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Svartådalens Friluftsområde 

I projektet Svartådalens Friluftsområde har brobygget påbörjats och 
samverkan har inletts på många fronter. En ny webbsida är färdig och 
dokumentärfilmen har färdigställts. Halva vandringsleden har inven-
terats och en ny guideprodukt har testats under sommaren 2019. 

#4 

I TIDEN 

Stora mängder gäss samlas på isen på de översvämmade ängsmarkerna utefter Svartån vid Ösby,   
2 december 2019. I högra kanten syns Kloberget. I bakgrunden syns Hedbo by. Bron Smäcken 
över ån nedanför Hedbo by kommer att monteras på plats när vattnet sjunker undan och marken 
håller att köra på. Därmed blir Kyrkstigen från Hedbo by till kyrkan åter framkomlig. 

Svartådalen, 
vad vill du/ni? 
Vad vill du/ni? Hur vill du/ni? 
Hur ska vi forma den västra delen 
av Sala kommun i framtiden? 
Hör av dig med dina idéer till 
Svartådalens Bygdeutveckling. 

En förhoppning är att vår fina mö-
teslokal i Svartådalens Besökscen-
ter kommer att bli en naturlig mö-
tesplats för bygdens föreningar 
där man har sina möten, kurser 
och studiecirklar. 

Vi i Svartådalens Bygdeutveckling 
hoppas att du har möjlighet att 
besöka oss och ta del av det vi har 
att erbjuda.  

Nästa år 2020 kommer utemiljön 
att färdigställas. Vi vill gärna se att 
du/ni som har ett intresse för träd-
gård och odling kommer och bli 
med i den trädgårdsgrupp som vi 
vill samla. Det handlar mycket om 
att ta tillvara gamla trädgårdsväx-
ter som är typiska i vår bygd. Ta 
kontakt med Linn 74 00 11 eller 
linn@svartadalen.se så får du veta 
mera. 

Vi ses på Svartådalens Besökscenter! 

Ingmari 
Wistrand Martinsson 

Styrelsen i Svartådalens 
Bygdeutveckling 

Följande delar har utförts i projektet: 

Dokumentären Vi är anhöriga till branden 
har färdigställts och vernissage hölls  i 
november 2018 tillsammans med upp-
taktsmötet för projektet. 

En arbetsgrupp för bygget av bron Smäck-

en över Svartån har bildats och arbetar 
med att få den på plats. Bron är färdigkon-
struerad och ligger hos tillverkaren 
Geréns Mekaniska Verkstads AB i Sala i 
väntan på lämpliga markförhållanden i 
den besvärliga terrängen.  

Forts. på sid. 6 
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Svartådalens Friluftsområde
Aktiviteter flyttas fram i projekt
Projektet Svartådalens Friluftområde 
handlar till stor del om att främja samver-
kan och skapa nya möjligheter i bygden. 
Under våren hade vi många intressanta 
föreläsningar och spännande träffar inpla-
nerade i projektet, dessa har vi nu skjutit 
på framtiden av förklarliga skäl.

Vi hoppas på att till hösten få bjuda in er 
till föreläsningar om kronvilt, skogsträd-
gårdar, jaktjuridik och hur granbarkborrar 
kan hanteras. Vi kommer också att samla 
kreativa företagare för att tillsammans 

hjälpa och inspirera varandra, så snart 
situationen tillåter.

Under tiden arbetar projektet vidare med 
att skapa infrastuktur för bygden både fy-
siskt och digitalt, vi klurar på nya roliga 
aktiviteter att erbjuda både boende och be-
sökare för en framtid efter viruset. Har du 
någon idé som kan främja bygden? Skicka 
ett mejl till annika@svartadalen.se

  Annika Kumlin

  Projektledare 
  Svartådalens Friluftsområde

Nu lyfter vi...
Från och med nu så skapas detta blad i samverkan med medlemmarna i Svartådalens 
Bygdeutveckling. Vi hoppas det ska vara praktiskt för er att ha information om byg-
den i en och samma tidskrift.

FOTO: STIG ERICSSON

Några rader från 
Svartådalens Natur- 
och Kulturcenter 
Våren är här och de krokusar vi 
planterade i höstas lyser nu upp vid 
centret i härligt gula nyanser. Snart 
kommer arbetet utomhus som pau-
sats under vintern att starta igen och 
vi ser fram emot att se trädgården 
växa fram i vår.
Under projektet har vi haft flera na-
turskoledagar med de lokala skolor-
na och vi vill rikta ett stort tack till 
samtliga skolor som varit med! 

Till sommaren kommer vi också att 
presentera en upplevelsejakt som är 
lokaliserad till Svartådalen. En ver-
sion av denna fanns redan förra året 
men nu kör vi den i ny tappning. 
Mer om detta kommer ni att kunna 
läsa om på hemsidan längre fram.

  Linn Suslin 

  Projektledare 
  Svartådalens Natur- och Kulturcenter

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Svartådalens
                       Bygdeutveckling
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V Ä S T E R F Ä R N E B O  D R A G S P E L S K L U B B

Västerfärnebo Dragspelsklubb 
bildades 1979 av Helge Bohlström 
erkänd dragspelare från Färnebo.

Helge ringde ihop dragspelare som 
han kände och så träffades man i 
Hedåkers-lokalen där de övade den 
första tiden. 

Helge var ledare för klubben fram 
till sin död 1985 då andra förmågor 
tog över ledarskapet.

Klubben drivs nu i föreningsform 
vilket innebär att en styrelse med 
ordförande sekreterare och kassör 
samt tre ledamöter väljs på årsmötet 
som hålls varje år.  För tillfälle har 
klubben ett femtiotal medlemmar 
av vilka 12 - 15 är aktiva musiker, 
övriga är stödjande medlemmar 
med intresse för dragspelsmusik.
 

En spelledare som också väljs varje 
år och för tillfället är Kjell Olsson en 
synnerligen kompetent musikledare
för klubben. Vi har också en till 
spelledare Lennart Westling som 
får hoppa in när inte Kjell kan.
Det borgar för att klubben alltid har 
ett bra ledarskap och alltid kan spela.
Den årliga dragspelsgalan har 
klubben drivit sedan 1980 tillsam-
mans med Hembygdsföreningen 
i Västerfärnebo, den samlade stor 

publik och många av Sveriges bästa 
artister var engagerade. Galan av-
slutades på Svedboäng med dans 
på kvällen i samarbete med Idrotts-
föreningen.

Västerfärnebo Dragspelsklubb har 
för övrigt allid haft ett bra samarbe-
te med ortens föreningar och klub-
bar. Klubben har därför alltid vari 
ett populärt inslag vid olika evene-
mang.
 

I klubben finns också en durspels-
grupp som när klubben framräder 
har sin givna platts i programmet.
Gruppen leds av Gunilla Andersson. 

Durspelsgruppen och övriga klub-
ben håller väldigt hög klass och 
drar stora applåder vid dragspels-
galor runtom i Sverige. 

Klubben har också spelat in ett an-
tal CD skivor, kassettband och en 
LP-skiva som alla finns att köpa för 
allmänheten, inspelningarna salu-
förs även när klubben framträder 
eller kontakta spelledarna.

Resor har Västerfärnebo Dragspels-
klubb gjort till de Nordiska länder-
na och till Nordamerika, där man 
gjorde stor succé i Svenskbygderna.

Skulle du som läser det här vilja 
vara med i Västerfärnebo Drag-
spelsklubb, som spelande eller 
stödjande medlem. 
Ta då kontakt med någon av våra 
spelledare Kjell Olson 0224-703 69, 
Lennart Westling tel. 0224-74 00 52, 
vilka hjälper Dig att komma in i ett 
trevligt gäng där musik och 
trevnad gäller ! 

Maths Gunnarsson
Spelande medlem
maths.gunnarsson@hotmail.com

Sven-Erik Buskenström
Sekreterare
svenerik.buskenstrom@gmail.com

FoTo: INGMARI WISTRAND MARTINSSoN

7 VÅRT SVARTÅDALEN #5 2020

    V Ä S T E R F Ä R N E B O  A I K

Västerfärnebo AIK bildades 1950 
och ett tänkt 70-årsjubiléum är nu
skjutet på framtiden.

Vad gäller fotbollssäsongen hänvisas 
till Västmanlands Fotbollsförbund 
vff.se där aktuell information finns. 
Du kan också besöka klubbens Face-
book, Västerfärnebo AIK eller kon-
takta klubbens ordförande Hasse
Andersson 070-568 05 80.

På tal om bildandet av AIK 1950. Det 
var då som Västerfärnebo IK och 
Västerfärnebo AIF slogs ihop till Väs-
terfärnebo AIK. I en bandinspelning 
gjord 1986 av Sigvard Hedkvist träf-
fades ett gäng i Svedboäng och berät-
tade både om idrottens och festplat-
sens verksamhet. De som träffades 
var förutom Sigge, som alla kallar 
honom, Karl Franzén (1906-1999), 
Albin Forsberg (1905-1998), 
Elisabet Johansson (1926-2013), 
Rune Lundequist (1945-2020) 
och Sven-Olof Andersson.

När det gäller idrottsverksamheten så 
bildades Västerfärnebo IK 1924 och 
Västerfärnebo AIF 1932. Men redan 
tidigare fanns det idrottsverksamhet i
bygden, men då i byalag och inte i nå-
gon organiserad föreningsverksam-
het. I Västerbykil fanns det tidigare 
Västerbykils Sportklubb. Planen låg 
i Vretaberg, sen fanns en plan mellan
Kilboaffären och Mats-Lars. Väster-
färnebo AIF hade sedan en plan som 
de arrenderade av slaktare Herbert 
Eriksson på gärdet nedanför nuva-
rande Kilbo skola.

I Rosshyttan fanns också ett lag. 
Det spelades en triangelserie mellan 
Rosshyttan, Västerbykil och Väster-
färnebo. Under den stora manövern 
1924 spelades en match på Wretmans 
gärde i Västerfärnebo mot Rosshyt-
tan. Då kom ett flygplan och tänkte 
gå ner där och alla fotbollsspelare 
sprang åt alla håll.

Det fanns en fotbollsplan i Salbohed 
också, den planen låg 1925 nästan 
precis på samma ställe som den sena-
re planen, alldeles bredvid där min-
nessten från regementstiden hade sin 
ursprungliga plats. Där var det bra 
att börja på vårsäsongen eftersom 
den planen torkade upp snabbt.

Det fanns en fotbollsplan bakom Sö-
derqvist, bakom montörn, nere på 
gärdet. Där spelade JUF, som var som 

ett byalag, mot Hedåker och Väster-
bykil. Både i Hörnsjöfors och Åhl har 
det tidigare funnits byalag som spe-
lade fotboll.

Det var inte bara fotboll naturligt-
vis. Det har spelats både bandy och 
ishockey. Även teränglöpning, gång, 
orientering, gymnastik och friidrott. 
Den stora stjärnan var Åke Hedvall 
som även var svensk rekordhållare i 
diskus. Bland orienterarna kan näm-
nas Harry Johansson som var 2:a i 
SM och Barbro Claesson/Andersson. 
Skidåkare har det funnits många 
genom åren.

Vad gäller festplatsen så började det 
egentligen i Lasjö/Stenby. Det är i en 
gammal intervju med Hedvig Lun-
devall (1904-1995) som hon berättat 
att Gunnar Gustavsson satte upp en 
dansbana i Stenby 1918. Det blev så 
mycket folk så de var tvungna att 
sluta efter några år för besökarna 
trampade ner så mycket för bönder-
na så de fick inte vara kvar. Gunnar 
Gustavsson fick då montera ner sin 
dansbana och efter ett par tre år 1926 
flyttade han den till Svedboäng och 
han körde där i några år. Sedan kom 
Västerfärnebo IK in i bilden och där-
efter blev det AIK 1950. 1926 byggdes 
den nya dansbanan, och 1986 hade 
man 60-årsjubiléum på festplatsen. 
Nej, men Kårbo-Kalle har sagt att 
den nya dansbanan byggdes 1932. 
Hur som helst så var det byggmäs-
tare Aldo Törnqvist (1899-1970) som 
byggde den. Inte lätt att komma ihåg 
flytt och bygge så här långt senare. 
Nu är det senare ändå, kanske någon 
som vet mer?

Hedvig Lundevall berättade även 
att inträdet var 35 öre i början. När 
det var som mest fart på Svedboäng 
var det en 17-18 gånger per säsong, 
maj-oktober. Emile Ford har fortfa-
rande publikrekordet på Svedboäng 
med 1200 personer. Festplatsen har 
under åren gett ett mycket gott eko-
nomiskt tillskott till idrottsverk-
samheten. Utan den hade nog inte 
idrottsverksamheten haft den stora 
framgång som varit.

Mera finns att berätta om både 
idrottsverksamheten och festplatsen, 
är du intresserad eller vet mer. 
Hör gärna av dig!

               Ingmari Wistrand Martinsson

Detta år är inget annat likt!
Till att börja med har vi ställt in Ägg-
letningen som vi genomfört på lång-
fredagen under mer är 30 år. Förra 
året samlade den ett 80-tal barn. Det 
blir inte heller någon loppisrunda nu 
i juni.
Vi planerar för en fortsättning efter 
sommaren och hoppas då att Konst- 
och Hantverksrundan och övriga ak-
tiviteter kan genomföras som vanligt. 
Därför kommer vi att ha en planerings-
träff för KoH-rundan tisdag 26 maj 
klockan 19.00 i Svartådalens Besöks-
center.

Aktiviteter
• Konst- och Hantverksrunda 
lör-söndag 8-9 augusti kl. 10:00-16:00.
• Kräft- o surströmmingsknyt 
lördag 22 augusti kl. 18:00-22:00.
• Julmarknad i byn lördag 
28 november klockan 11:00-15:00.

Färnbo Byalag har tidigare år spons-
rat Gammelgården och Svartådalens 
Bygdeutveckling med bl.a. trädgårds-
bord och kaffebryggare. Du som har 
idéer om vad vi skulle kunna bidra 
till mera i Västerfärnebo, hör av dig 
till någon i styrelsen.

Bli medlem i Färnbo Byalag du 
också! 
Som medlem stöttar du bevarandet 
och utvecklingen av vår bygd! 
För 2020, 50 kr/person eller 100 kr/
familj. 
Betalas in på: 
Bankgiro 5283-1898 (nytt konto). 
Gamla och nya medlemmar hälsas 
välkomna!                              

Du som vill hyra Bygdegården 
kontakta Monica Sornelid.
 

Byalagskontakter - styrelse
Ingmari Wistrand Martinsson, 
ordförande                   076-806 42 80   
Monica Sornelid, kassör       070-531 20 80  
Marie Lindh, sekreterare      073-952 44 29
Ewa Eklund  0224-74 05 36, 076-837 28 64
Annika Sjödin Ellström           073-055 25 44
Viktoria Karlsson, suppl.         070-617 42 57
Kjell Wistrand, suppl.             070-219 67 62

Info: farnbo.byalag@vasterfarnebo.se
www.vasterfarnebo.se/foreningar/
farnbobyalag.html
Facebook: Färnbo byalag, 
Västerfärnebo
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             Västerfärnebo Hembygdsförening
                         – med nya Bygdegården Färnbostugan

Det gångna årets verksamhet var 
till belåtenhet för oss alla. Vi ökade 
medlemsantalet till runt 160 per- 
soner och vi vill gärna bli ännu flera 
i föreningen och hoppas kunna nå 
200 medlemmar under 2020. 
Det kostar 100:- per person och år, 
sätt gärna in på Bg 351-5459

Vi tänkte hålla auktion i maj, sedvanligt 
nationaldagsfirande, midsommar och 
trevligheter på torsdagskvällarna i juli. 
Vad som måste ställas in är osäkert idag. 

Auktionen och 6 juni, nationaldagen, 
ställs in pga covid-19 och de restriktio-
ner som givits inte medger fler än 50 
pers i samling. Auktionen flyttas till 
hösten. Vi planerar för och hoppas att 
kunna genomföra Dragspelsstämman 
ännu ett år den sista helgen i juli. Konst-
och hantverksrundan besöker oss den 
2:a helgen i augusti.

I september planeras det för en kurs 
i lerklining. Man använder lera och nå-
got armerande material, halm t ex, för 
att täta timmerväggar från drag och klä 
insidan.

Blir vi helt arbetslösa nu? Nejdå, i 
en ideell förening finns alltid något att 
göra och i synnerhet i den här fören-
ingen. Det finns ett hus att bygga klart 
och 14 övriga byggnader att ta hand 
om. Vi ska jobba med textilmuséet, så 
att det kan bli verklighet. Det finns 
också massor av gamla föremål att sor-
tera och få ordning på. Gräs finns att 
klippa och att hålla gården fin under 
sommaren måste också göras.

Hembygdsgården är en fin plats att 
besöka på egen hand eller med famil-
jen. Ta med en fikakorg och slå er ner 
och känn atmosfären bland de flera 
hundra år gamla byggnaderna!

Den äldsta från 1798 är parstugan 
som fick en upprustning förra året. 
Taket har blivit omlagt och säkrat för 
många år framöver. Murkna stockar 
har bytts ut och huset är lyft och vilar 
nu på säkrare grund. Tyvärr har den 
inre beklädnaden av väggarna blivit 
skadad av att huset hade sjunkit. 

Lerkliningen har lossnat, varför vi 
planerar tillsammans med Nätver-
ket för byggnadsvård i Västmanland 
att de ska  hålla en kurs på gården.                
Tanken är att samtidigt få hjälp med 
att få en del skador reparerade.

Huset är nu urplockat men ska åter-
ställas vid varmare väderlek. Lite mål-
ningsarbete och tillverkning av ramp 
står också på programmet för det 
gamla huset.

Under vintern har vi jobbat vidare 
med Färnbostugan. Värmepumpar har 
installerats och väggar byggts. Över-
våningen är snart klar för inflyttning. 
Montrar ska inhandlas och en trappa 
utvändigt vid utrymnings dörren ska 
byggas.

På den nedre våningen går det ock-
så framåt. Nästan varje dag finns nå-
gon där och jobbar. Ibland får vi hjälp 
från oväntat håll. Tre PRAO-elever från 
bygden ville gärna komma och hjälpa 
till. Det var Asta, Celina och Siri som 
fick prova på att spackla samt  sortera 
ett flertal föremål som hörde till olika 
hantverksyrken, som skomakare, smed 
och snickare. Många frågor blev det.

Program 2020 på Gammelgården:

Auktionen som skulle ha varit 23  maj är 
framflyttad till sensommaren.

Fredag 19 juni kl 15.00
Midsommarfirande

Torsdag 25 juni kl 18.00
Berättarkväll med Erik Pettersson

Torsdag 2 juli kl 18.00
Veteranfordonskväll

Torsdag 9 juli kl 18.00
Familjekväll

Torsdag 16 juli kl 18.00
Joel Berg, Gustav Lans m fl

Lördag 25 juli kl 13.00-17.00 
Nya Färnboparaden

Lördag 8 augusti kl 10.00-16.00
Konst- och Hantverksrunda

Söndag 9 augusti kl 10.00-16.00 
Konst- och Hantverksrunda

Västerfärnebo PRO bildades år 
1964 och är en opolitisk förening. 
Till ordförande på ett år valdes 
Bengt Roos på årsmötet i mars, 
övriga i styrelsen är:
Arne Kvist, 
Sven Axnér, 
Rune Lundequist, 
Anne-Marie Smeds, 
Sol-Britt Pettersson och 
Sonja Isaksson. 
Föreningen består av ungefär 150 st
medlemmar, huvudsakligen bosatta 
i Västerfärnebo och Fläckebo 
socknar.

Vi har fyra Trivselträffar om året samt 
fyra mycket populära träffar med gröt-
fest i januari, äggsexa i april, sill och 
surströmming i september och julmat i 
december. Underhållning och lotterier 
varje gång vi träffas. 

Under sommaren bjuder vi upp till 
dans varannan måndag på Svedboäng 
där det finns möjlighet att köpa korv 
med bröd och fika för den som inte har 
kaffekorg med sig.

Dessutom resor, bingo och friskvård 
i form av boule tisdag och torsdagar 
under sommarhalvåret samt fredagar 
under vintern.

Program för årets motionsdanser 
på Svedboäng, måndagar kl 13.30-17.00,
med början den :
8/6 Samzons, 22/6 Per Norlings, 
6/7 Junix, 20/7 Gideons, 
3/8 Jonnys, 17/8 Hedins 
och avslutningsvis 24/8 Sandins. 
Inträde 120 kr kontant.

Vi vill gärna bli fler då kan vi göra mer! 
Gå in på www.pro.se eller hör av dig 
till Bengt Roos tel. 0224-74 04 17 och 
anmäl dig.
Västerfärnebo PRO
Styrelsen
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På tisdagarna spelas det bridge och 
på fredagarna är ungdomsgården 
Chillbo öppen för barn och unga från 
årskurs 1 och uppåt. 

Vi har även vårt varierande evene-
mangsutbud av musik, teater, för-
fattarkvällar och inspirationsföreläs-
ningar som lockar människor från 
både bygden men även närliggande 
orter. För att hålla kolla på våra kom-
mande evenemang får man gärna 
följa vår hemsida eller gilla oss på 
Facebook. Vi annonserar även på 
anslagstavlor runt om i våra bygder. 
Saknar du information om oss på just 
din anslagstavla så hör gärna av dig 
till oss. 

Vi i styrelsen jobbar hela tiden med 
att hålla Kilbolokalen i bra skick och 
just nu går vi igenom el och brand-
säkerheten samt att vi precis köpt in 
en stor restaurangkyl och frys, för att 
möta våra hyresgästers önskemål. 

Visste du att det är billigt att hyra 
Kilbolokalen för föreningsmöten, ka-

las och andra evenemang. Köket är 
nyligen omgjort och det finns nu ut-
rustat med spis, stor kaffebryggare, 
kaffetermosar, mikrovågsugnar, vat-
tenkokare, kyl/frys och snabb disk-
maskin. Det finns porslin för upp till 
100 personer. 

Vill du vara med och bidra för att 
Kilbolokalen ska få fortsätta vara en 
levande plats i vår bygd, är du väl-
kommen att bli medlem, blir ledare 
på ungdomsgården, vara med under 
evenemangskvällar eller varför inte 
bli en del i vår styrelse. 

Kontaktinformation 0224-70176 eller 
bokning@kilbolokalen.se 

Välkommen att vara en del av 
Kilbolokalen. 
”Det som sker, äger rum där och då, det 
går inte i repris, det är unikt – och vi som 
är med, för att delta, lyssna och betrakta, 
vi är delar av det som sker.”

Fläckebo Hembygdsförenings 
program 2020
Eftersom ingen vet hur Coronaläget 
utvecklas och vilka rekommenda-   
tioner vi får att följa gällande olika 
arrangemang är detta bara datum 
och tider. 

Mer information kommer att ges via 
hemsidan www.flackebo.org , 
affischer samt facebookgruppen 
Fläckebo Hembygdsförening.

18/6 kl 18 
klädning av midsommarstången vid 
Gammelgården

19/6 kl 12 
Midsommarfirande

18/7 kl 16 
Kyrkogårdsvandring med historia

26/7 kl 13 
Traditionell Sommarfest

6/8 kl 18 
Grillkväll med femkamp

28/8 kl 18 
Berättarkväll i Ösjö-Emmas stuga

4/10 kl 11 
Bulljoggen från kyrkan till Heden

 Fläckebo
 Hembygdsförening

    Kulturföreningen 
    Kilbolokalen

Kilbolokalen i Västerbykil är en levande bygdegård som ger många olika 
möjligheter till möten mellan människor. 

FoTo: KALLE SJöLuND
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                            Lasjö Vilt   Lilla Bjurfors

Om ni har rört er i trakterna kring 
Lasjö de senaste två åren så har ni 
kanske märkt att det har växt fram 
ett vilthägn på gården Lilla Bjurfors. 
Många är intresserade och därför 
vill vi gärna berätta lite om det och 
oss här i vårt lokala blad.

Vi, Alexander Nyfjord och Linda Jax, 
fann den här gården 2015, efter en tids 
sökande efter de rätta förhållandena för 
vår idé om drömlivet. Vi hade en vision 
om ett liv nära naturen med hållbar-
hetstänk och möjlighet att få jobba för 
oss själva. Vi insåg att den här gården 
med dess relativt stora areal av åker-
mark och skog lämpade sig väldigt bra 
för hållning av vilt och efter fördjupad 
research tyckte vi att dovhjort verkade 
särskilt lämpligt. De vill nämligen ha 
mycket åkermark och går samtidigt inte 
lika hårt åt skog som kronhjort. Utöver 
detta så är dovhjortsköttet en av våra 
favoriter bland de olika viltkötten och 
vi tycker att djuren är fantastiskt vackra. 
Så, vi bestämde oss för att ta klivet att bli 
Lasjöbor tillika dovhjortsbönder, med 
visionen att bidra till en så hållbar och 
djurvänlig köttkonsumtion som möjligt 
under namnet Lasjö Vilt.

De följande fyra åren innebar massor 
med administrativt förarbete vid sidan 
av renovering av bostadshuset, men till 

slut var det dags att komma igång prak-
tiskt med djurhållningen också. Under 
hösten 2018 påbörjades bygget och un-
der perioden mars-maj 2019, kom våra 
första hjortar och i och med det började 
vårt liv som hjortbönder på riktigt. 

Vi började med att köpa in 53 st djur, 
från tre olika livdjurshägn i södra Sve-
rige, och kring midsommar 2019 fick vi 
utökning med ca 40 kalvar. Hägnet be-
står av ca 30 ha mark, främst egen men 
även en liten del arrenderad. Ca 18 ha 
är åkerareal och på ca 10 ha har vi sått 
in en fröblandning särskilt anpassad 
för hjortar, innehållande bl.a. vitklöver, 
kärringtand, svartkämpe, kummin och 
rödsvagel. Viltstaketet är strax över 2 
km långt och höjden är 2,10 m. Genom 
hela hägnet rinner en fin bäck som er-
bjuder djuren naturligt vatten.  

Från början planerade vi även att bygga 
ett eget slakteri/vilthanteringsanlägg-
ning på gården, men strax innan som-
maren 2018 blev vi tillfrågade att bli del-
ägare av Landerstedts Slakteri i Norberg 
och valde att bli det. Slakteriet riktade 
sig tidigare främst mot tamboskap men 
är godkänt för alla fyrbenta djurslag och 
vi delägare ville nu utöka verksamheten 
med vilthantering. Namnet ändrades 
därför till Landerstedts Slakteri & Vilt-
hantering och tar emot allt mer vilt, t.ex. 
hjortar från Lasjö Vilt.

Ja, nu vet ni lite mer om vad som pågår 
i Lilla Bjurfors. Djuren blir allt mindre 
blyga så det finns absolut möjlighet att 
få syn på dem om man åker eller pro-
menerar förbi. Om det är någon som 
är ytterligare intresserad av att följa oss 
och våra djur så har vi en Facebooksida 
där vi berättar vad vi gör och även när 
vi har kött att sälja. 

SÄTRA IF:s RULLSKIDBANA
Barmarkssäsongen har nu startat 
på rullskidbanan (1,5 km), Sätra 
skidstadion i Gropen, Sätrabrunn. 

Öppet alla dagar för alla åldrar, även 
kvällstid. Absolut trafikfri miljö!

Spåravgift: 0-18 år fritt, Över 18 år 
30 kr/dag, barmarkssäsong 300 kr.

För information om Sätra IF:s 
verksamhet se FB-grupp 
”Sätra IF Skidor”.

SÄTRA IF - 95 år  Bildades 1925. 
Här kommer en del av bild ur arkivet: 

FOTBOLLSLAG 1930
Från v.ö:  Elis Södergren, Herbert Jansson, 
Elis Persson, Helmer Andersson, 
Helmer Larsson

Från v.m:  Sven Holmberg, 
Gunnar Larsson, Ivar Gustavsson

Från v.u:  Gunnar Berglind, 
Verner Svedberg, Herbert Andersson

                                               Sätra IF
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även en liten del arrenderad. Ca 18 ha 
är åkerareal och på ca 10 ha har vi sått 
in en fröblandning särskilt anpassad 
för hjortar, innehållande bl.a. vitklöver, 
kärringtand, svartkämpe, kummin och 
rödsvagel. Viltstaketet är strax över 2 
km långt och höjden är 2,10 m. Genom 
hela hägnet rinner en fin bäck som er-
bjuder djuren naturligt vatten.  

Från början planerade vi även att bygga 
ett eget slakteri/vilthanteringsanlägg-
ning på gården, men strax innan som-
maren 2018 blev vi tillfrågade att bli del-
ägare av Landerstedts Slakteri i Norberg 
och valde att bli det. Slakteriet riktade 
sig tidigare främst mot tamboskap men 
är godkänt för alla fyrbenta djurslag och 
vi delägare ville nu utöka verksamheten 
med vilthantering. Namnet ändrades 
därför till Landerstedts Slakteri & Vilt-
hantering och tar emot allt mer vilt, t.ex. 
hjortar från Lasjö Vilt.

Ja, nu vet ni lite mer om vad som pågår 
i Lilla Bjurfors. Djuren blir allt mindre 
blyga så det finns absolut möjlighet att 
få syn på dem om man åker eller pro-
menerar förbi. Om det är någon som 
är ytterligare intresserad av att följa oss 
och våra djur så har vi en Facebooksida 
där vi berättar vad vi gör och även när 
vi har kött att sälja. 

SÄTRA IF:s RULLSKIDBANA
Barmarkssäsongen har nu startat 
på rullskidbanan (1,5 km), Sätra 
skidstadion i Gropen, Sätrabrunn. 

Öppet alla dagar för alla åldrar, även 
kvällstid. Absolut trafikfri miljö!

Spåravgift: 0-18 år fritt, Över 18 år 
30 kr/dag, barmarkssäsong 300 kr.

För information om Sätra IF:s 
verksamhet se FB-grupp 
”Sätra IF Skidor”.

SÄTRA IF - 95 år  Bildades 1925. 
Här kommer en del av bild ur arkivet: 

FOTBOLLSLAG 1930
Från v.ö:  Elis Södergren, Herbert Jansson, 
Elis Persson, Helmer Andersson, 
Helmer Larsson

Från v.m:  Sven Holmberg, 
Gunnar Larsson, Ivar Gustavsson

Från v.u:  Gunnar Berglind, 
Verner Svedberg, Herbert Andersson

                                               Sätra IF
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V Ä S T E R F Ä R N E B O  D R A G S P E L S K L U B B

Västerfärnebo Dragspelsklubb 
bildades 1979 av Helge Bohlström 
erkänd dragspelare från Färnebo.

Helge ringde ihop dragspelare som 
han kände och så träffades man i 
Hedåkers-lokalen där de övade den 
första tiden. 

Helge var ledare för klubben fram 
till sin död 1985 då andra förmågor 
tog över ledarskapet.

Klubben drivs nu i föreningsform 
vilket innebär att en styrelse med 
ordförande sekreterare och kassör 
samt tre ledamöter väljs på årsmötet 
som hålls varje år.  För tillfälle har 
klubben ett femtiotal medlemmar 
av vilka 12 - 15 är aktiva musiker, 
övriga är stödjande medlemmar 
med intresse för dragspelsmusik.
 

En spelledare som också väljs varje 
år och för tillfället är Kjell Olsson en 
synnerligen kompetent musikledare
för klubben. Vi har också en till 
spelledare Lennart Westling som 
får hoppa in när inte Kjell kan.
Det borgar för att klubben alltid har 
ett bra ledarskap och alltid kan spela.
Den årliga dragspelsgalan har 
klubben drivit sedan 1980 tillsam-
mans med Hembygdsföreningen 
i Västerfärnebo, den samlade stor 

publik och många av Sveriges bästa 
artister var engagerade. Galan av-
slutades på Svedboäng med dans 
på kvällen i samarbete med Idrotts-
föreningen.

Västerfärnebo Dragspelsklubb har 
för övrigt allid haft ett bra samarbe-
te med ortens föreningar och klub-
bar. Klubben har därför alltid vari 
ett populärt inslag vid olika evene-
mang.
 

I klubben finns också en durspels-
grupp som när klubben framräder 
har sin givna platts i programmet.
Gruppen leds av Gunilla Andersson. 

Durspelsgruppen och övriga klub-
ben håller väldigt hög klass och 
drar stora applåder vid dragspels-
galor runtom i Sverige. 

Klubben har också spelat in ett an-
tal CD skivor, kassettband och en 
LP-skiva som alla finns att köpa för 
allmänheten, inspelningarna salu-
förs även när klubben framträder 
eller kontakta spelledarna.

Resor har Västerfärnebo Dragspels-
klubb gjort till de Nordiska länder-
na och till Nordamerika, där man 
gjorde stor succé i Svenskbygderna.

Skulle du som läser det här vilja 
vara med i Västerfärnebo Drag-
spelsklubb, som spelande eller 
stödjande medlem. 
Ta då kontakt med någon av våra 
spelledare Kjell Olson 0224-703 69, 
Lennart Westling tel. 0224-74 00 52, 
vilka hjälper Dig att komma in i ett 
trevligt gäng där musik och 
trevnad gäller ! 

Maths Gunnarsson
Spelande medlem
maths.gunnarsson@hotmail.com

Sven-Erik Buskenström
Sekreterare
svenerik.buskenstrom@gmail.com

FoTo: INGMARI WISTRAND MARTINSSoN
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Så kom den dagen... 

Svartådalens Bygdeutveckling är en 
ekonomisk förening som arbetar för att 
hålla vår bygd levande. Svartå dalen 
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.

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 webbplasten svartadalen.se 
samt Facebooksidan Svartådalen och
Vi i Svartådalen.
• Driver Svartådalens Besökscenter 
med information om bygden, samhälls– 
och turistinformation.
• Arbetar med utveckling av 
Svartådalens Natur- och Kulturcenter
och Svartådalens Friluftsområde.

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 Wistrand Martinsson, 
sekreterare 076–806 42 80
Ledamöter: 
Bengt Atthem 
Kjell Eklund 
Jan Johansson 
Lillemor Larsson Hassel 
Lennart Westerdahl 
Ann-christin Korths-Aspegren (adj.) 
Agneta Swärd, adjungerad kassör, 
Ordna Administration i Sala AB.

Kontakta oss gärna om det är något 
du undrar eller har synpunkter på. 
mejla till: styrelsen@svartadalen.se

...när jag känner mig än mer privili-
gierad av att vara landsbygdsbo! 

Jag kan gå ut i vårt vackra Svartå-
dalen utan rädsla att komma för 
nära någon, andas ren frisk luft och 
äta bra lokalproducerad mat! Vi 
kan leva nästan som vanligt i dessa 
Coronatider men med stor hänsyn 
till och omsorg om våra medmän 
-niskor. En sak kan vi vara säkra på 
och det är att till sommaren kommer 
många att vilja dela våra möjlighe-
ter med oss. Många kommer att se-
mestra i Sverige i år och vår lands-
bygd kommer att bli välbesökt!

Vårt arbete i Svartådalens Bygde-
utveckling anpassas till den verk-
lighet som nu råder. Arbetena i 
pågående projekt påverkas och pla-
nerade möten och träffar får flyttas 
till hösten. Fokus läggs nu på mer 
praktiskt arbete med infrastruktur 
och aktiviteter inför sommaren för 
att hantera en ökad ström av 
besökare.

Vi fortsätter att planera för vår 
medverkan i sommarens aktivite-
ter då vi hoppas att de kommer att 
kunna genomföras, såsom Färnbo-
paraden, Kom till gården och Konst- 
och Hantverksrundan. Vi har flera 
jubileum att se fram emot som kom-

mer att märkas på olika sätt.
På grund av Coronan ställdes års-

stämman in i mars och vi kommer 
att genomföra den så snart det går 
och innan halvårsskiftet. Går det 
inte att genomföra en fysisk stämma 
så blir den i digital form. Vi kommer 
att skicka ut en ny kallelse.

Man säger att det finns inget ont 
som inte har något gott med sig! 
Kanske är det så att några fått upp 
ögonen för landsbygdens betydelse 

för vår överlevnad! Kanske är det så 
att landsbygden och dess näringar 
går en ljusare tid till mötes!

Var rädda om er, tvätta händerna 
och kramas på distans!

Anitha Barrsäter
Ordförande i Svartådalens 
Bygdeutveckling

FOTO: MALIN KARLSSON

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Svartådalens
                       Bygdeutveckling
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250-årsjubileum! 
I år är det 250 år sedan Västerfärnebo kyrkas  
stora ombyggnad stod klar.  
År 1770 återinvigdes kyrkan, som förvandlats  
från en typisk medeltida sockenkyrka till ett  
nyklassicistiskt tempel enligt senaste mode.   
Vi kommer att uppmärksamma kyrkans  
jubileum under veckan 21-27 september  
och planerar då för flera intressanta aktiviteter  
i och runt kyrkan.  
 
Så håll utkik! 

	

Längtan 
 

Vi har precis firat påsk, kyrkans största högtid. Men det 
blev inte som det brukar. Det var nästan tomt i 
bänkraderna. Många av de som brukar komma tillhör 
någon av riskgrupperna och även om man inte gör det 
så vill man helst undvika folksamlingar. Man kan lugnt 
säga att feststämningen uteblev. 
Vad jag längtar efter är att livet ska få återgå till hur det 
var innan pandemin. Det bästa vi har är ju varandra. 
Det blir jobbigt när vi måste hålla oss på avstånd från 
andra människor. 

Vem hade väl kunnat ana detta elände? Men nu är det 
som det är och vi måste förhålla oss. Men det kommer 
en vändning. Snart får vi vara tillsammans igen. 

Sedan början på 1900-talet har det skett fyra pandemier 
innan Corona – Spanska sjukan, Asiaten, Hongkong-
influensan och svininfluensan. Alla fyra hade sin tid, 
men är nu övervunna. Så blir det med Corona också. Vi 
får helt enkelt härda ut tills dess. 
 
De negativa konsekvenserna av pandemin känner vi 
ganska väl vid det här laget. Det är faktiskt 
förskräckligt. Kan det komma något gott ur detta? 
Svårt att säga, men kanske är det så att när vi måste 
avstå från gemenskap så lär vi oss förstå dess rätta 
värde. Kanske börjar vi längta efter varandra och förstå 
varandras värde mer än tidigare.  

Det är ju förstås inte bara människor som vi tvingas 
avstå från utan också olika aktiviteter, kanske t.o.m. 
jobbet. Vi lever i en period av väntan och längtan 
tillbaka till det gamla livet. Men en period som denna 
blir samtidigt en period av omvärdering. Kanske blir 
vårt liv aldrig mer som förut. Kanske blir det bättre. 

 
 
 

 

En sak som pandemin verkligen gjort tydligt är hur 
förenade vi människor är med varandra och i vilket 
beroende vi står till varandra. Kanske kommer vi att 
uppskatta varandra mer efter detta. 

Pandemin har inga gränser, men det har inte bönen 
heller. Det är nog länge sedan det bads så mycket för så 
många som det görs nu. Kyrkorna har blivit de bönehus 
som de är tänkta att vara. I tider som dessa står vi 
ganska handfallna, men Gud hör bön. Påskens budskap 
”från mörker till ljus” kommer att realiseras även i 
denna situation. 

Bön: 
 
Gud, du är hela universums Gud, allas mor och far. 

Du är kärlekens källa, alla goda gåvors givare. 

Låt oss märka din närvaro i det som sker. 

Omslut oss med din kärlek. 

När förtvivlan, oro och sorg drabbar oss, 

var nära med din omsorg och medkänsla. 

Hjälp oss att gå i Jesu fotspår och på hans uppdrag 

vara varandras tjänare.	

	

Lars-Olof Eklund, präst 
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Varje vardag hålls en kort lunchbön 
kl.12.00 i Västerfärnebo kyrka. 
 
 
 

Varje tisdag (t.o.m. 9/6) kl.08.30 firas 
mässa i Västerfärnebo kyrka. 
 
 
 

Varje onsdag bjuds du in till 
promenad med start vid Västerfärnebo 
kyrka kl.13.30. Efteråt serveras kaffe 
vid kyrkan. 
 
 
 

Välkommen! 

 
Sommaren 2020 

 
 
 
 
 
 

MAJ 
   

17 Bönsöndagen  
 Bönen 
 
 
 

 
   

21   Kristi himmelfärdsdag 
 Herre över allting  
   
 
 
 

 
24   Söndagen före pingst 
 Hjälparen kommer 
 

28 torsdag 
  
 
30 lördag 
 
 
 
31   Pingstdagen 
 Den heliga Anden 
 
 
JUNI 
 

 7  Heliga trefaldighets dag 
 Gud – Fader, Son och Ande 
 

14  Första sön efter tref 
 Vårt dop 
 

20  Midsommardagen 
 Skapelsen 
 

21  Helige Johannes döp. dag 
 Den Högstes profet 
 

 
27    lördag 
 

 
28  Tredje sön efter tref
 Förlorad och återfunnen 
 

 
JULI 
 

  4  lördag 
  
 

  5  Fjärde sön efter tref 
 Att inte döma 
 

11  lördag 
 
 

12  Apostladagen 
 Sänd mig 
 

18  lördag 
 
 

19  Sjätte sön efter tref 
 Efterföljelse 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Västerfärnebo  
 
 
 
 
 

11.00 Gudstjänst 
Karn Degréus,  
 
 

08.00 Ekumenisk gökotta  
på byberget i Fläckebo  

 Medtag egen kaffekorg  
 

11.00 Gudstjänst 
 Lars-Olof Eklund 
 

 18.30 Kyrkofullmäktige 
sammanträder 

 

17.00 Körkonsert 
Kyrkokören och 
Cevirakören (Ramnäs)  

 

11.00 Gudstjänst 
 Karin Degréus  
 

 
 
 
 
 

Västerfärnebo  
 
 

11.00 Högmässa 

 Markus Holmberg  

 
 
 
 
 

11.00 Högmässa 

 Markus Holmberg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.00 Högmässa 
 Kent Johansson   
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Fläckebo  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.00 Gudstjänst 
 Karin Degréus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fläckebo  
 
 
 
 
 
11.00 Högmässa i Sätra brunns 

kyrka, Kent Johansson  

 
 
 
 
 

14.00 Husdjursgudstjänst  
Kent Johansson,  
medtag egen kaffekorg  

 

18.00 Musik vid helgsmål 
 Kira Lankinen  

 

16.00 Mässa  

 Kent Johansson  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fläckebo  
 
 
 
 
 

18.00 Musik vid helgsmål 
Gunilla Widegren, Jenny 
och Erik Kristoffersson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.00 Musik vid helgsmål 

Duo Tolv Strängar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

18.00 Musik vid helgsmål 
Carolina Lindström, m.fl. 
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24   Söndagen före pingst 
 Hjälparen kommer 
 

28 torsdag 
  
 
30 lördag 
 
 
 
31   Pingstdagen 
 Den heliga Anden 
 
 
JUNI 
 

 7  Heliga trefaldighets dag 
 Gud – Fader, Son och Ande 
 

14  Första sön efter tref 
 Vårt dop 
 

20  Midsommardagen 
 Skapelsen 
 

21  Helige Johannes döp. dag 
 Den Högstes profet 
 

 
27    lördag 
 

 
28  Tredje sön efter tref
 Förlorad och återfunnen 
 

 
JULI 
 

  4  lördag 
  
 

  5  Fjärde sön efter tref 
 Att inte döma 
 

11  lördag 
 
 

12  Apostladagen 
 Sänd mig 
 

18  lördag 
 
 

19  Sjätte sön efter tref 
 Efterföljelse 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Västerfärnebo  
 
 
 
 
 

11.00 Gudstjänst 
Karn Degréus,  
 
 

08.00 Ekumenisk gökotta  
på byberget i Fläckebo  

 Medtag egen kaffekorg  
 

11.00 Gudstjänst 
 Lars-Olof Eklund 
 

 18.30 Kyrkofullmäktige 
sammanträder 

 

17.00 Körkonsert 
Kyrkokören och 
Cevirakören (Ramnäs)  

 

11.00 Gudstjänst 
 Karin Degréus  
 

 
 
 
 
 

Västerfärnebo  
 
 

11.00 Högmässa 

 Markus Holmberg  

 
 
 
 
 

11.00 Högmässa 

 Markus Holmberg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.00 Högmässa 
 Kent Johansson   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
11.00 Högmässa 
 Kent Johansson 
 
 

 
Västerfärnebo 
 
 
 
11.00 Högmässa 
 Kent Johansson 
 
 
11.00 Högmässa 
 Kent Johansson 
 

 
11.00 Högmässa 
 Kent Johansson  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fläckebo  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.00 Gudstjänst 
 Karin Degréus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fläckebo  
 
 
 
 
 
11.00 Högmässa i Sätra brunns 

kyrka, Kent Johansson  

 
 
 
 
 

14.00 Husdjursgudstjänst  
Kent Johansson,  
medtag egen kaffekorg  

 

18.00 Musik vid helgsmål 
 Kira Lankinen  

 

16.00 Mässa  

 Kent Johansson  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fläckebo  
 
 
 
 
 

18.00 Musik vid helgsmål 
Gunilla Widegren, Jenny 
och Erik Kristoffersson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.00 Musik vid helgsmål 

Duo Tolv Strängar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

18.00 Musik vid helgsmål 
Carolina Lindström, m.fl. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
	

forts. nästa sida
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Ibland blir det inte som man tänkt… 
Ändringar kan ske med kort varsel. Uppdateringar av kalendariet finner du på församlingens hemsida 
och i appen ”Kyrkguiden” (laddas ner från App Store eller Google play). Du kan även ringa 
församlingsexpeditionen och få uppdaterad information. 

lördag 25 juli i Västerfärnebo k:a 
 
 
 

Västerfärnebo dragspelsklubb spelar  
i samband med dragspelsstämman 

Musik vid helgsmål 

 
 
JULI 
 

25  lördag 
 

 
 
26  Kristi förklarings dag 
 Jesus förhärligad 
 

 
AUGUSTI 
 

  1  lördag 
  
  2  Åttonde sön efter tref 
 Andlig klarsyn 
 

  9  Nionde sön efter tref 
 Goda förvaltare 
 

16  Tionde sön efter tref 
 Nådens gåvor 
 

23  Elfte sön efter tref 
 Tro och liv 
 

30  Tolfte sön efter tref 
 Friheten i Kristus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Västerfärnebo 
 

18.00    Musik vid helgsmål 
           Västerfärnebo dragspels-                          
          klubb 
 

11.00 Högmässa 
 Lars-Olof Eklund  

 
 
 
 
 
 

Västerfärnebo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.00 Högmässa 
 Lars-Olof Eklund  

 

11.00 Högmässa 
 Markus Holmberg 
 

11.00 Högmässa 
 Lars-Olof Eklund  
 
 
 
 
 

11.00 Högmässa 
  Markus Holmberg 
 

11.00 Högmässa 
  Lars-Olof Eklund 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fläckebo  
 
 
 
 
 
Fläckebo  
 
 
 
 
 

18.00 Musik vid helgsmål 
Hans Dietrichson &  
Ali Djeridi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

16.00 Körmässa 
Kören Cantamus från 
Västerås, under ledning av 
Ellinor Carlsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

lördag 27 juni i Fläckebo k:a 
 
 
 

”Fiesta”– en orgelkonsert med 
musik som lyfter taket! 
Diplomorganist Kira Lankinen. 

lördag 4 juli i Fläckebo k:a 
 
 
 

"Sång till Friheten" 
Gunilla Widegren, sång  
Jenny och Erik Kristoffersson, 
flöjt, saxofon, kontrabas 

lördag 11 juli i Fläckebo k:a 
 
 
 

"Från Bach till Visa" 
Duo Tolv Strängar erbjuder ett 
välklingande och stämningsfullt 
program bestående av vackra 
gitarrpärlor och visor. 

lördag 18 juli i Fläckebo k:a 
 
 
 

"Det hörs en ton av sommartid" 
Carolina Lindström med vänner 
spelar och sjunger 

lördag 1 augusti i Fläckebo k:a 
 
 

"Musik i jazzton" 
Hans Dietrichson, piano och Ali 
Djeridi, trummor  

 
	

 
 
 
 

Ibland blir det inte som man tänkt… 
Ändringar kan ske med kort varsel. Uppdateringar av kalendariet finner du på församlingens hemsida 
och i appen ”Kyrkguiden” (laddas ner från App Store eller Google play). Du kan även ringa 
församlingsexpeditionen och få uppdaterad information. 

lördag 25 juli i Västerfärnebo k:a 
 
 
 

Västerfärnebo dragspelsklubb spelar  
i samband med dragspelsstämman 

	

Musik  v i d  h e l g små l  

 
 
JULI 
 

25  lördag 
 

 
 
26  Kristi förklarings dag 
 Jesus förhärligad 
 

 
AUGUSTI 
 

  1  lördag 
  
  2  Åttonde sön efter tref 
 Andlig klarsyn 
 

  9  Nionde sön efter tref 
 Goda förvaltare 
 

16  Tionde sön efter tref 
 Nådens gåvor 
 

23  Elfte sön efter tref 
 Tro och liv 
 

30  Tolfte sön efter tref 
 Friheten i Kristus 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

 
 

 
 
Västerfärnebo 
 

18.00    Musik vid helgsmål 
           Västerfärnebo dragspels-                          
          klubb 
 

11.00 Högmässa 
 Lars-Olof Eklund  

 
 
 
 
 
 

Västerfärnebo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.00 Högmässa 
 Lars-Olof Eklund  

 

11.00 Högmässa 
 Markus Holmberg 
 

11.00 Högmässa 
 Lars-Olof Eklund  
 
 
 
 
 

11.00 Högmässa 
  Markus Holmberg 
 

11.00 Högmässa 
  Lars-Olof Eklund 
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

 
 
Fläckebo  
 
 
 
 
 
Fläckebo  
 
 
 
 
 

18.00 Musik vid helgsmål 
Hans Dietrichson &  
Ali Djeridi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

16.00 Körmässa 
Kören Cantamus från 
Västerås, under ledning av 
Ellinor Carlsson 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

lördag 27 juni i Fläckebo k:a 
 
 
 

”Fiesta”– en orgelkonsert med 
musik som lyfter taket! 
Diplomorganist Kira Lankinen. 
	

lördag 4 juli i Fläckebo k:a 
 
 
 

"Sång till Friheten" 
Gunilla Widegren, sång  
Jenny och Erik Kristoffersson, 
flöjt, saxofon, kontrabas 

lördag 11 juli i Fläckebo k:a 
 
 
 

"Från Bach till Visa" 
Duo Tolv Strängar erbjuder ett 
välklingande och stämningsfullt 
program bestående av vackra 
gitarrpärlor och visor. 

lördag 18 juli i Fläckebo k:a 
 
 
 

"Det hörs en ton av sommartid" 
Carolina Lindström med vänner 
spelar och sjunger 

lördag 1 augusti i Fläckebo k:a 
 
 

"Musik i jazzton" 
Hans Dietrichson, piano och Ali 
Djeridi, trummor  
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Gravar 
vars gravrätt gått ut före den 1:a januari 2020  
kommer att tas bort om inte gravrättsinne-
havaren snarast kontaktar vaktmästarna. 
 
Du når oss på vardagarna kl. 7-16: 
0224-42 26 17  Kajsa  Västerfärnebo kyrkogård 
0224-42 26 18  Mats  Fläckebo kyrkogård 
 
 
Meddela gärna anhöriga som ni vet inte bor kvar i trakten. 

 
 

Med vänliga hälsningar vaktmästeriet 

Gravrätter 
som utgått tidigare än 2019 och utgår 2019, 
kommer att tillfalla församlingen 1 januari 2020 
om du inte kontaktar vaktmästarna. 
 
Du når oss på vardagarna kl. 7-16: 
0224-42 26 17  Kajsa  Västerfärnebo kyrkogård 
0224-42 26 18  Mats  Fläckebo kyrkogård 
 
Hör av dig så fort som möjligt så att du inte kommer till 
kyrkogården och upptäcker att din grav inte längre tillhör 
dig. 
Meddela gärna anhöriga som ni vet inte bor kvar i trakten. 

 
 

Med vänliga hälsningar Vaktmästeriet 

Nu är våren här och  
med den ber vi er  
ta bort gravlyktorna  
från kyrkogårdarna.  
Det är lätt hänt att  
lyktorna står i vägen  
och går sönder. 

mvh 
kyrkvaktmästarna 

OBS! 
Ändrade expeditionstider 

under sommaren (17/6-18/8): 

 

tisdag till torsdag kl.09.30-12 

Kyrkorna i Västerfärnebo och Fläckebo är öppna 
varje dag, året runt, från morgon till eftermiddag, för 
ljuständning, stillhet och turistbesök. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Även om vi nu både ställer in och ställer om så finns 
kyrkans personal till för dig! Du är välkommen att ringa oss 
om du behöver praktisk hjälp, förbön eller bara en mänsklig 
röst i andra änden av tråden. Du hittar alla telefonnummer 
längre ner på denna sida. 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Församlingsexpedition: 
Klockarvägen 1, 733 60 Västerfärnebo 
Expeditionstid: mån-fre 09.30-12  (tis 10.30-12) 

  

Telefon:    0224-42 26 00 
    

Ärenden som rör gravar, tel: 0224-42 26 15 

  

E-post: vasterfarnebo.pastorat@svenskakyrkan.se 
Hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/vasterfarnebo-flackebo-forsamling 

Kyrkoherde Markus Holmberg  0224-42 26 05 
markus.holmberg@svenskakyrkan.se 

Komminister Lars-Olof Eklund  0224-42 26 06  
lars-olof.eklund@svenskakyrkan.se 

Diakon Ann-Christin Salomonsson  0224-42 26 10 
ann-christin.salomonsson@svenskakyrkan.se 

Församlingspedagog Anne-Lie Östlund 0224-42 26 11 
anne-lie.ostlund@svenskakyrkan.se 

Kantor Susanne Nordin  0224-42 26 08 
susanne.nordin@svenskakyrkan.se 

Kanslist Inger Aspgård      0224-42 26 01 
inger.aspgård@svenskakyrkan.se 

Kök Sara Andersson  0224-42 26 02 

Kyrkogårdsförvaltningen  0224-42 26 15 

Kyrkogårdsförest. Kajsa Westerdahl 0224-42 26 17 
kajsa.westerdahl@svenskakyrkan.se 

Kyrkvaktmästare Mats Fläckerud  0224-42 26 18 
mats.flackerud@svenskakyrkan.se 

Kyrkvaktmästare Anders Smeds  0224-42 26 16 
anders.smeds@svenskakyrkan.se 
 

Kyrkorådets ordförande  
Elisabet Pettersson   076-766 00 08 
elisabet.pettersson@sala.se 

Kyrkorådets vice ordförande 
Claes Wannberg  072-244 75 37 
 

	
	
	
	
Gravar 
vars gravrätt gått ut före den 1:a januari 2020  
kommer att tas bort om inte gravrättsinne-
havaren snarast kontaktar vaktmästarna. 
 
Du når oss på vardagarna kl. 7-16: 
0224-42 26 17  Kajsa  Västerfärnebo kyrkogård 
0224-42 26 18  Mats  Fläckebo kyrkogård 
 
Meddela gärna anhöriga som ni vet inte bor  
kvar i trakten. 
 
 

Med vänliga hälsningar Vaktmästeriet 

	

Gravrätter	
som	utgått	tidigare	än	2019	och	utgår	2019,	
kommer	att	tillfalla	församlingen	1	januari	
2020	
om	du	inte	kontaktar	vaktmästarna.	
	
Du	når	oss	på	vardagarna	kl.	7-16:	
0224-42	26	17		 Kajsa		 Västerfärnebo	kyrkogård	
0224-42	26	18		 Mats		 Fläckebo	kyrkogård	
	
Hör	av	dig	så	fort	som	möjligt	så	att	du	inte	kommer	till	
kyrkogården	och	upptäcker	att	din	grav	inte	längre	
tillhör	dig.	
Meddela	gärna	anhöriga	som	ni	vet	inte	bor	kvar	i	
trakten.	
	
	

Med	vänliga	hälsningar	Vaktmästeriet	

	

Nu är våren här och  
med den ber vi er  
ta bort gravlyktorna  
från kyrkogårdarna.  
Det är lätt hänt att  
lyktorna står i vägen  
och går sönder. 

Mvh 
Kyrkvaktmästarna 

OBS! 
Ändrade expeditionstider 

under sommaren (17/6-18/8): 

 

tisdag till torsdag kl.09.30-12 
	

Kyrkorna i Västerfärnebo och Fläckebo är öppna 
varje dag, året runt, från morgon till eftermiddag, för 
ljuständning, stillhet och turistbesök. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Även om vi nu både ställer in och ställer om så finns 
kyrkans personal till för dig! Du är välkommen att ringa oss 
om du behöver praktisk hjälp, förbön eller bara en mänsklig 
röst i andra änden av tråden. Du hittar alla telefonnummer 
längre ner på denna sida. 

	

	

	

	
	 	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

		 	
	

	
	
	
	 	 	

	

	 	

	
	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Församlingsexpedition: 
Klockarvägen 1, 733 60 Västerfärnebo 
Expeditionstid: mån-fre 09.30-12  (tis 10.30-12) 

  

Telefon:    0224-42 26 00 
    

Ärenden som rör gravar, tel: 0224-42 26 15 

  

E-post: vasterfarnebo.pastorat@svenskakyrkan.se 
Hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/vasterfarnebo-flackebo-forsamling 

	
	

Kyrkoherde Markus Holmberg  0224-42 26 05 
markus.holmberg@svenskakyrkan.se 

Komminister Lars-Olof Eklund  0224-42 26 06  
lars-olof.eklund@svenskakyrkan.se 

Diakon Ann-Christin Salomonsson  0224-42 26 10 
ann-christin.salomonsson@svenskakyrkan.se 

Församlingspedagog Anne-Lie Östlund 0224-42 26 11 
anne-lie.ostlund@svenskakyrkan.se 

Kantor Susanne Nordin  0224-42 26 08 
susanne.nordin@svenskakyrkan.se 

Kanslist Inger Aspgård      0224-42 26 01 
inger.aspgård@svenskakyrkan.se 

Kök Sara Andersson  0224-42 26 02 

Kyrkogårdsförvaltningen  0224-42 26 15 

Kyrkogårdsförest. Kajsa Westerdahl 0224-42 26 17 
kajsa.westerdahl@svenskakyrkan.se 

Kyrkvaktmästare Mats Fläckerud  0224-42 26 18 
mats.flackerud@svenskakyrkan.se 

Kyrkvaktmästare Anders Smeds  0224-42 26 16 
anders.smeds@svenskakyrkan.se 
 

Kyrkorådets ordförande  
Elisabet Pettersson   076-766 00 08 
elisabet.pettersson@sala.se 

Kyrkorådets vice ordförande 
Claes Wannberg  072-244 75 37 
 

Kök	Sara	Andersson	 0224-74	00	03	

www.svenskakyrkan.se/vasterfarnebo-flackebo-forsamling

	
	
	
	
Gravar 
vars gravrätt gått ut före den 1:a januari 2020  
kommer att tas bort om inte gravrättsinne-
havaren snarast kontaktar vaktmästarna. 
 
Du når oss på vardagarna kl. 7-16: 
0224-42 26 17  Kajsa  Västerfärnebo kyrkogård 
0224-42 26 18  Mats  Fläckebo kyrkogård 
 
Meddela gärna anhöriga som ni vet inte bor  
kvar i trakten. 
 
 

Med vänliga hälsningar Vaktmästeriet 

	

Gravrätter	
som	utgått	tidigare	än	2019	och	utgår	2019,	
kommer	att	tillfalla	församlingen	1	januari	
2020	
om	du	inte	kontaktar	vaktmästarna.	
	
Du	når	oss	på	vardagarna	kl.	7-16:	
0224-42	26	17		 Kajsa		 Västerfärnebo	kyrkogård	
0224-42	26	18		 Mats		 Fläckebo	kyrkogård	
	
Hör	av	dig	så	fort	som	möjligt	så	att	du	inte	kommer	till	
kyrkogården	och	upptäcker	att	din	grav	inte	längre	
tillhör	dig.	
Meddela	gärna	anhöriga	som	ni	vet	inte	bor	kvar	i	
trakten.	
	
	

Med	vänliga	hälsningar	Vaktmästeriet	

	

Nu är våren här och  
med den ber vi er  
ta bort gravlyktorna  
från kyrkogårdarna.  
Det är lätt hänt att  
lyktorna står i vägen  
och går sönder. 

Mvh 
Kyrkvaktmästarna 

OBS! 
Ändrade expeditionstider 

under sommaren (17/6-18/8): 

 

tisdag till torsdag kl.09.30-12 
	

Kyrkorna i Västerfärnebo och Fläckebo är öppna 
varje dag, året runt, från morgon till eftermiddag, för 
ljuständning, stillhet och turistbesök. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Även om vi nu både ställer in och ställer om så finns 
kyrkans personal till för dig! Du är välkommen att ringa oss 
om du behöver praktisk hjälp, förbön eller bara en mänsklig 
röst i andra änden av tråden. Du hittar alla telefonnummer 
längre ner på denna sida. 

	

	

	

	
	 	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

		 	
	

	
	
	
	 	 	

	

	 	

	
	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Församlingsexpedition: 
Klockarvägen 1, 733 60 Västerfärnebo 
Expeditionstid: mån-fre 09.30-12  (tis 10.30-12) 

  

Telefon:    0224-42 26 00 
    

Ärenden som rör gravar, tel: 0224-42 26 15 

  

E-post: vasterfarnebo.pastorat@svenskakyrkan.se 
Hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/vasterfarnebo-flackebo-forsamling 

	
	

Kyrkoherde Markus Holmberg  0224-42 26 05 
markus.holmberg@svenskakyrkan.se 

Komminister Lars-Olof Eklund  0224-42 26 06  
lars-olof.eklund@svenskakyrkan.se 

Diakon Ann-Christin Salomonsson  0224-42 26 10 
ann-christin.salomonsson@svenskakyrkan.se 

Församlingspedagog Anne-Lie Östlund 0224-42 26 11 
anne-lie.ostlund@svenskakyrkan.se 

Kantor Susanne Nordin  0224-42 26 08 
susanne.nordin@svenskakyrkan.se 

Kanslist Inger Aspgård      0224-42 26 01 
inger.aspgård@svenskakyrkan.se 

Kök Sara Andersson  0224-42 26 02 

Kyrkogårdsförvaltningen  0224-42 26 15 

Kyrkogårdsförest. Kajsa Westerdahl 0224-42 26 17 
kajsa.westerdahl@svenskakyrkan.se 

Kyrkvaktmästare Mats Fläckerud  0224-42 26 18 
mats.flackerud@svenskakyrkan.se 

Kyrkvaktmästare Anders Smeds  0224-42 26 16 
anders.smeds@svenskakyrkan.se 
 

Kyrkorådets ordförande  
Elisabet Pettersson   076-766 00 08 
elisabet.pettersson@sala.se 

Kyrkorådets vice ordförande 
Claes Wannberg  072-244 75 37 
 

Kök	Sara	Andersson	 0224-74	00	03	

	
	
	
	
Gravar 
vars gravrätt gått ut före den 1:a januari 2020  
kommer att tas bort om inte gravrättsinne-
havaren snarast kontaktar vaktmästarna. 
 
Du når oss på vardagarna kl. 7-16: 
0224-42 26 17  Kajsa  Västerfärnebo kyrkogård 
0224-42 26 18  Mats  Fläckebo kyrkogård 
 
Meddela gärna anhöriga som ni vet inte bor  
kvar i trakten. 
 
 

Med vänliga hälsningar Vaktmästeriet 

	

Gravrätter	
som	utgått	tidigare	än	2019	och	utgår	2019,	
kommer	att	tillfalla	församlingen	1	januari	
2020	
om	du	inte	kontaktar	vaktmästarna.	
	
Du	når	oss	på	vardagarna	kl.	7-16:	
0224-42	26	17		 Kajsa		 Västerfärnebo	kyrkogård	
0224-42	26	18		 Mats		 Fläckebo	kyrkogård	
	
Hör	av	dig	så	fort	som	möjligt	så	att	du	inte	kommer	till	
kyrkogården	och	upptäcker	att	din	grav	inte	längre	
tillhör	dig.	
Meddela	gärna	anhöriga	som	ni	vet	inte	bor	kvar	i	
trakten.	
	
	

Med	vänliga	hälsningar	Vaktmästeriet	

	

Nu är våren här och  
med den ber vi er  
ta bort gravlyktorna  
från kyrkogårdarna.  
Det är lätt hänt att  
lyktorna står i vägen  
och går sönder. 

Mvh 
Kyrkvaktmästarna 

OBS! 
Ändrade expeditionstider 

under sommaren (17/6-18/8): 

 

tisdag till torsdag kl.09.30-12 
	

Kyrkorna i Västerfärnebo och Fläckebo är öppna 
varje dag, året runt, från morgon till eftermiddag, för 
ljuständning, stillhet och turistbesök. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Även om vi nu både ställer in och ställer om så finns 
kyrkans personal till för dig! Du är välkommen att ringa oss 
om du behöver praktisk hjälp, förbön eller bara en mänsklig 
röst i andra änden av tråden. Du hittar alla telefonnummer 
längre ner på denna sida. 

	

	

	

	
	 	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

		 	
	

	
	
	
	 	 	

	

	 	

	
	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Församlingsexpedition: 
Klockarvägen 1, 733 60 Västerfärnebo 
Expeditionstid: mån-fre 09.30-12  (tis 10.30-12) 

  

Telefon:    0224-42 26 00 
    

Ärenden som rör gravar, tel: 0224-42 26 15 

  

E-post: vasterfarnebo.pastorat@svenskakyrkan.se 
Hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/vasterfarnebo-flackebo-forsamling 

	
	

Kyrkoherde Markus Holmberg  0224-42 26 05 
markus.holmberg@svenskakyrkan.se 

Komminister Lars-Olof Eklund  0224-42 26 06  
lars-olof.eklund@svenskakyrkan.se 

Diakon Ann-Christin Salomonsson  0224-42 26 10 
ann-christin.salomonsson@svenskakyrkan.se 

Församlingspedagog Anne-Lie Östlund 0224-42 26 11 
anne-lie.ostlund@svenskakyrkan.se 

Kantor Susanne Nordin  0224-42 26 08 
susanne.nordin@svenskakyrkan.se 

Kanslist Inger Aspgård      0224-42 26 01 
inger.aspgård@svenskakyrkan.se 

Kök Sara Andersson  0224-42 26 02 

Kyrkogårdsförvaltningen  0224-42 26 15 

Kyrkogårdsförest. Kajsa Westerdahl 0224-42 26 17 
kajsa.westerdahl@svenskakyrkan.se 

Kyrkvaktmästare Mats Fläckerud  0224-42 26 18 
mats.flackerud@svenskakyrkan.se 

Kyrkvaktmästare Anders Smeds  0224-42 26 16 
anders.smeds@svenskakyrkan.se 
 

Kyrkorådets ordförande  
Elisabet Pettersson   076-766 00 08 
elisabet.pettersson@sala.se 

Kyrkorådets vice ordförande 
Claes Wannberg  072-244 75 37 
 

Kök	Sara	Andersson	 0224-74	00	03	

 
 
 
 
Gravar 
vars gravrätt gått ut före den 1:a januari 2020  
kommer att tas bort om inte gravrättsinne-
havaren snarast kontaktar vaktmästarna. 
 
Du når oss på vardagarna kl. 7-16: 
0224-42 26 17  Kajsa  Västerfärnebo kyrkogård 
0224-42 26 18  Mats  Fläckebo kyrkogård 
 
 
Meddela gärna anhöriga som ni vet inte bor kvar i trakten. 

 
 

Med vänliga hälsningar vaktmästeriet 

Gravrätter 
som utgått tidigare än 2019 och utgår 2019, 
kommer att tillfalla församlingen 1 januari 2020 
om du inte kontaktar vaktmästarna. 
 
Du når oss på vardagarna kl. 7-16: 
0224-42 26 17  Kajsa  Västerfärnebo kyrkogård 
0224-42 26 18  Mats  Fläckebo kyrkogård 
 
Hör av dig så fort som möjligt så att du inte kommer till 
kyrkogården och upptäcker att din grav inte längre tillhör 
dig. 
Meddela gärna anhöriga som ni vet inte bor kvar i trakten. 

 
 

Med vänliga hälsningar Vaktmästeriet 

Nu är våren här och  
med den ber vi er  
ta bort gravlyktorna  
från kyrkogårdarna.  
Det är lätt hänt att  
lyktorna står i vägen  
och går sönder. 

mvh 
kyrkvaktmästarna 

OBS! 
Ändrade expeditionstider 

under sommaren (17/6-18/8): 

 

tisdag till torsdag kl.09.30-12 

Kyrkorna i Västerfärnebo och Fläckebo är öppna 
varje dag, året runt, från morgon till eftermiddag, för 
ljuständning, stillhet och turistbesök. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Även om vi nu både ställer in och ställer om så finns 
kyrkans personal till för dig! Du är välkommen att ringa oss 
om du behöver praktisk hjälp, förbön eller bara en mänsklig 
röst i andra änden av tråden. Du hittar alla telefonnummer 
längre ner på denna sida. 
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    V Ä S T E R F Ä R N E B O  A I K

Västerfärnebo AIK bildades 1950 
och ett tänkt 70-årsjubiléum är nu
skjutet på framtiden.

Vad gäller fotbollssäsongen hänvisas 
till Västmanlands Fotbollsförbund 
vff.se där aktuell information finns. 
Du kan också besöka klubbens Face-
book, Västerfärnebo AIK eller kon-
takta klubbens ordförande Hasse
Andersson 070-568 05 80.

På tal om bildandet av AIK 1950. Det 
var då som Västerfärnebo IK och 
Västerfärnebo AIF slogs ihop till Väs-
terfärnebo AIK. I en bandinspelning 
gjord 1986 av Sigvard Hedkvist träf-
fades ett gäng i Svedboäng och berät-
tade både om idrottens och festplat-
sens verksamhet. De som träffades 
var förutom Sigge, som alla kallar 
honom, Karl Franzén (1906-1999), 
Albin Forsberg (1905-1998), 
Elisabet Johansson (1926-2013), 
Rune Lundequist (1945-2020) 
och Sven-Olof Andersson.

När det gäller idrottsverksamheten så 
bildades Västerfärnebo IK 1924 och 
Västerfärnebo AIF 1932. Men redan 
tidigare fanns det idrottsverksamhet i
bygden, men då i byalag och inte i nå-
gon organiserad föreningsverksam-
het. I Västerbykil fanns det tidigare 
Västerbykils Sportklubb. Planen låg 
i Vretaberg, sen fanns en plan mellan
Kilboaffären och Mats-Lars. Väster-
färnebo AIF hade sedan en plan som 
de arrenderade av slaktare Herbert 
Eriksson på gärdet nedanför nuva-
rande Kilbo skola.

I Rosshyttan fanns också ett lag. 
Det spelades en triangelserie mellan 
Rosshyttan, Västerbykil och Väster-
färnebo. Under den stora manövern 
1924 spelades en match på Wretmans 
gärde i Västerfärnebo mot Rosshyt-
tan. Då kom ett flygplan och tänkte 
gå ner där och alla fotbollsspelare 
sprang åt alla håll.

Det fanns en fotbollsplan i Salbohed 
också, den planen låg 1925 nästan 
precis på samma ställe som den sena-
re planen, alldeles bredvid där min-
nessten från regementstiden hade sin 
ursprungliga plats. Där var det bra 
att börja på vårsäsongen eftersom 
den planen torkade upp snabbt.

Det fanns en fotbollsplan bakom Sö-
derqvist, bakom montörn, nere på 
gärdet. Där spelade JUF, som var som 

ett byalag, mot Hedåker och Väster-
bykil. Både i Hörnsjöfors och Åhl har 
det tidigare funnits byalag som spe-
lade fotboll.

Det var inte bara fotboll naturligt-
vis. Det har spelats både bandy och 
ishockey. Även teränglöpning, gång, 
orientering, gymnastik och friidrott. 
Den stora stjärnan var Åke Hedvall 
som även var svensk rekordhållare i 
diskus. Bland orienterarna kan näm-
nas Harry Johansson som var 2:a i 
SM och Barbro Claesson/Andersson. 
Skidåkare har det funnits många 
genom åren.

Vad gäller festplatsen så började det 
egentligen i Lasjö/Stenby. Det är i en 
gammal intervju med Hedvig Lun-
devall (1904-1995) som hon berättat 
att Gunnar Gustavsson satte upp en 
dansbana i Stenby 1918. Det blev så 
mycket folk så de var tvungna att 
sluta efter några år för besökarna 
trampade ner så mycket för bönder-
na så de fick inte vara kvar. Gunnar 
Gustavsson fick då montera ner sin 
dansbana och efter ett par tre år 1926 
flyttade han den till Svedboäng och 
han körde där i några år. Sedan kom 
Västerfärnebo IK in i bilden och där-
efter blev det AIK 1950. 1926 byggdes 
den nya dansbanan, och 1986 hade 
man 60-årsjubiléum på festplatsen. 
Nej, men Kårbo-Kalle har sagt att 
den nya dansbanan byggdes 1932. 
Hur som helst så var det byggmäs-
tare Aldo Törnqvist (1899-1970) som 
byggde den. Inte lätt att komma ihåg 
flytt och bygge så här långt senare. 
Nu är det senare ändå, kanske någon 
som vet mer?

Hedvig Lundevall berättade även 
att inträdet var 35 öre i början. När 
det var som mest fart på Svedboäng 
var det en 17-18 gånger per säsong, 
maj-oktober. Emile Ford har fortfa-
rande publikrekordet på Svedboäng 
med 1200 personer. Festplatsen har 
under åren gett ett mycket gott eko-
nomiskt tillskott till idrottsverk-
samheten. Utan den hade nog inte 
idrottsverksamheten haft den stora 
framgång som varit.

Mera finns att berätta om både 
idrottsverksamheten och festplatsen, 
är du intresserad eller vet mer. 
Hör gärna av dig!

               Ingmari Wistrand Martinsson

Detta år är inget annat likt!
Till att börja med har vi ställt in Ägg-
letningen som vi genomfört på lång-
fredagen under mer är 30 år. Förra 
året samlade den ett 80-tal barn. Det 
blir inte heller någon loppisrunda nu 
i juni.
Vi planerar för en fortsättning efter 
sommaren och hoppas då att Konst- 
och Hantverksrundan och övriga ak-
tiviteter kan genomföras som vanligt. 
Därför kommer vi att ha en planerings-
träff för KoH-rundan tisdag 26 maj 
klockan 19.00 i Svartådalens Besöks-
center.

Aktiviteter
• Konst- och Hantverksrunda 
lör-söndag 8-9 augusti kl. 10:00-16:00.
• Kräft- o surströmmingsknyt 
lördag 22 augusti kl. 18:00-22:00.
• Julmarknad i byn lördag 
28 november klockan 11:00-15:00.

Färnbo Byalag har tidigare år spons-
rat Gammelgården och Svartådalens 
Bygdeutveckling med bl.a. trädgårds-
bord och kaffebryggare. Du som har 
idéer om vad vi skulle kunna bidra 
till mera i Västerfärnebo, hör av dig 
till någon i styrelsen.

Bli medlem i Färnbo Byalag du 
också! 
Som medlem stöttar du bevarandet 
och utvecklingen av vår bygd! 
För 2020, 50 kr/person eller 100 kr/
familj. 
Betalas in på: 
Bankgiro 5283-1898 (nytt konto). 
Gamla och nya medlemmar hälsas 
välkomna!                              

Du som vill hyra Bygdegården 
kontakta Monica Sornelid.
 

Byalagskontakter - styrelse
Ingmari Wistrand Martinsson, 
ordförande                   076-806 42 80   
Monica Sornelid, kassör       070-531 20 80  
Marie Lindh, sekreterare      073-952 44 29
Ewa Eklund  0224-74 05 36, 076-837 28 64
Annika Sjödin Ellström           073-055 25 44
Viktoria Karlsson, suppl.         070-617 42 57
Kjell Wistrand, suppl.             070-219 67 62

Info: farnbo.byalag@vasterfarnebo.se
www.vasterfarnebo.se/foreningar/
farnbobyalag.html
Facebook: Färnbo byalag, 
Västerfärnebo

FÄRNBO 
BYALAG
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             Västerfärnebo Hembygdsförening
                         – med nya Bygdegården Färnbostugan

Det gångna årets verksamhet var 
till belåtenhet för oss alla. Vi ökade 
medlemsantalet till runt 160 per- 
soner och vi vill gärna bli ännu flera 
i föreningen och hoppas kunna nå 
200 medlemmar under 2020. 
Det kostar 100:- per person och år, 
sätt gärna in på Bg 351-5459

Vi tänkte hålla auktion i maj, sedvanligt 
nationaldagsfirande, midsommar och 
trevligheter på torsdagskvällarna i juli. 
Vad som måste ställas in är osäkert idag. 

Auktionen och 6 juni, nationaldagen, 
ställs in pga covid-19 och de restriktio-
ner som givits inte medger fler än 50 
pers i samling. Auktionen flyttas till 
hösten. Vi planerar för och hoppas att 
kunna genomföra Dragspelsstämman 
ännu ett år den sista helgen i juli. Konst-
och hantverksrundan besöker oss den 
2:a helgen i augusti.

I september planeras det för en kurs 
i lerklining. Man använder lera och nå-
got armerande material, halm t ex, för 
att täta timmerväggar från drag och klä 
insidan.

Blir vi helt arbetslösa nu? Nejdå, i en 
ideell förening finns alltid något att göra 
och i synnerhet i den här föreningen. 
Färnbostugan kräver många arbetstim-
mar och de 14 byggnader som finns på 
gården, behöver ses över ibland. De 
stora gräsytorna ska klippas så att går-
den är tillgänglig för besökande. Många 
föremål måste sorteras och ordnas. Vi 
ska arbeta för att ett textilmuseum blir 
verklighet under året. Riksantikvarie- 
ämbetet har stött vårt projekt med eko-
nomiskt bidrag.. Det finns också mas-
sor av gamla föremål att sortera och få 
ordning på. Gräs finns att klippa och 
att hålla gården fin under sommaren 
måste också göras.

Hembygdsgården är en fin plats att 
besöka på egen hand eller med famil-
jen. Ta med en fikakorg och slå er ner 
och känn atmosfären bland de flera 
hundra år gamla byggnaderna!

Storstugan är den äldsta byggnaden 
från 1798, som kom till gården 1920.
Den fick en upprustning under hös-
ten 2019. Taket har lagts om och säk-
rats och säkrat för många år framöver. 
Murkna stockar har bytts ut och huset 
är lyft och vilar nu på säkrare grund. 
Tyvärr har den inre beklädnaden av 
väggarna blivit skadad av att huset 
hade sjunkit. 

Länsstyrelsen och Europeiska jord-
bruksfonden har bidragit till att möj-
liggöra renoveringen.

Lerkliningen har lossnat, varför vi 
planerar tillsammans med Nätver-
ket för byggnadsvård i Västmanland 
att de ska  hålla en kurs på gården.                
Tanken är att samtidigt få hjälp med 
att få en del skador reparerade.

Huset är nu urplockat men ska åter-
ställas vid varmare väderlek. Lite mål-
ningsarbete och tillverkning av ramp 
står också på programmet för det 
gamla huset.

Under vintern har vi jobbat vidare 
med Färnbostugan. Värmepumpar har 
installerats och väggar byggts. Över-
våningen är snart klar för inflyttning. 
Montrar ska inhandlas och en trappa 
utvändigt vid utrymnings dörren ska 
byggas.

På den nedre våningen går det ock-
så framåt. Nästan varje dag finns nå-
gon där och jobbar. Ibland får vi hjälp 
från oväntat håll. Tre PRAO-elever från 
bygden ville gärna komma och hjälpa 
till. Det var Asta, Celina och Siri som 
fick prova på att spackla samt  sortera 
ett flertal föremål som hörde till olika 
hantverksyrken, som skomakare, smed 
och snickare. Många frågor blev det.

   Anita Forsgren/Hembygdsföreningen

Program 2020 på Gammelgården:
Fredag 19 juni kl 15.00
Midsommarfirande
Torsdag 25 juni kl 18.00
Berättarkväll med Erik Pettersson
Torsdag 2 juli kl 18.00
Veteranfordonskväll
Torsdag 9 juli kl 18.00
Familjekväll
Torsdag 16 juli kl 18.00
Joel Berg, Gustav Lans m fl
Lördag 25 juli kl 13.00-17.00 
Nya Färnboparaden
Lördag 8 augusti kl 10.00-16.00
Konst- och Hantverksrunda
Söndag 9 augusti kl 10.00-16.00 
Konst- och Hantverksrunda

Västerfärnebo PRO bildades år 
1964 och är en opolitisk förening. 
Till ordförande på ett år valdes 
Bengt Roos på årsmötet i mars, 
övriga i styrelsen är:
Arne Kvist, 
Sven Axnér, 
Rune Lundequist, 
Anne-Marie Smeds, 
Sol-Britt Pettersson och 
Sonja Isaksson. 
Föreningen består av ungefär 150 st
medlemmar, huvudsakligen bosatta 
i Västerfärnebo och Fläckebo 
socknar.

Vi har fyra Trivselträffar om året samt 
fyra mycket populära träffar med gröt-
fest i januari, äggsexa i april, sill och 
surströmming i september och julmat i 
december. Underhållning och lotterier 
varje gång vi träffas. 

Under sommaren bjuder vi upp till 
dans varannan måndag på Svedboäng 
där det finns möjlighet att köpa korv 
med bröd och fika för den som inte har 
kaffekorg med sig.

Dessutom resor, bingo och friskvård 
i form av boule tisdag och torsdagar 
under sommarhalvåret samt fredagar 
under vintern.

Program för årets motionsdanser 
på Svedboäng, måndagar kl 13.30-17.00,
med början den :
8/6 Samzons, 22/6 Per Norlings, 
6/7 Junix, 20/7 Gideons, 
3/8 Jonnys, 17/8 Hedins 
och avslutningsvis 24/8 Sandins. 
Inträde 120 kr kontant.

Vi vill gärna bli fler då kan vi göra mer! 
Gå in på www.pro.se eller hör av dig 
till Bengt Roos tel. 0224-74 04 17 och 
anmäl dig.
Västerfärnebo PRO
Styrelsen
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Svartådalens Friluftsområde 

I projektet Svartådalens Friluftsområde har brobygget påbörjats och 
samverkan har inletts på många fronter. En ny webbsida är färdig och 
dokumentärfilmen har färdigställts. Halva vandringsleden har inven-
terats och en ny guideprodukt har testats under sommaren 2019. 

#4 

I TIDEN 

Stora mängder gäss samlas på isen på de översvämmade ängsmarkerna utefter Svartån vid Ösby,   
2 december 2019. I högra kanten syns Kloberget. I bakgrunden syns Hedbo by. Bron Smäcken 
över ån nedanför Hedbo by kommer att monteras på plats när vattnet sjunker undan och marken 
håller att köra på. Därmed blir Kyrkstigen från Hedbo by till kyrkan åter framkomlig. 

Svartådalen, 
vad vill du/ni? 
Vad vill du/ni? Hur vill du/ni? 
Hur ska vi forma den västra delen 
av Sala kommun i framtiden? 
Hör av dig med dina idéer till 
Svartådalens Bygdeutveckling. 

En förhoppning är att vår fina mö-
teslokal i Svartådalens Besökscen-
ter kommer att bli en naturlig mö-
tesplats för bygdens föreningar 
där man har sina möten, kurser 
och studiecirklar. 

Vi i Svartådalens Bygdeutveckling 
hoppas att du har möjlighet att 
besöka oss och ta del av det vi har 
att erbjuda.  

Nästa år 2020 kommer utemiljön 
att färdigställas. Vi vill gärna se att 
du/ni som har ett intresse för träd-
gård och odling kommer och bli 
med i den trädgårdsgrupp som vi 
vill samla. Det handlar mycket om 
att ta tillvara gamla trädgårdsväx-
ter som är typiska i vår bygd. Ta 
kontakt med Linn 74 00 11 eller 
linn@svartadalen.se så får du veta 
mera. 

Vi ses på Svartådalens Besökscenter! 

Ingmari 
Wistrand Martinsson 

Styrelsen i Svartådalens 
Bygdeutveckling 

Följande delar har utförts i projektet: 

Dokumentären Vi är anhöriga till branden 
har färdigställts och vernissage hölls  i 
november 2018 tillsammans med upp-
taktsmötet för projektet. 

En arbetsgrupp för bygget av bron Smäck-

en över Svartån har bildats och arbetar 
med att få den på plats. Bron är färdigkon-
struerad och ligger hos tillverkaren 
Geréns Mekaniska Verkstads AB i Sala i 
väntan på lämpliga markförhållanden i 
den besvärliga terrängen.  

Forts. på sid. 6 
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På tisdagarna spelas det bridge och på 
fredagarna är ungdomsgården Chillbo 
öppen för barn och unga från årskurs 1 
och uppåt. 

Vi har även vårt varierande evene-
mangsutbud av musik, teater, förfat-
tarkvällar och inspirationsföreläsningar 
som lockar människor från både byg-
den men även närliggande orter. För att 
hålla kolla på våra kommande evene-
mang får man gärna följa vår hemsida 
eller gilla oss på Facebook. Vi annonse-
rar även på anslagstavlor runt om i våra 
bygder. Saknar du information om oss 
på just din anslagstavla så hör gärna av 
dig till oss. 

Vi i styrelsen jobbar hela tiden med att 
hålla Kilbolokalen i bra skick och just nu 
går vi igenom el och brandsäkerheten 
samt att vi precis köpt in en stor restau-
rangkyl och frys, för att möta våra hy-
resgästers önskemål. 

Visste du att det är billigt att hyra Kil-
bolokalen för föreningsmöten, kalas och 
andra evenemang. Köket är nyligen om-
gjort och det finns nu utrustat med spis, 
stor kaffebryggare, kaffetermosar, mik-
rovågsugnar, vattenkokare, kyl/frys 
och snabb diskmaskin. Det finns porslin 
för upp till 100 personer. 

Vill du vara med och bidra för att Kilbo-
lokalen ska få fortsätta vara en levande 
plats i vår bygd, är du välkommen att bli 
medlem, blir ledare på ungdomsgården, 
vara med under evenemangskvällar el-
ler varför inte bli en del i vår styrelse. 

Kontaktinformation 0224-70176 eller 
bokning@kilbolokalen.se 

Välkommen att vara en del av 
Kilbolokalen. 

”Det som sker, äger rum där och då, det 
går inte i repris, det är unikt – och vi som 
är med, för att delta, lyssna och betrakta, 
vi är delar av det som sker.”

sjön syns Braheholmen. En gul pavil-
jong syns på holmen, den påminner 
om ett 1600-tals slott där en mytom-
spunnen ledsam kärlekssaga utspela-
des mellan Ebba Brahe och Gustav II 
Adolf.

Ett fridfullt litet smultronställe där 
besökare kan hämta nya krafter och 
få ro i själen.

Natalija von Knorring

Fläckebo Hembygdsförenings 
program 2020
Eftersom ingen vet hur Coronaläget 
utvecklas och vilka rekommendationer 
vi får att följa gällande olika arrange-
mang är detta bara datum och tider. 

Mer information kommer att ges via 
hemsidan www.flackebo.org , affischer 
samt facebookgruppen Fläckebo Hem-
bygdsförening.

18/6 kl 18 
klädning av midsommarstången vid 
Gammelgården

19/6 kl 12 
Midsommarfirande

18/7 kl 16 
Kyrkogårdsvandring med historia

26/7 kl 13 
Traditionell Sommarfest

6/8 kl 18 
Grillkväll med femkamp

28/8 kl 18 
Berättarkväll i Ösjö-Emmas stuga

4/10 kl 11 
Bulljoggen från kyrkan till Heden

Fyra mil från Västerås och två mil 
från Sala ligger Fläckebo socken.

Det som byn kanske är mest känd 
för är den vackra, grunda Fläcksjön. 
På försommaren, nära strandkanten 
reser sig som stolta, rakryggade sol-
dater gula svärdsliljor. Senare blänker 
sjön av vaxartade, gröna näckrosblad 
med vita och gula näckrosblommor. 
Vassruggar här och var gör det lite 
svårt att ro obehindrat i hela sjön.

Fläcksjön är även känd för sitt rikli-
ga fågelliv. Vår och höst fylls luften i 
byn av flyttfåglarnas höga skrin. Stora 
flockar av tranor, sångsvanar och gäss 
mellanlandar i sjön och på översväm-
made åkrar i trakten. Andra, mer 
ovanliga fåglar som t.ex. havsörn kan 
man kika på från utsiktsplatsen nära 
sjön.

Mitt i byn på kyrkbacken reser sig 
en anrik gammal kyrka med vackert 
blyinfattat, färggrant fönster och 37 
m högt torn. Kyrkan står alltid öppen 
för besökare.  

Nedanför kyrkogården har en ovanlig 
runsten rests till minnet av en hand-
lingskraftig vikingakvinna Odendisa. 
Flera 1700-tals trähus, vanliga för trak-
ten har samlats och återuppbyggds 
på Granudden vid Fläcksjön. Det är 
Gammelgården ”Ett smultronställe”, 
som den omnämns av besökare.

På en utsiktsplats vid Gammelgården 
kan man sitta och betrakta den stor-
slagna utsikten över sjön med alla 
dess skiftningar under de olika årsti-
derna. Mitt emot utsiktsplatsen över 

   Fläckebo
   Hembygdsförening

  Kulturföreningen 
  Kilbolokalen

Kilbolokalen i Västerbykil är en levande 
bygdegård som ger många olika möjlig-
heter till möten mellan människor. 

FOTO: KALLE SJÖLUND

Ett smultronställe i Västmanland.
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                            Lasjö Vilt   Lilla Bjurfors

Om ni har rört er i trakterna kring 
Lasjö de senaste två åren så har ni 
kanske märkt att det har växt fram 
ett vilthägn på gården Lilla Bjurfors. 
Många är intresserade och därför 
vill vi gärna berätta lite om det och 
oss här i vårt lokala blad.

Vi, Alexander Nyfjord och Linda Jax, 
fann den här gården 2015, efter en tids 
sökande efter de rätta förhållandena för 
vår idé om drömlivet. Vi hade en vision 
om ett liv nära naturen med hållbar-
hetstänk och möjlighet att få jobba för 
oss själva. Vi insåg att den här gården 
med dess relativt stora areal av åker-
mark och skog lämpade sig väldigt bra 
för hållning av vilt och efter fördjupad 
research tyckte vi att dovhjort verkade 
särskilt lämpligt. De vill nämligen ha 
mycket åkermark och går samtidigt inte 
lika hårt åt skog som kronhjort. Utöver 
detta så är dovhjortsköttet en av våra 
favoriter bland de olika viltkötten och 
vi tycker att djuren är fantastiskt vackra. 
Så, vi bestämde oss för att ta klivet att bli 
Lasjöbor tillika dovhjortsbönder, med 
visionen att bidra till en så hållbar och 
djurvänlig köttkonsumtion som möjligt 
under namnet Lasjö Vilt.

De följande fyra åren innebar massor 
med administrativt förarbete vid sidan 
av renovering av bostadshuset, men till 

slut var det dags att komma igång prak-
tiskt med djurhållningen också. Under 
hösten 2018 påbörjades bygget och un-
der perioden mars-maj 2019, kom våra 
första hjortar och i och med det började 
vårt liv som hjortbönder på riktigt. 

Vi började med att köpa in 53 st djur, 
från tre olika livdjurshägn i södra Sve-
rige, och kring midsommar 2019 fick vi 
utökning med ca 40 kalvar. Hägnet be-
står av ca 30 ha mark, främst egen men 
även en liten del arrenderad. Ca 18 ha 
är åkerareal och på ca 10 ha har vi sått 
in en fröblandning särskilt anpassad 
för hjortar, innehållande bl.a. vitklöver, 
kärringtand, svartkämpe, kummin och 
rödsvagel. Viltstaketet är strax över 2 
km långt och höjden är 2,10 m. Genom 
hela hägnet rinner en fin bäck som er-
bjuder djuren naturligt vatten.  

Från början planerade vi även att bygga 
ett eget slakteri/vilthanteringsanlägg-
ning på gården, men strax innan som-
maren 2018 blev vi tillfrågade att bli del-
ägare av Landerstedts Slakteri i Norberg 
och valde att bli det. Slakteriet riktade 
sig tidigare främst mot tamboskap men 
är godkänt för alla fyrbenta djurslag och 
vi delägare ville nu utöka verksamheten 
med vilthantering. Namnet ändrades 
därför till Landerstedts Slakteri & Vilt-
hantering och tar emot allt mer vilt, t.ex. 
hjortar från Lasjö Vilt.

Ja, nu vet ni lite mer om vad som pågår 
i Lilla Bjurfors. Djuren blir allt mindre 
blyga så det finns absolut möjlighet att 
få syn på dem om man åker eller pro-
menerar förbi. Om det är någon som 
är ytterligare intresserad av att följa oss 
och våra djur så har vi en Facebooksida 
där vi berättar vad vi gör och även när 
vi har kött att sälja. 

SÄTRA IF:s RULLSKIDBANA
Barmarkssäsongen har nu startat 
på rullskidbanan (1,5 km), Sätra 
skidstadion i Gropen, Sätrabrunn. 

Öppet alla dagar för alla åldrar, även 
kvällstid. Absolut trafikfri miljö!

Spåravgift: 0-18 år fritt, Över 18 år 
30 kr/dag, barmarkssäsong 300 kr.

För information om Sätra IF:s 
verksamhet se FB-grupp 
”Sätra IF Skidor”.

SÄTRA IF - 95 år  Bildades 1925. 
Här kommer en del av bild ur arkivet: 

FOTBOLLSLAG 1930
Från v.ö:  Elis Södergren, Herbert Jansson, 
Elis Persson, Helmer Andersson, 
Helmer Larsson

Från v.m:  Sven Holmberg, 
Gunnar Larsson, Ivar Gustavsson

Från v.u:  Gunnar Berglind, 
Verner Svedberg, Herbert Andersson

                                               Sätra IF
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V Ä S T E R F Ä R N E B O  D R A G S P E L S K L U B B

Västerfärnebo Dragspelsklubb 
bildades 1979 av Helge Bohlström 
erkänd dragspelare från Färnebo.

Helge ringde ihop dragspelare som 
han kände och så träffades man i 
Hedåkers-lokalen där de övade den 
första tiden. 

Helge var ledare för klubben fram 
till sin död 1985 då andra förmågor 
tog över ledarskapet.

Klubben drivs nu i föreningsform 
vilket innebär att en styrelse med 
ordförande sekreterare och kassör 
samt tre ledamöter väljs på årsmötet 
som hålls varje år.  För tillfälle har 
klubben ett femtiotal medlemmar 
av vilka 12 - 15 är aktiva musiker, 
övriga är stödjande medlemmar 
med intresse för dragspelsmusik.
 

En spelledare som också väljs varje 
år och för tillfället är Kjell Olsson en 
synnerligen kompetent musikledare
för klubben. Vi har också en till 
spelledare Lennart Westling som 
får hoppa in när inte Kjell kan.
Det borgar för att klubben alltid har 
ett bra ledarskap och alltid kan spela.
Den årliga dragspelsgalan har 
klubben drivit sedan 1980 tillsam-
mans med Hembygdsföreningen 
i Västerfärnebo, den samlade stor 

publik och många av Sveriges bästa 
artister var engagerade. Galan av-
slutades på Svedboäng med dans 
på kvällen i samarbete med Idrotts-
föreningen.

Västerfärnebo Dragspelsklubb har 
för övrigt allid haft ett bra samarbe-
te med ortens föreningar och klub-
bar. Klubben har därför alltid vari 
ett populärt inslag vid olika evene-
mang.
 

I klubben finns också en durspels-
grupp som när klubben framräder 
har sin givna platts i programmet.
Gruppen leds av Gunilla Andersson. 

Durspelsgruppen och övriga klub-
ben håller väldigt hög klass och 
drar stora applåder vid dragspels-
galor runtom i Sverige. 

Klubben har också spelat in ett an-
tal CD skivor, kassettband och en 
LP-skiva som alla finns att köpa för 
allmänheten, inspelningarna salu-
förs även när klubben framträder 
eller kontakta spelledarna.

Resor har Västerfärnebo Dragspels-
klubb gjort till de Nordiska länder-
na och till Nordamerika, där man 
gjorde stor succé i Svenskbygderna.

Skulle du som läser det här vilja 
vara med i Västerfärnebo Drag-
spelsklubb, som spelande eller 
stödjande medlem. 
Ta då kontakt med någon av våra 
spelledare Kjell Olson 0224-703 69, 
Lennart Westling tel. 0224-74 00 52, 
vilka hjälper Dig att komma in i ett 
trevligt gäng där musik och 
trevnad gäller ! 

Maths Gunnarsson
Spelande medlem
maths.gunnarsson@hotmail.com

Sven-Erik Buskenström
Sekreterare
svenerik.buskenstrom@gmail.com

FOTO: INGMARI WISTRAND MARTINSSON
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  VI SPONSRAR SVARTÅDALENS BYGDEUTVECKLING

Stort tack till våra bidragsgivare:
 BN Energikonsult

0224–74 00 14
www.bnenergikonsult.com 

 Färnbo Byalag 
076-806 42 80

 Gärdsbo Gräv & Maskin AB 
070-527 88 32

 Lasjö Vilt AB 
073-725 19 30 
Facebook: Lasjö Vilt

 Lings Rör AB 
0224–74 11 25

 Mälby Grus AB 
0224–701 70

 Ställningar och Garagebyggarn, 
allt inom bygg 
070-674 99 31
www.garagebyggarna.com

Uthyrning av möteslokal
Föreningar i bygden kan hyra 
Svartådalens Bygdeutvecklings 
möteslokal inklusive pentry med 
möjlighet till kaffebryggning. 
Pris 300 kr. Bokning sker genom 
Kjell Eklund 74 05 26 eller 
Ingmari Wistrand Martinsson 
076-806 42 80 eller mejl till 
ingmari@vasterfarnebo.se

Ingmari
Wistrand Martinsson
Styrelsen i Svartådalens 
bygdeutveckling

Nu är vi igång med en gemensam 
tidning i bygden. Tack till alla som 
bidragit till detta nummer av Vårt 
Svartådalen. 

Material till nästa nummer behöver 
vara styrelsen@svartadalen.se till-
handa senast 6 augusti 2020.

Till sist vill vi göra er uppmärksam-
ma på att ingenting är säkert vad 
gäller olika evenemang framöver. 
Coronaviruset Covid-19 gör fram-
tiden osäker. Ta för vana att följa 
information från Folkhälsomyndig-
heten och regeringen. Ta reda på om 
ett evenemang kommer att genom-
föras eller ej. Det finns gott om kon-
taktuppgifter här i tidningen, så hör 
gärna av er.

I KORTHET

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Svartådalens
                       Bygdeutveckling


