
Bli medlem i Färnbo Byalag 
du också! 

Som medlem stöttar du bevarandet 
och utvecklingen av vår bygd! 
För 2019, 50 kr/person eller 100 kr/familj. 

Betalas in på Bankgiro 5283-1898 (nytt konto). 

Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna! 
Styrelsen

Färnbo Byalag är medlem i Svartådalens Bygdeutveckling ek. förening.
 

Byalagskontakter - styrelse

Ingmari Ekman, ordf.        74 03 95, 076-806 42 80   
Monica Sornelid, kassör                 070-531 20 80  
Marie Lindh, sekr.           74 01 42, 073-952 44 29
Kjell Wistrand, vice ordf.           74 00 15, 070-219 67 62
Ewa Eklund              74 05 36, 076-837 28 64
Daniel Nässing         251 45, 070-302 15 58
Annika Sjödin Ellström                     073-055 25 44

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

Tack till alla som stödjer vår verksamhet!

God Jul och Gott Nytt År 
till er alla 

från 
styrelsen

Byabladet
Nr 4 - 2018

         Julmarknad  
   i Västerfärnebo 
!!!!!lördag!1!dec!kl.!11:00/15:00!

!
Kom!och!träffa!hantverkare!

runt!Kyrktorget!
i!Församlingsgården!
på!Gammelgården!

i!Svartådalens!Natur/!&!Kulturcenter!
utställning,!lotterier,!fika!m.m.!

!

Tomten!kommer!till!alla!barnen!!
klockan!14:00!vid!!

Svartådalens!NaturB!&!Kulturcenter!
(bredvid!skolan)  

 

Välkomna! 
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Föreningssamarbete som gav mersmak

För snart ett år sedan den 6 december 2017 startade ett samarbete 
mellan flera föreningar i Västerfärnebo. Under vintern, våren och 
sommaren träffades de olika föreningarna vid flera tillfällen för att dra 
upp riktlinjerna och planera för att Färnboparaden skulle återuppstå.

Färnboparaden var under 36 år, 1979-2014, den årliga träffpunkten där 
färnboborna ställde upp för bygden och de arrangerande föreningarna.

Färnboparaden har varit saknad av många. Nu var arbetet igång för en 
återkomst med något förändrat fokus. 

Nya Färnboparaden satsade på fyra 
timmars underhållning från scenen
och buskspel. En blandning med
dragspelsklubbar, grupper och solo-
uppträdande. 

Ett stort tack till alla som var med och planerade och alla som arbetade 
som funktionärer m.m. 

Västerfärnebo Hembygdsförening och Västerfärnebo Dragspelsklubb
återkommer sista lördagen i juli 2019 med Nya Färnboparaden.

Konferenciär Lena Matsanders 
och delar av Västerfärnebo Dragspelsklubb

Du kan hyra möteslokalen i 
Svartådalens Natur- och Kulturcenter

Hör av dig till 
Kjell Eklund tel. 74 05 36 eller 
Ingmari Ekman 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.

Du hittat Svartådalen granne med Västerfärnebo skola.

       

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

!

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!
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