Bli medlem i Färnbo Byalag
du också!

Byabladet

Som medlem stöttar du bevarandet
och utvecklingen av vår bygd!
För 2020, 50 kr/person eller 100 kr/familj.

Nr 4 - 2019

Betalas in på Bankgiro 5283-1898.
Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna!
Styrelsen
Färnbo Byalag är medlem i Svartådalens Bygdeutveckling ek. förening.

Byalagskontakter - styrelse
Ingmari Wistrand Martinsson, ordf.
Monica Sornelid, kassör
Marie Lindh, sekr.
Kjell Wistrand, vice ordf.
Ewa Eklund
Annika Sjödin Ellström
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073-055
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Info: farnbo.byalag@vasterfarnebo.se
www.vasterfarnebo.se/foreningar/farnbobyalag.html
Facebook: Färnbo byalag, Västerfärnebo
Vill du hyra A-salen i Bygdegården, kontakta Monica 070-531 20 80.

Julmarknad
i Västerfärnebo
!!!!!lördag!30!nov!kl.!11:00115:00!
!
!Kom$och$träffa$hantverkare$och$försäljare,$
utställningar,$lotterier,$fika$$
runt!Kyrktorget$på$flera$platser,$
!!!!!på!Gammelgården$där$också$Loppis$är$öppet,$
!!!!!!i!Svartådalens!Besökscenter$som$även$har$Öppet$Hus.$
$

Tomten$kommer$till$alla$barnen$$
klockan$14:00$vid$$
Svartådalens$Besökscenter$$
(bredvid$skolan)

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

Välkomna!

På gång i bygden ...
Kort rapport från KoH-träff
En träff hölls 6 november på Svartådalens Besökscenter med deltagare i
Konst- och Hantverksrundan. Vi tittade på bilder och diskuterade hur vi
kan utveckla verksamheten. Nästa år 2020 har Konst- och
Hantverksrundan 20-årsjubiléum.
En hel del diskussioner fördes om marknadsföring och vilka möjligheter
som finns. Det bestämdes att göra en satsning tillsammans med
Svartådalen som ska bidra med en kurs i marknadsföring i februari/
mars inom projektet Svartådalens Friluftsområde.

Föreningar kan hyra möteslokalen i
Svartådalens Besökscenter
Hör av dig till
Kjell Eklund tel. 74 05 36 eller
Ingmari Wistrand Martinsson 076-806 42 80 ingmari@vasterfarnebo.se
om du behöver hyra möteslokal till din förening.
Samtidigt kan du passa på att besöka utställningen i
Svartådalens Natur- och Kulturcenter (SNoK).
Du hittat Svartådalen granne med Västerfärnebo skola.

Det finns även möjlighet att presentera lokala konst- och hantverkare i
Svartådalens möteslokal med olika alster. Hör av er om ni vill vara med
till Svartådalen 0224-74 00 11 eller info@svartadalen.se

Släktforskningens dag - 3:e lördagen i januari
Släktforskningens dag kommer att firas lördag 18 januari i Svartådalens
Besökscenter. Årets tema är Officerare och soldater - deras liv och
bostäder.

Viktigt!
Genom att engagerar DIG i någon av
bygdens föreningar har du möjlighet
att påverka vår framtid.
Hur vill DU ha det i
framtidens Västerfärnebo?

Glöm inte ditt stöd till
Västerfärnebo Hembygdsförening, medlem 100 kr, Bg 351-5459,
Västerfärnebo Dragspelsklubb, medlem 100 kr, Bg 316-6493,
och övriga föreningar i bygden!

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
www.svartadalen.se - styrelsen@svartadalen.se

