
Byabladet information från Färnbo Byalag, utkommer fyra gånger per år.

Kräft- och surströmmingsknyt
lördag 24 augusti kl. 18.00 

på Gammelgården 
ute och inne

 

Vi börjar med tipspromenad för stora 
och små ... eller kanske någon annan 
aktivitet.
 
Därefter sätter vi oss till bords och 
avnjuter knyten. 

Byalaget bjuder på kaffe med dopp.  
 
Alla är hjärtligt välkomna till en trevlig 
kväll!

Klädbytarloppis en lördag i sept/okt

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

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”

Bli medlem i Färnbo Byalag du också! 

Som medlem stöttar du bevarandet 
och utvecklingen av vår bygd! 
För 2013, 50 kr/person eller 100 kr/familj. 

Betalas in på PlusGiro 13 06 59-6. 
E-post: farnbo.byalag@vasterfarnebo.se

Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna! 
 
Styrelsen

Byalagskontakter

Ingmari Ekman, ordf.        74 03 95, 076-806 42 80   
Monica Sornelid, kassör         74 04 34, 070-531 20 80  
Annica Törnros, sekr.          74 02 31, 070-161 83 12  
Marie Lindh, vice ordf.          74 01 42, 073-952 44 29
Eva Eklund              74 05 36, 
Annika Sjödin Ellström      74 30 45, 
Kjell Wistrand             74 00 15, 070-219 67 62
Karl-Gustav Edsbäcker         74 00 08, 070-543 59 66  
Mikael Eriksson      74 04 27, 070-636 73 42 

Julmarknad lördag 30 november

Även i år blir det julmarknaden runt kyrktorget lördagen före första 
advent. Kan vi hoppas på lite snö i år igen? Mer info kommer senare.

Byabladet
Nr 3 - 2013

Färnbo Byalag 
stöder 

Svartådalens 
Bygdeutveckling 

ek.för. 
och 

Västerfärnebo 
Handelsbod 

ek.för. 
genom 

medlemskap.

 
Utflykt till 

Höskovsmossen 
 
2 juni gjordes en utflykt till 
Höskovsmossen med Kjell 
Eklund som guide. Vi fick 
ta del av både natur och 
kultur. Efter en promenad 
genom skogen kom vi 
fram till den södra sidan 
där vi tog en fikapaus för 
att sedan göra en tur ut på 
mosse. Tack Kjell för en intressant utflykt! 

 
 
Färnbo Byalag stöttar Västerfärnebo Handelsbod  
Du har väl hittat till www.vfhb.se  

 
 

Kräft- och surströmmingsknyt 
 
Lördag 18 augusti träffas vi på Gamla 
bron klockan 17.00-23.00. Vid regnväder 
använder vi oss av logen på Gammelgården. 
 
I år så blir det 
traditionella 

tävlingar, därefter sätter vi oss till 
bords. 
 
Förhoppningsvis märker du av 20-
års jubileet på något sätt när du 
kommer.  
 
Byalaget bjuder på kaffe med dopp. 
 
Alla är hjärtligt välkomna till en 
trevlig kväll! 
 

 

Aktiviteter 2009 
 
Konst- och Hantverksrunda lö-sö 8-9 augusti 
Kräft- och surströmmingsknyt lö 15 augusti 
Klädbytarloppis slutet av september 
Julmarknad lö 28 november 
 
Kom gärna med flera förslag på aktiviteter! 
 

 

Bli medlem i Färnbo Byalag du också! 
 
Som medlem stöttar du bevarandet och utvecklingen av vår bygd! 
 
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 
 

 

Byalagskontakter 
 
Ingmari Ekman, ordf.    74 03 95 
Ann-christin Korths-Aspegren, vice ordf. 74 04 64 
Monica Sornelid, kassör    74 04 34 
Annica Törnros, sekr.    74 02 31 
Marie Lindh    74 01 42 
Kjell Wistrand    74 00 15 
Helena Andersson    74 40 60 
Mats Carlbäck    74 01 10 
Karl-Gustav Edsbäcker    74 00 08 
Eva Eklund    74 05 36 
Satu Larsson    74 00 96 
 

 

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

Byabladet 
Nr 2 – 2009 

 
 

Byabladet information från Färnbo Byalag, utkommer fyra gånger per år. 
 

 
Äggletning vid Bygdegården 

långfredagen 10 april kl. 14.00 
 

Kaffe, korv och festis finns att köpa. Lotterier. 
 

  

 
 
 

 
Klädbytarloppis i Bygdegården 
lördag 18 april kl. 10.00-12.00 

 
Du bokar bord och säljer sedan själv dina saker. 

Anmälan till: Susanne Eriksson 74 04 15. 
 
 

 
 

 

 

mailto:farnbo.byalag@svartadalen.nu
mailto:farnbo.byalag@svartadalen.nu


Konst- och Hantverksrundan 2013
www.vasterfarnebo.se/foreningar/koh.html

Lördag-söndag 10-11 augusti klockan 10.00-16.00

Årets runda har 17 stationer.

Ny station i år är
15. Kvarntorget, Hörnsjöfors
Här finner du vävda och
stickade textilier, Hörnskogs 
Snickeri och en köksgrupp 
med bakverk, inläggningar 
och honung.

17. Gammelgården
Extra insatt!
Joachim Matz täljer och
säljer träskedar.

Exklusivt i år!
OBS! Endast lördag 
klockan 15.00. 
Visning av 
Gammelgården, 
guide Erik Pettersson.

På flera av stationerna 
finns fika till försäljning.

Program för KoH-rundan
finns att hämta i våra affärer, 
på bygdecentret 
och hos deltagarna.

Det händer i Färnbo ...

Släktforskarkurs

Är du intresserad av släktforskning? Kurs startar i september med I
Ingmari Ekman som ledare. Vi håller till i Bygdecentret, 74 00 11.

Broinvigningsfest?

En gammal 95-åring får en helrenovering. 
Sedan i våras pågår renovering av Vangsbron.
Den har blivit 30 cm smalare på var sida och 
återfått sin ursprungliga bredd. Specialhuggna
stenar på ca 1,5 ton travas och gjuts fast vid 
brofästena för att få stabilitet. Ska vi ha en 
invigningsfest i höst när bron blir klar?

Vill du hyra Bygdegården? - Ny uthyrare

Ett stort TACK till Ingemar Ek som nu lämnat sysslan som uthyrare.

Hyresavgift av femtio kronor (50:-) per gång, max tvåhundra kronor 
(200:-) per år av föreningar som har mötesverksamhet. 
Ungdomsverksamhet (under 20 år) är hyresfritt.  

Hyresavgift vid uthyrning till föreningsfest, privat m m är sexhundra 
kronor (600:-) per gång. Övrig verksamhet t.ex. olika aktiviteter och 
kurser, avgift efter överenskommelse. 

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 
Hyreskontrakt och nyckel hämtas efter överenskommelse. 
Hyresavgiften sätts in på postgiro 13 06 59 - 6.
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