerats
till Västerfärnebo Hembygdsförening av hans barn. Stort tack!

Se Landforshyttan och arbetarna
som sliter med milan, se smeden i
arbete vid städet.

Till beskådan finns även släktforskning och en del gamla
fotografier. Se även: www.svartadalensutveckling.se

Vill du hyra Bygdegården?
Hyresavgift är femtio kronor (50:-) per gång, max tvåhundra kronor
(200:-) per år för föreningar som har mötesverksamhet.
Ungdomsverksamhet (under 20 år) är hyresfritt.
Hyresavgift vid uthyrning till föreningsfest, privat m m är sexhundra
kronor (600:-) per gång.

Möt djurens konung och se tranan
som dansar. Glöm inte heller den
textila traditionen.
Se dig omkring och följ med på en
resa från Mörttjärnen till Mälaren.

Städning sköts av den som hyr. Det är viktigt att Bygdegården
lämnas städad. Säg till om städningen inte var helt OK när du kom.
När du lämnar lokalen ska den vara städad. Alla sopor ska tas
med och slängas. Städredskap och dammsugare finns i köket.
Inredning och lösöre som skadas ersätts av hyresgästen.
Kontakta Eva Hardenborg, tel: 74 05 37, 070-916 81 75,
e-post: eva.hardenborg@gmail.com

Svartådalens Bygdecenter
I möteslokalen i bygdecenterdelen hittar du utställare under
Julmarknaden. Här kan du köpa fårskinn, garn, charkprodukter,
honung, hantverk m.m.
Det är hit du går för att hämta vinsterna i julklappslotteriet.
TOMTEN kommer till Svartådalen klockan 14:00 för att träffa alla
barnen. Kan tänkas att han redan nu har packat sin julklappssäck
och har den med sig.

Gör som Färnbo Byalag
stöd Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening!
Bli medlem, insats 2.000 kr + medlemsavgift 300 kr/år.
Sätts in på Svartådalens Bygdeutvecklings ek för
bankgiro 5399-2731
eller
ge ett bidrag till Swish: 123 608 34 48

