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Förord 

Salarlamm är en liten landsbygdsort som ligger 
cirka 8 km norr om Sala tätort. Områdets 
historia sträcker sig långt tillbaka i tiden med spår 
av bebyggelse redan från 800-talet. Namnet på 
orten kommer av att området på 1500-talet 
dämdes upp till en stor damm. Befolkningen i 
Salarlamm är jämfört med andra orter i Sala ung 
med en stor andel barnfamiljer. Detta märks 
tydligt på den stora efterfrågan på förskole
platserna på Åby förskola. 

Ortsanalys är en arbetsmetod som bygger på den 
norska analysmetoden "stedsanalyse". Arbets
metoden ses nationellt som en del i arbetet för 
att uppnå regeringens mål för en hållbar utveck
ling av Sveriges städer och tätorter. Genom orts
analys kan kommunen få en bättre handlingsplan 
för ortens utveckling och en geografisk samman
hållen helhetssyn. Ortsanalysen för Salarlamm är 
ett underlag och en geografisk fördjupning inför 
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för 
Sala kommun. Syftet med analysen är att beskriva 
saladamms karaktär i dag och genom analyser av 
styrkor och svagheter konkretisera rekommenda
tioner och riktlinjer för ortens framtida utveck
ling. 

De viktigaste bidragen till ortsanalysen kommer 
från Salarlammsborna själva, som bidragit med 
kunskap och inspiration vid ett stormöte i Åby 
skolas matsal i februari 2012. 

Ortsanalysen för Salarlamm är sammanställd av 
enheten för Planering och utveckling, Sala 
kommun under 2012. Kommunekologen Kjell 
Eklund har bidragit med en text om saladamms 
landskapsbild och grönstruktur. 

Ett stort tack till alla som engagerat sig i 
ortsanalysarbetet! 

&eta-?ltMie LM44<He, 'J::idi s~ 
&r!~~ 

Planarkitekter Sala kommun 

Sala 2012-12-06 
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Bakgrund och metod 

Sala kommun har under perioden 2010-2012 valt 
att utföra ortsanalyser för sju av de mindre tät
orterna som en inledande fas på arbetet med att 
ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen. 
Anledningen till metodvalet är att ortsanalyser 
tas fram genom dialog och samverkan med invå
nare, föreningar och andra aktörer vilket resulte
rar i ett välförankrat material. Det är de som bor 
och verkar på platsen som ska beskriva orten, inte 
kommunens tjänstemän. 

Tidigt i processen formulerades syftet med 
ortsanalyserna till: 
... att nå ett väl förankrat planeringsunderlag som 
tar fasta på ortens karaktär och identitet inför 
upprättandet av ny översiktsplan för Sala 
kommun . 
... att genom dialog med boende, organisationer 
och näringsliv öka engagemanget och intresset 
för ortens utveckling . 
... att fånga upp pågående diskussioner och 
projekt. 

Ortsanalyserna ska i sin slutgiltiga form beskriva 
de olika orternas karaktär och identitet utifrån 
bland annat fysiska strukturer, historia och folkliv. 
Utifrån dagens situation formuleras styrkor och 
svagheter, vilket resulterar i en rad slutsatser om 
behov inför framtiden. För att ta till vara och upp
fylla dessa behov i det framtida planeringsarbetet 
har sammanfattade tankar om fortsatt utveckling 
formulerats. 
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För att hitta formen för dialog och engagemang 
i orterna anlitade Sala kommun en landskaps
arkitektstudent som fick i uppdrag att ta fram en 
modell för det praktiska arbetet med ortsan
alyserna. Modellen tar bland annat upp annonse
ring, inbjudan, samarbeten, praktiska förbered
elser, workshopformer och uppföljning vilket har 
varit till stor hjälp under ortsanalysturnen genom 
kommunen. 

saladamm var den sjunde och sista orten som 
besöktes på turnen. På stormötet den 22 februari 
fick deltagarna lyssna till fem lokala föreläsare 
som berättade om sin syn på andan i bygden och 
sina tankar kring framtida utveckling. Därefter 
följde tre gruppdiskussioner som fokuserade på 
styrkor och svagheter, den nya strandskyddslag
stiftningen och viktiga framtidsfrågor utifrån fyra 
olika temaområden. På stormötet kom cirka 30 

Stormöte i A by skolas matsal den 22 februari 2012. 

personer och diskussionerna var livliga och 
kreativa. 

Efter dialogen i Saladamm sammanställdes 
mötesmaterialet som sedan skickades i ett ny
hetsbrev till besökarna från stormötet. Mötes
materialet har sedan legat till grund för denna 
ortsanalys som även har granskats av en referens
grupp i Saladamm. 

Avgränsning 

Ortsanalysens fysiska avgränsning är saladamms 
centralort. Men för att tydliggöra den omkring
liggande landsbygdens betydelse för orten utgår 
bland annat beskrivningarna av landskapet, 
service, turism och föreningsliv, anda, styrkor 
och svagheter från ett bredare perspektiv och 
område. 



Beskrivning av Saladamm 

Geografi 

Salarlamm ligger i Sala kommuns centrala del, ca 
8 km norr om Sala stad. Orten ligger längs med 
väg 835 som leder norrut från Sala mot Dalälven. 
Anslutningsvägar finns mot Möklinta, Jugansbo 
och Runhällen. Öster om Saladamm ligger Heby 
på ett avstånd av cirka 16 km. Salarlamms
området består av flertalet mindre byar, en del av 
dessa är Åby, Ösby, Skälby, Köpalla, Ölsta, 
Armanbo, Bornebo, Jugansbo och Hov. Samhället 
Saladamm växte fram kring Åby och Hov i sam
band med att järnvägen byggdes mellan Sala -
Gysinge - Gävle. Närheten till Sala stad har sedan 
gjort sitt till för att samhället fortsatt växa även 
efter järnvägens nedläggning på 1960-talet. 

Runt saladamm finns flera olika vattendrag. Sagån 
rinner förbi Salarlamm på väg mot Sala stad. Runt 
omkring finns även sjöarna Järndammen, Helgon
mossdammen, Vallsjön och Hillingen. Söder om 
Saladamm breder den stora Saladammslätten ut 
sig, ett helt plant jordbruksområde med bördiga 
jordar. Norr om Saladamm finns skoglandskap. 

saladamm tätorts totala area uppgår till 78 
hektar, med en invånartäthet på 2,23 invånare/ 
hektar. Orten tillhör Sala församling. 

Kommunikationer 
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Till Saladamm kan man ta sig med buss eller 
bil. Kollektivtrafikmyndigheten (VL) trafikerar 
i dagsläget (hösten 2012) sträckan mellan Sala 
- Saladamm - Jugansbo med linje 60. Det finns 
fem busshållplatser i Saladamm, varav fyra ligger 
längs med saladammsvägen och en är belägen på 
Ösby naturbruksgymnasium. På vardagar under 
höst, vår och vinter avgår 10 bussar från 
saladamm i riktning mot Sala station. Under 
sommarmånaderna (17 juni- 18 augusti) är dock 
en del av bussturerna indragna och istället avgår 
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Karta 1 och 2: Saladamms läge i kommunen. 
Karta 3: Saladamm tätorts områdesavgränsning. 

5 bussar per vardag. Under lördagar går en tur åt 
vardera riktning, vilken måste förbokas senast 
60 minuter före avgång. Enligt ordinarie tidtabell 
hos Kollektivtrafikmyndigheten tar det cirka 10 
minuter att busspendla till Sala. 

Salarlammsvägen förbinder Saladamm med Sala 
tätort. Det tar runt 7 minuter att köra in till Sala 
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med bil. Österut går Åbyvägen mot H e by, dit det är 
en ca 17 minuter lång bilresa. 

l dagsläget finns ingen separat gång- och cykelväg 
till Salarlamm från Sala. Det har nyligen startats 
en intresseförening "Route Saladamm" som ska 
arbeta för en säker cykelväg till Saladamm. 

Befolkning 

Sala kom mu n 
9~• ~l!'· .1D: 1 M.Å.o 

l..., CJ-11. 

Diagram 1: Åldersfördelning i Sala kommun 2012 
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l dagsläget bor 17 4 personer i saladamm tätort, 
48 % kvinnor och 52 % män. Befolkningen i 
Salarlamm är klart yngre än i Sala kommun i stort. 
16% av Salarlammsborna är under 10 år medan 
endast 10 o/o av kommunens sammanlagda 
befolkning är under 10 år. Personer över 70 år 
utgör 7 % av Salarlamms befolkning, medan de 
utgör 15 o/o av befolkningen i hela Sala kommun. 

Historia 

ÅR l 1990 l 2000 l 2005 l 2012 

INVÅNARE l 178 l 181 l 184 l 174 

Tabe/11 : Befolkning i Saladamm under 1990-2012 (SCB) 

Saladamm 
!~ ~.,. {1.:1 ~_:. 

·:. , ii. J'-. -!.'l 

Diagram Z: Åldersfördelning i Saladamm 2012 

Salarlamms historia är tätt kopplat till de tre 
byarna Åby, Ösby och Skälby. Dessa byars historik 
är viktig för att beskriva Salarlamms utvecking. 
Det var dessa byar som från början ägde den mark 
där Salarlamm idag är beläget. Namnet 
Salarlamm kommer från att området mellan Åby 
och Ösby och ner mot Sala sockenkyrka i mitten 
av 1500-talet dämdes upp för att förse hyttorna 
och gruvdriften i Sala med vattenkraft, se karta 
sid. 8. Under 350 år var området sjöbotten innan 
det under 1900-talets början torrlades för att 
övergå till att återigen vara åkermark. 

ÅBY 
Åby eller Aby som byn hette under medeltiden 
betyder kort och gott byn vid ån. Ån som åsyftas 
är den bäck som idag kallas för Kilsbäcken och 
som hämtar sitt vatten från mossarna i norr. Förr 
sträckte sig Åbys marker ända ner mot Spånga 
och Köpalla i söder där det fanns gott om bördig 
mark och slåtterängar. l öster låg grannbyn Ösby 
och i väster gränsade byn till Hov och Järndamms
skogarna. 

De första nybyggarna kom till salatrakten under 
stenåldern längs med Badelundaåsen. Under 
vikingatiden kom nya följen och bebyggelsen ut
vidgades bland annat till byarna Åby, Ösby och 
Skälby. Vid torrläggningen av dammarna 1901 
hittades fyra vikingagravar vilka kunde dateras 
till 800-1000-talet e. Kr, vilket tyder på att det vid 
Åby funnits bebyggelse på 800-talet. 
Eftersom många av de stora vikingafynden har 
hittats i anslutning till Sagån är det sannolikt att 



ån var den tidens "riksväg 70" och fungerade som 
en länk från Mälardalen upp till Salabygden. 

ÖSBY 
Ösby är en liten by belägen längs Sagån. Namnet 
var ursprungligen Österbyn och syftar förmodli
gen på att det var en by som låg öster om Åby. 

År 1371 fanns det enligt skattelängden fyra 
bönder i Ösby som betalade skatt. Tre av dessa 
betalade sju eller åtta marker, vilket är högre än 
genomsnittet i Sala, och innebär att välståndet var 
högt i Ösby under denna tid. 

Flygbild över Saladamm, årtal okänt. Bildkälla Lars Östlund 

Efter 1600-talets kamp om att få ut ersättning för 
vattenskadorna som dammutbyggnaden 
orsakat, ägnades 1700-talet istället åt gräns 
tvister. Speciellt gränsen mot Åby var svår att fast
ställa eftersom vattnet hade förstört alla gamla 
märken. Dessutom var de gamla kartorna som 
fanns kvar inte korrekta, vilket gjorde att tvisten 
blev långvarig och besvärlig. 

Under de första årtiondena av 1900-talet köpte 
Karl HenrikEnvall alla gårdarna i Ösby, och 
skapade på så sätt en gård som var en av de 
förnämsta i länet. Envall byggde upp ett mönster-

jordbruk som bland annat bedrev utsädesodling. 
Efter Envalls död 1959 köpte landstinget Ösby. 
Tio år senare flyttade länets lantbruks 
undervisning från Särskogen i Sala till Ö s by och är 
sedan dess skoljordbruk till Västmanlands natur
bruksgymnasium. 

SKÄLBY 
Skälby ligger öster om Saladamm. Det finns upp
gifter om att arkeologiska fynd har hittats i 
Skälby i form av ett svärd och en hjälm. Dessa 
finns tyvärr inte bevarade, varför de inte har 
varit möjliga att datera. Dock finns det skäl att 
anta att de är från vikingatiden liksom fynden från 
Åby. Detta tillsammans med byns placering längs 
med västra stranden av Sagån gör det sannolikt 
att det i Skälby fanns fast bebyggelse redan under 
vikingatiden. 

På Skälbys mark söder om byn uppfördes den lilla 
byn Brobacke under slutet av 1700-talet. 
Troligen har det funnits enstaka stugor i området 
redan i början av 1700-talet och kanske tidigare. 
Ursprungligen låg ett soldattorp på platsen, men 
då detta flyttades till norra delen av byn började 
en rad hantverkare, främst skräddare och sko
makare, slå sig ner i byn, varpå en hantverkarby 
bildades. l början och mitten av 1800-talet hade 
Brobacke sin glansperiod med ett tiotal stugor i 
byn. 
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SALADAMM 
När gruvdriften i Sala silvergruva satte igång drab
bades även byborna i Åby och Ösby av silverfeber. 
I Åby byggdes tre hyttor vid bäcken där malmen 
från gruvan kunde smältas ner. Ösbys hytta låg 
inte nere vid ån, utan uppe på en liten backe 
alldeles öster om byns tomtplats. Detta ogillades 

Utbredningen av Sala Damm från Å by och Ösby i norr mer till 
Sala sockenkyrka i söder. Bildkälla Lars Östlund 
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dock av Gustav Vasa som ansåg att dessa gårds
hyttor försvårade kontrollen av hur mycket 
silver som framställdes. År 1539 förbjöds därför 
bergsmännens hyttor och ett centralt smältverk, 
Kronhyttan, byggdes istället vid Sagån, intill Sala 
Sockenkyrka. I samband med detta begärde 
Gustav Vasa att Sagån skulle spärras av vid Sala 
Sockenkyrka och att en ny hytta skulle byggas. 
För att vara säker på önskad och tillförlitlig kraft 
dämdes Sagån upp år 1545 nordost om Sala Sock
enkyrka upp till Åby och Ösby, just där den rann 
ut på en stor sankmark. På så sätt bildades Sala 
damm, ett av de första vattenmagasinen i hyttans 
vattensystem. Av de 35 sjöar som innefattades i 
hyttans slutliga vattensystem var Sala damm en 
av de fyra största. Genom indämningarna sattes 
stora arealer odlad jord och betesmarker under 
vatten. Dessa låglänta marker hade tidigare gett 
gårdarna deras förnämsta vinterfoder, varför 
indämningarna blev katastrofala för bönderna. 
Situationen blev under åren allt värre och på 
1600-talet var nästan all gammal äng förlorad för 
flertalet av gårdarna. Bönderna klagade, länge 
inför döva öron, och först mot slutet av 1600-talet 
fick de drabbade bönderna skattelättnader för de 
omfattande vattenskadorna de drabbats av, någon 
kompensation för sin förlorade mark fick de dock 
aldrig. 

1887 överlämnades gruvan och dess anläggning
ar till Sala bergslag genom ett riksdagsbeslut. 
Sam-tidigt berättigades jordägarna runt sjöarna 
att riva hyttans dammar utan att betala ersättning 
till staten. Detta var möjligt i och med ångkraftens 

intåg under slutet av 1800-talet, vilket minskade 
vattensystemets betydelse som kraftkälla. Med 
början år 1899 sänktes sjöarna Hallaren, 
Klasbornyren och Sala damm. Torrläggnings
arbetet pågick till 1905 varefter vattnet på nytt 
rann så som det gjort 350 år tidigare och 
bönderna fick tillbaka sin mark. Sala damm var 
inte djup, men mycket fiskrik. Vid tömningen av 
dammen kunde befolkningen en tid frossa i fisk. 
Fisken fångades och såldes vagnslastsvis, och 
traktens pojkar fångade jättefisk med bara hän
derna. 

JÄRNVÄGEN 
Järnvägssträckan Sala-Gysing-Gävle tillkom dels 
för att binda samman Mälardalen med östkusten, 
men även för Gysinge bruks behov av transport
möjligheter. Järnvägssträckan invigdes 1901 med 
stationer i bland annat Råsboda, Tärnsjön, 
Kerstinbo och Saladamm. Saladamm station, sju 
km från Sala hade frilastspår med plats för 28 
vagnar samt lastkaj för fem vagnar. Sala socken 
satsade stora summor på järnvägsprojektet. Bara 
några år efter att banan blivit färdig brann 
Gysinge bruk, varpå driften lades ner. Detta 
innebar att den väsentliga grunden till banans 
ekonomiska stabilitet rycktes undan och banan 
blev en dålig affär som mest innebar bekymmer 
och ekonomiska förluster för Sala. Dock ledde 
den även till att några betydande tätorter kom 
till och utvecklades, Saladamm stationssamhälle 
uppbyggt på Åbys utmarker var en av dessa. 1961 
ändrades saladamm stations status till hållplats 
och lastplats. Hela banan lades ner 1963. 



saladamm stationshus runt år 1940. Bildkälla Lars Östlund 

SALADAMMS ELEKTRISKA DISTRIBUTIONS
FÖRENING 

Till följd av fotogenbristen på grund av 
avspärrningarna västerut under första världs
kriget bildades saladamms elektriska 
distributionsförening år 1917. Den ena gården 
efter den andra mörklades och den elektriska 
kraftens möjligheter började därför diskuteras. 
År 1917 började kraftlinjen mot saladamm 
byggas ut, främst beroende på att Armanbo kalk
bruk var intresserade av elektrisk kraft och därför 

Eleverna på Åby skola 1952. Blldkälla: LeifLindstedt 

var drivande för att få linjen byggd snabbt. 
Intresset var även stort hos flera jordbrukare, 
speciellt godsägaren Envall på Ösby, som även 
blev ordförande för föreningen. Under hösten och 
vintern 1918 påkopplades elen på linjerna till 
Ösby, Åby och Skälby. 

SKOLVÄSENDET 
1861 beslutades det att ett skolhus skulle 
byggas i Åby, vilket stod färdigt 1863. 1873 beslu
tades om en tillbyggnad av skolhuset, och samma 
år blev skolhuset i Skälby färdigt. Under slutet av 

1860-talet anställdes en småskolelärare för Skäl
by-Åby och samtidigt blev Åby skola permanent. 
I början av 1880-talet gjordes försök på att dra 
in Skälbyskolan, men då detta skulle leda till att 
statsbidraget skulle dras in fick 
försöket läggas ner. 
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Landskap och natur 

Samhället saladamm ligger orienterat mitt på 
gränsen mellan skogsbygd och jordbruksbygd 
med den stora Saladammslätten som breder ut 
sig i söder. Jordbruksområdet är fullständigt plant 
med mycket bördiga jordar och en intressant 
historia. 
Fram till mitten av 1500-talet bestod slätten 
nedanför byarna Åby, Hov och alla de andra 
byarna i väster och öster av en enda stor våtslåt
teräng. Denna var mycket viktig som fodermark 
för alla som bodde i omgivningarna. Sedan blev 
gruvverksamheten i större behov av kraft för att 

Vetefält mellan A by och Ösby. 
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driva alla uppfordringsverk, pumpar och 
bearbetningsanläggningar. Det vattensystem där 
saladamm ingick bidrog också till att hyttor bör
jade byggas invid det som idag är Socken-kyrkans 
omgivningar. Sala damm, den stora dammen, 
skapades för att lagra det vatten som fördes över 
från Stor-Hallaren och som skulle användas i 
gruvproduktionen. Den vidsträckta och grunda 
dammen förändrade landskapsbilden radikalt i 
bygden. Dammen kom sedan att bli en del av 
bygdens inkomstkälla i form av ett otroligt rikt 
fiske och som fodermarker där starr och fräken 
gavs till djuren. Under de första åren på 1900-talet 
revs dammen, vilket gjorde att landskapsbilden 

återgick till sitt forna uttryck. 
För boende i Saladamm finns det goda möjlig
heter till fritidsvistelse i naturen. De vida öppna 
fälten är dock i första hand inte den del av land
skapet som är tillgänglig för rekreation och lockar 
till besök. De stora flockarna med tranor, gäss och 
svanar som vår och höst rastar ute på fälten ger 
dock upplevelsevärden för intresserade. 

Strövområden finns främst uppe i de skogar som 
breder ut sig norr och väster om samhället. Den 
relativt närbelägna Järndammen i området är ett 
välutvecklat friluftsområde och används inte bara 
av saladammsborna utan även av människor i 
hela Sala. 

Bad vid sjön H il/ingen. Bild källa: jugansbo Bygdegårdsförening 



Hjortar i landskapet. Bildkäl/a: Leif Lindsted t 

Mer närliggande finns Kilsberget f Kilsbacken 
som har en funktion som närströvområde. Även 
skogsområdena mot nordost upp mot Armanbo 
erbjuder stora naturupplevelser. 

Möjligheten till mer exklusiva naturupplevelser 
finns på mycket nära håll intill samhället i form av 
ett kalkstråk som löper i en båge runt 
samhället från sydväst över Kilsberget och upp 
över Ingborgbo och Armanbo. Här går urbergs
kalken upp i dagen på flera platser och ger avtryck 
i form av förekomster av en rad orkidearter och 
andra kalkgynnade växter. Men kalken syns även i 
form av alla gruvor och andra äldre grunda prov
brytningar som ligger ute i skogen. Gruvområdet 
vid Hov, vid Tolvmansgården, och Armanbo kalk
bruksområde är exempel på detta. Alla gruvor var 

Hästnäringen är viktig i Saladamm. 

naturligtvis inte kalkbrott utan även andra mine
raler bröts som exempelvis järn och koppar. Även 
konventionella stenbrott fanns uppe vid Åbylund. 

saladamm har fått en mycket stor betydelse för 
hästnäringen i kommunen. Ett stort antal hästar 
fördelade på flera stora som små hästgårdar finns 
idag i området. Hästar behöver beten och 
saladammsområdet är därför relativt rikligt för
sedd med beteshagar för hästar. En del av betes
hagarna är dessutom naturbeten som kan erbjuda 
intressanta naturupplevelser under sommartid 
när örterna står i full blom. Hagmarkerna besöks 
lämpligen när betesdjuren är på annat håll. 

Vinter i jugansbo, nordöst om Saladamm. 
Bildkäl/a: LeifLindstedt 
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Fysiska strukturer 

De fysiska strukturer som präglar en ort kan 
beskrivas och analyseras med hjälp av många 
olika metoder. Den analysmetod som Sala 
kommun har använt tillsammans med invånarna 
i saladamm baseras på delar av den metod som 
stadsp-laneraren Kevin Lynch tog fram under 
1960-talet. Metoden utgår från invånarnas 
personliga upplevelse av sin omgivning istället 
för experttolkningar. Under stormötet i Saladamm 
fick deltagarna själva markera och diskutera 
viktiga landmärken, knutpunkter, barriärer och 
stråk i sin bygd. 

OMRÅDEN OCH FUNKTIONER 
Saladamm karaktäriseras av fyra olika områden 
som finns beskrivna på kommande sidor. 
Indelningen av dessa områden har till stor del att 
göra med vilka funktioner och byggnadstyper de 
innefattar. 

Nästan all bebyggelse är lokaliserad längs med 
saladammsvägens västra sida, med undantag för 
Ösby lantbruksgymnasium. 

• Åbyskola 

• Ösbyskola 

• Armanbo gård 

Områden av samlad bebyggelse 
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l. I det första området ligger större delen av Sa
ladamms bostäder. Husen är samlade på väster 
sida om saladammsvägen med Åby skola placerat 
centralt i området. Äldre 1,5-2 våningshus från 
främst 1930- och 1940-talen är blandade med 
enstaka enplansvillor från 1900-talets senare de
cennier. De flesta villorna har träfasader i blandad 
färgskala. Tomterna är stora och lummiga, med 
huvudbyggnaden placerad en bit in på tomten. 
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2. Insprängt i den äldre villabebyggelsen ligger ett 
sammanhållet och mer tätbebyggt område med 
låga enplansvillor från slutet av 1980-talet. Husen 
har röda eller gula träfasader med vita detaljer 
och röda tegeltak. Huvudbyggnaderna är 
sammanlänkade med garagen och placerade 
utmed tillfartsvägen med de privata tomtdelarna 
på husens baksida. 

14 
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3. Det tredje området utgörs av Ösby, Västman
lands lantbruksgymnasium och har en lantlig 
karaktär och storskalig bebyggelse. På skolområ
det finns av ett flertal olika byggnader med olika 
funktioner som exempelvis skolbyggnad, ma
skinhall, ladugård, häststall och djurhus. Byggna
derna har varierad utformning och ålder. Flera av 
byggnaderna karakteriseras av 60- och 70-talens 
avskalade tegelfasader. Det finns även två äldre 
manngårdsbyggnader (bild överst i mitten) samt 
elevhem för runt 80 elever i området. 
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4. l den södra delen av Saladamm, mot Sala, finns 
flera industrilokaler samt bostadshus i form av 
både äldre stora gårdshus byggda från 1800-ta
lets mitt och framåt och nyare bebyggelse från 
1900-talets senare hälft. De flesta av byggna
derna, både industrier och bostadshus, har röda 
träfasader. Bebyggelsen i området är relativt gles. 



LANDMÄRKEN 
Ett landmärke är ett objekt som är karaktäristiskt 
för en plats och gör att det är lättare att orientera 
sig i området. Exempel är byggnader, torn, 
konstverk och broar. 

Salarlamm är en liten ort och har inte några 
typiska landmärken som exempelvis kyrka som 
sticker ut i landskapet. En äldre gårdsbildning på 
Ösby markerades dock av saladammsborna som 
ett landmärke i bygden. 

KNUTPUNTER OCH MÖTESPLATSER 
Knutpunkter är platser där man uppehåller sig, 
träffar bekanta och byter färdmedel. Exempel är 
torg, parker, lekplatser och andra offentliga rum. 

De båda skolorna Åby och Ösby är de största och 
viktigaste mötesplatserna i Saladamm. Åby skola 
ligger mitt i Saladamm och då en stor del av alla 
barnfamiljer som bor i bygden lämnar sina barn 
här är Åby skola och förskola en naturlig mötes
plats i samhället. Även utanför skolans tid kan 
området fungera som en mötesplats då skolans 
lekplats kan användas av byn barn. 

e Landmärken Äldre gårdsbildning 
vid Ösby 

e Knutpunkter, mötesplatser Åby skola 
Ösbyskola 
Arma n bo gård 
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Ösby lantbruksgymnasium ligger en bit väster 
om samhället, men den raka vägen ut dit omgiven 
av platta åkrar gör att områdets stora byggnader 
syns väl från Saladamm. På Ösby går runt 250 
elever. Flera bor på områdets internat, vilket gör 
att det dygnet runt är folk i området. Skolan ger 
även många arbetstillfällen. 

Norr om samhället Saladamm ligger Armanbo 
gård. Armanbo gård har under sin långa historia 
haft ett flertal olika verksamheter, från jordbruk 
de första århundraden, till att under 1800-talet 
få en storhetstid då kalkbrytningen inleddes. På 
fastigheten finns vattenfyllda dagbrott efter detta. 
1980 övertogs gården av en privatperson och är 
idag i första hand en hästgård. Armanbo med dess 

••!-(:~·· "' ... ,- . 
'l • " " to r ft' ~ 

') - ~ .... _;:il! 
• • ~4·-

J: -~ .... ,,. 
: 

Den äldre gårdsbildningen pd Ösby är ett landmärke i bygden. 

18 

byggnader och alle har avgränsats som värdefull 
miljö i kulturminnesvårdsprogrammet för Sala 
kommun. 

jugansbo bygdegård ligger inte i Saladamm, utan i 
jugansbo, ca 5,5 km ifrån Saladamm. Men då 
Jugansbo bygdegård är den enda offentliga 
samlingslokalen i omgivningen är den en viktig 
mötesplats för många Saladammsbor. 

jugansbo bygdegård. Bildkälla Leif Lindstedt 

Ösbyskola. 
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Stråk för rekreation och motion 

- - - Svårpasserade barriärer 

JUSTERA SYMBOLEN FÖR BARRIÄRER l 

TECKENFÖRKLARINGEN . 
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BARRIÄRER 
En barriär är något som skärmar av ett område 
och som kan vara svårt att passera. Barriären kan 
vara både fysisk och psykisk. Exempel är 
järnvägar, vägar, inhägnade områden, skogar, 
vattendrag och platser som upplevs otrygga . 

I Saladamm pekade invånarna ut två barriärer 
i landskapet - saladammsvägen och vägen från 
Ösby mot Skälby. 

saladammsvägen upplevs osäker då många av 
bilarna som kör där har hög hastighet. Den krafti
ga svängen vid Hov gör dessutom risken för kolli· 
si o ner och andra olyckor stor på grund av de höga 
hastigheterna. Utanför Åby skola anses dessutom 
den tillåtna hastigheten vara för hög då vägen går 
nä ra skolan där flera små barn går. 

Vägen ut från Ösby mot Skälby anses för trång för 
att gå och rida på. Vissa ställen har dessutom 
dålig sikt varpå hastigheterna för bilister borde 
vara lägre på denna vägsträcka . 

STRÅK 
Stråk är där vi rör oss, på gator, järnvägar, gäng
vägar, cykelleder, vattendrag och stigar. Stråken 
kan leda till ett förutbestämt mål eller vara 
promenadstråk eller motionsslingor i naturen. 

Under mötet markerades ett flertal olika stråk 
runt hela Saladamm. Invånarna i Saladamm anser 
att de många stråken i naturen ä r en stor styrka 
för bygden. 
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Service, turism och föreningsliv 

l detta avsnitt redovisas de verksamheter, för
eningsliv och den turism som finns i Saladamm. 
Dessutom beskrivs viktiga lokala utvecklings
projekt. 

Den offentliga servicen i Saladamm är begränsad 
till förskola, skola och gymnasieskola. Det finns 
ingen kommersiell service, som exempelvis 
dagligvaruhandel eller mack, i området. 

ÅBY SKOLA OCH FÖRSKOLA 
På Åby skola går elever från förskoleklass upp till 
årskurs 3. Därefter går eleverna vidare i skolor 
i Sala. Totalt går 37 barn på Åby skola idag men 
plats finns för fler barn. l skolans lokaler finns 
även ett fritidshem och ett litet bibliotek. 
Närheten till både skogen och till Ösby är skolans 
främsta fördelar, och det sker ett visst samarbete 
mellan Ösby och Åby skola. 

l anslutning till skolan finns Åby förskola för de 
yngsta barnen. Idag går 22 barn på förskolan, 
vilket är det maximala antalet som får plats på 
avdelningen. Trycket är dock stort från orts
befolkningen att få plats för sina barn på för
skolan, men med de resurser och lokaler som 
finns för tillfället är detta inte möjligt. 
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ÖSBY NATURBRUKSGYMNASIUM 
Ösby, Västmanlands Naturbruksgymnasium, 
ligger i östra delen av saladamm och består idag 
av en gymnasieskola och en gymnasiesärskola. 
Gymnasiet flyttade till Ösby under 1971-72 från 
sin tidigare plats vid Bråsta. Ösby erbjuder 
utbildning inom naturbruksprogrammet och 
byggprogrammet Naturbruksprogrammet 
erbjuder fyra valbara inriktningar: jord, skog, häst 
och djurvård. Det finns idag 215 elever som går de 
treåriga programmen, medan det går 45 elever på 
särgymnasiet. 

Med sitt läge på gränsen mellan Västmanlands 
slättbygd och Bergslagens skogsbygd har Ösby 
goda förhållanden för både lantbruk och skogs
bruk. Ö s by har eget jord- och skogsbruk. Häststall 
och smådjursavdelning finns på skolan och i dess 
närhet finns flertalet större hästanläggningar som 
erbjuder praktikplatser och möjlighet till studie
besök. 
Skolan har många byggnader på anläggningen 
med bygghall, kostall, hästcentrum, djurhus samt 
teorisalar. Skolan har ett eget internat, främst för 
eleverna i de första årskurserna, som består av sju 
elevhem med knappt hundratalet bäddar. 

FÖRENINGSLIV 
Föreningslivet i Salarlamm är ringa. Under 
stormötet i saladamm diskuterades mycket om 
att mer behöver göras för att utveckla bygdens 
föreningsliv. 
Jugansbo bygdegårdsförening, som ligger i Sala-

Ösby lantbruksgymnasium 



damms grannby, är den enda föreningen i närom
rådet. Eftersom flera av föreningens 17 5 medlem
mar är saladammsbor är den ett viktigt bidrag för 
Saladamms föreningsliv. Bygdegårdens lokaler 
inrymmer två salar, toalett med dusch och kök för 
80 personer. Lokalerna går att hyra till privata fes
ter, föreningsmöten, studiecirklar mm. Det finns 
även valborgsmässofirande och midsommar
firande vid bygdegården. 

VÄRNLAGET 
Värnlaget är ett mycket gammalt begrepp som fö
rekom ute på landsbygden för att värna om intres
sen inom ett område. Byarna Skälby, Jugansbo, 
Delbo, Bornebo, Fallbo, Fallet, Fröstbo och 
Kappalba bildade ettvärnlag som omfattade 5000 

tunnland. Detta värnlag är fortfarande aktivt och 
för tillfället pågår ett arbete inom värnlaget att 
sätta upp informationstavlor som visar kultur
historiska platser. Ett exempel på en sådan plats 
är den förtöjningsplats där ångbåten Parveln 
förtöjde vid dåvarande Nyby tegelbruk, innan den 
återvände ner till Sala med tegel ifrån bruket. 

ROUTE SALADAMM 
Runt årsskiftet 2011/2012 startades en intresse
förening i saladamm för alla som är intresserade 
av att arbeta mot målet att få en bra och säker 
cykelväg mellan saladamm och Sala. Projektet 
kallas "Route Saladamm" och dess initiativtagare, 
Hanna Westman och David Karlsson, 
presenterade sig och projektet under stormötet 
i Saladamm i februari. Detta resulterade i att fler 

Vid koslöppet på Os by samlades över 1000 människor förra året. Bildkälla Terese Ahlin 

engagerade sig i föreningen. 

HÄSTNÄRING 
Hästnäringen runt Saladamm är stor. Det finns 
storskaliga travanläggningar i både Armanbo och 
Hov, hästinrikting på Ösby och flera mindre häst
gårdar med enstaka hästar runt om i landskapet. 
Förutsättningarna för hästar och speciellt trav är 
goda i omgivningen med travbana och flera stråk 
i landskapet som exempelvis den gamla ban
vallen. Hästnäringen ger även positiva aspekter 
för lantbrukarna i omgivningen, då mycket foder 
för hästarna köps in från dem. 

TURISM 
Det finns ingen större organiserad turism i 
området runt och i Saladamm. Det finns dock 
stuguthyrning och Bed & Breakfast i området och 
naturen runt Saladamm erbjuder flera möjlig
heter för rekreativ turism. Exempel på detta är 
Ölstabrändan som är ett naturreservat drygt sju 
km från Saladamm. Detta skogsområde är 
präglat av en omfattande brand under sommaren 
1888 vilket gör landskapet speciellt. 

Sjöarna runt saladamm erbjuder andra aktivi
teter. Fisket i Järndammen är uppskattat och 
badet vid Hillingesjön anses vara ett av Sala 
kommuns bästa. Kosläppet vid Ösby på våren är 
ett uppskattat evenemang och drar många besö
kare. Men genom mer uppmärksamhet kan ko
släppet bli ett ännu större evenemang och locka 
fler åskådare menade besökare på ortsanalys
mötet. 
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Analys 

saladamms anda och identitet 

Genom ortsanalysen för saladamm ville vi veta 
mer om och dokumentera vardagslivet i bygden. 
Hur ser livet ut här, vilken mentalitet råder, finns 
det en karaktäristisk "Saladammsanda" och vad 
är ortens själ och identitet? 

Frågorna diskuterades av deltagarna under 
stormötet i Åby skolas matsal. Som en inspiration 
för att sätta igång diskussionerna berättade fem 
personer från bygden om sin syn på saladamm 
utifrån sitt specifika perspektiv. De fem var Tobias 
Johansson som är lantbrukare i området, Agneta 
Arnryd som är rektor för Ösby lantbruks
gymnasium, Gustav Bouvin som är småbarns
förälder i Saladamm, Ulla Britt Holmer som är 
engagerad inom hembygdsrörelsen i Sala samt 
Leif Lindstedt som är ordförande för Jugansbo 
Bygdegårdsförening. Nedan följer citat från deras 
korta föreläsningar. 

"jäkligt trevlig bygd! Hoppas bara skolan får vara 
kvar och att man kan komma på en fl exibellösning 
som klarar både fler ochfärre barn." 
- Tobias Johansson 

"Hur kan vi se till att Saladamm och Ösby finns i al
las hjärtan i framtiden ? Ö s by är ett stort nav i byg
den och skapar liv och rörelse." 
- Agneta Arnryd 
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"Det är lätt att i Saladamm hitta ett ställe där man 
känner- här vill jag bo." 
- Gustav Bouvin 

"Vårt val attflytta hitför nästan 45 år sedan 
grundade sig nog på samma saker som för dem 
som flyttar hit nu. Här finns bra bostäder på större 
tomter och det är nära till staden och det går rätt 
mycket bussar. Man får också bra möjligheter att 
odla och ha husdjur." 
- Ulla Britt Holmer 

"l det här området finns det endast en offentlig 
lokal, och det är jugansbo bygdegård. Förr fanns 
det danskurser på bygdegården, men det var länge 
sen nu. Men det lillajag kan av bugg det har jag lärt 
mig där." 
- Leif Lindstedt 

"Som sista bonden i byn blir det mycket servicejobb" 
- Tobias Johansson 

"jag bor i Sala och har provat att åka buss till 
jobbet, det funkar sådär eftersom sista bussen går 
hemför tidigt." 
- Agneta Arnryd 

"jag vill ju vara mer miljövänlig men det är svårt. 
Det krävs en cykelbana för att slippa köra så 
mycket bil." 
- Gustav Bouvin 

Gustav Bouvin berättar om sin syn på Sa/adamm. 



DISKUSSION OM ORTSANDAN 
Efter berättelserna från Tobias, Agneta, Gustav, 
Ulla Britt och Leif fick deltagarna på stormötet dis
kutera vidare på temat anda och identitet. Nedan 
följer en kort sammanfattning av diskussionerna. 

saladamm beskrivs som en vacker och levande 
bygd där närheten till både Sala tätort och naturen 
är central. Även om andan upplevs positiv med en 
bra gemenskap, anses den ha varit bättre förr då 
det fanns en föreningslokal på orten. Även lugnet, 
friheten och tryggheten är viktiga beståndsdelar i 
Saladammsandan. 

De båda skolorna Åby och Ösby skapar samman
hållning i bygden och räknas till de största identi
tetsskapande elementen. Det är många nyin
flyttade i bygden, varav barnfamiljerna står för en 
stor andel. Kontakten mellan de nyinflyttade och 
de som bott i bygden länge kan dock förbättras 
för att skapa ytterligare gemenskap och samman
hållning i bygden. Det svaga föreningslivet och 

bristen på en samlingslokal anses försvaga sam
hällets identitet och anda. Med en samlingslokal 
skulle gemenskapen kunna förbättras i bygden. 

saladamm är hästtätt med flera hästgårdar och 
ridspår i omgivningen. Speciellt travintresset i 
Saladamm med omnejd är stort och många tränar 
s ina hästar på den gamla banvallen. Även om det 
förekommer få konflikter mellan hästägare och 
övriga befolkningen så framhävde vissa på mötet 
att det just om banvallen förekommer konflik
ter då de som vill promenera där inte känner att 
hästägarna välkomnar detta. Hästägarna påpekar 
dock att detta beror på säkerhetsaspekter då 
speciellt travhästar lätt kan bli skrämda och skada 
oskyddade fotgängare. 

saladamm beskrivs också som en småföretagar
bygd, där bönder och småverkstäder bidrar till 
ett aktivt näringsliv. Dock upplevs problem med 
bredband och mobiltäckning, vilket försvårar för 
näringsidkare. 

•• .-
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styrkor och svagheter 

Under stormötet diskuterades inte bara andan i 
bygden utan även vad som är saladamms främsta 
styrkor och vad som skulle kunna bli bättre. Varje 
grupp fick lista fem punkter för att besvara de två 
frågorna. I pausen röstade sedan alla mötesdel
tagarna fram de viktigaste aspekterna genom att 
klistra på klistermärken på topplistorna (se bild 
på föregående sida). Utifrån denna omröstning 
har de fem främsta styrkorna och högst priori
terade svagheterna sammanställts till två listor 
nedan. 

....................................... . . . 
: saladamms 5 främsta styrkor: 
• • 
: l. Skolorna Åby och Ösby (23 röster) 
: 2. Det geografiska läget med närhet både till Sala 
: och naturen (16 röster) 
: 3. Bra åldersfördelning (6 röster) 
: 3. Låg brottslighet, grannsamverkan (6 röster) 
: S. Hillingebadet (S röster) 

. 
• • • • 

. . ....................................... 
....................................... 

• • . . 
: 5 saker som skulle kunna bli bättre: 
: l. Cykelväg mellan Saladamm och Sala (20 röster) 
: 2. Fler förskoleplatser (18 röster) 
: 3. Föreningsliv j aktivitetslokal (10 röster) 
: 3. Idrottshall (10 röster) 
: S. Bättre mobiltäckning (8 röster) 
: S. Fibernätverk/bredband (8 röster) . 

. 
• . 
• . 
• • • . 
• • . . ····································•·· 
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De främsta fördelarna med att bo i saladamm är 
de båda skolorna Åby och Ösby. Båda skolorna är 
populära och fungerar som viktiga identitets
skapande mötesplatser i bygden. Det finns flera 
önskemål om att utveckla speciellt Ösby, för att 
dra ännu mer nytta av lokalerna och verksamhe
terna som finns där. 

Det geografiska läget som saladamm har är en an
nan viktig styrka för bygden. Närheten till både 
Sala tätort med dess serviceutbud och till naturen 
med flertalet vackra rekreationsstråk i när
området attraherar många, och spontan
idrottande är vanligt i bygden. Närheten till Sala 
gör att byborna upplever att de inte är så 
beroende av att det finns utvecklad service på 
orten . 

Några andra styrkor som nämndes var bra ålders
fördelning på befolkningen i saladamm eftersom 
flera barnfamiljer flyttat till bygden. Dock ansåg 
man att det behöver byggas enplanslägenheter i 
saladamm för att de äldre ska ha möjlighet att bo 
kvar längre. Generationsboende, där flera gene
rationer i familjen bor på samma gård i separata 
hus, förekommer i viss utsträckning i bygden. 
Vidare är den låga brottsligheten som ger ett 
tryggt boende en styrka för bygden, liksom närhe
ten till det uppskattade Hillingebadet. Häst
näringen i bygden anses också vara en styrka då 
den ger en unik identitet för Saladamm. 

saladammsborna efterfrågar en cykelväg mellan 
saladamm och Sala. Det är många som dagligen 

rör sig längs med denna väg och vägen upplevs 
som smal och farlig då många av bilisterna kör 
alldeles för fort på vägen. En cykelväg till Sala 
skulle göra det säkrare för både gående och 
cyklister att förflytta sig. 

Att förskolan är helt fullbelagd så att många av de 
barn som bor i bygden inte får plats, utan istället 
får åka in till Sala, anses mycket negativt. Många 
av de nyinflyttade barnfamiljerna anger att för
skolan var en stor anledning till att de flyttade 
till bygden, vilket ledde till stor besvikelse då de 
inte får plats med sina barn där. En utökad och 
mer flexibel barnomsorg anses därför viktig för 
många . 

Föreningslivet i Saladamm är näst intill obefint
ligt för tillfället. Därför finns det önskemål om att 
utveckla det mer för att öka sammanhållningen i 
bygden. En samlingslokal där byborna kan 
samlas för olika aktiviteter så som logdans, pub 
och knytis anses vara ett viktigt första steg i 
arbetet för att utveckla föreningslivet En idrotts
hall är också önskvärd i bygden, vilket skulle 
kunna ge ytterligare möjlighet att bättra på 
föreningslivet Det gamla svinstallet anges som 
förslag till plats för träffpunkt. 

Både mobiltäckningen och bredbandet i bygden 
är i behov av att bli bättre. Då det i bygden finns 
flera småföretagare anses det extra viktigt att 
detta fungerar . 



Sammanfattande tankar om 
framtida utveckling 

Dessa rekommendationer grundar sig i de tankar 
och ideer som kom in under dialogen i Saladamm 
samt i tidigare diskussioner inom och mellan Sala 
kommun och andra aktörer. I beskrivningarna 
görs ingen skillnad på kommunalt eller privat 
ansvarsområde utan rekommendationerna ska 
ses som generella och kan ge stöd till alla aktörer 
i Saladammstrakten. 

SÄKRARE VÄG MELLAN SALA OCH SALADAMM 
FÖR BILAR, CYKLISTER OCH GÅENDE 

saladammsvägen som går mellan Sala och 
Saladamm upplevs som otrygg och farlig, med 
snäva kurvor och bilister som kör för fort. Trots 
att Saladamm ligger nära Sala är det få som cyk
lar sträckan och det anses inte säkert för barn att 
själva promenera längs med vägen. Intresset är 
därför stort för att få en cykelväg mellan Sala och 
Saladamm, antingen längs med saladammsvägen 
eller på den gamla banvallen. Hästnäringen ser 
dock problem med att ha cykelväg på banvallen, 

speciellt om den blir asfalterad, då hästar inte kan 
träna på asfalterade ytor. En annan aspekt är att 
det kan vara farligt att kombinera gång- och 
cykelbana med ett häststråk, då hästar lätt kan bli 
rädda och skada andra oskyddade trafikanter. 

Under stormötet i Saladamm framkom att det 
under nästan 50 år har funnits önskemål om att 
få en cykelväg ner till Sala. Genom den nystartade 
intresseföreningen "Route Saladamm" ges nu nya 
förutsättningar att få upp frågan på politikernas 
dagordning. 
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UTVECKLA FÖRENINGSLIVET I SALADAMM 
Många av saladammsborna efterfrågar ett mer 
utvecklat föreningsliv. Även om saladamm är en 
liten ort anses det viktigt att det finns en 
samlingslokal av något slag i byn, för att lättare 
kunna träffa sina grannar för olika tillställningar 
och att nyinflyttade lättare ska kunna integreras 
i samhället. 

För att få fart på föreningslivet behövs en eller 
flera eldsjälar som har tid, lust och ork att satsa på 
anordnande av aktiviteter för de boende. Även om 
de flesta ser positivt på anordnande av 
tillställningar i saladamm och flera bra ideer om 
vad dessa skulle kunna innefatta kom fram under 
stormötet, så är det svårt att få någon i Saladamm 
att ta detta första initiativ. Många av småbarns
föräldrarna upplever att tid till sådant inte finns 
då barn ska hämtas och lämnas på diverse 
aktiviteter. 

STÄRK TURISMEN l SALADAMM 
Med den vackra och varierande naturen som finns 
i Saladamm, tillsammans med sin speciella histo
riska uppkomst kopplat till gruvverksamheten, 
har saladamm goda förutsättningar att utveckla 
turismen. Närheten till Sala, ett avstånd på endast 
cirka åtta kilometer, gör att området är lättillgäng
ligt för salaborna. 

Genom att synliggöra sitt historiska ursprung 
med vandringsleder runt den gamla dammens 
utbredning och informationstavlor som berättar 
om bygden kan fler lockas till området. Värnlagets 
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arbete med att synliggöra och värna om bygdens 
historik är ett steg mot ett mer uppmärksammat 
landskap. 

Att anordna kanotpaddling på Sagån kan vara ett 
annat sätt att locka fler besökare, liksom att 
arbeta mer för att skapa vackra och tillgängliga 
vandringsleder i skog och mark. 

Badsjön Hillingen och friluftsområdet runt 
Järndammen ligger båda i närheten av saladamm 
och är mycket populära och vackra. Vattnet i 
Hillingen är dessutom det renaste vattnet i 
kommunen, vilket befolkningen i saladamm och 
Jugansbo är stolta över och Järndammen är 
mycket uppskattad för bra fiskemöjligheter. Båda 
sjöarna är dock i behov av upprustning. 
skyltningen mot Järndammen och inom frilufts
området är undermålig och endast de som redan 
idag vet var sjön ligger hittar till den. För att fler 
ska få tillgång till sjön krävs en tydligare skyltning. 
Hillingens badplats sköts av Jugansbo Hembygds
förening, men för att kunna bibehålla en god 
standard på badplatsens skötsel behövs mer 
resurser. 

FLER BOSTADSMÖJLIGHETER 
Det som anses som attraktivt boende i saladamm 
är villor med stora tomter. Överlag är saladamms
borna nöjda med bostadsmarknaden i bygden, 
och tycker att det är en bra balans mellan utbud 
och efterfrågan. 

Från flera ur bygdens äldre generation finns det 
dock önskemål om att bygga enplanslägenheter 
som är mer anpassade till äldres behov, för att 
kunna bo kvar i bygden längre. 

DRA NYTTA AV HÄSTVERKSAMHETEN 
Hästverksamheten är redan idag utbredd och 
stark i bygden med hästprofil på Ösby, travan
läggning på Armanbo gård samt iordninggjorda 
stråk i naturen för ridning och travträning. 
Genom att utveckla hästnäringen ytterligare 
genom bland annat marknadsföring och att 
utveckla hästprofilen på Ösby kan det skapas en 
unik prägel och identitet i bygden. Detta kan dels 
skapa arbetstillfällen men även locka folk att 
bosätta sig i området och besöka området i form 
av turism och rekreation. 

SKAPA FLER FÖRSKOLEPLATSER 
En stor tillgång för bygden är Åby skola och för
skola. Att förskolan är helt fullbelagd och att alla 
som vill ha sina barn där inte får plats är 
upprörande för många. En av deltagarna på stor
mötet berättade att det tidigare har varit samma 
problematik i bygden men att invånarna då slog 
sig samman och själva startade öppen förskola. 
Detta eller ett föräldrakooperativ skulle kunna 
vara ett alternativ att undersöka även idag för 
Saladammsborna. 



Vad händer nu? 

Denna ortsanalys ska ses som ett första steg i 
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för 
hela Sala kommun. Det inventeringsarbete och 
den beskrivning av Salarlamm som sammanställts 
här kommer i det framtida planeringsarbetet 
fungera som kunskapsunderlag och visa på vilka 
de viktigaste utvecklingsfrågorna är i bygden. 
Med hjälp av ortsanalysen kan politiker, 
tjänstemän och andra aktörer positionera sig och 
driva utvecklingsarbetet framåt. 

Kan vi tillsammans formulera rekommendationer 
inför framtiden så kan vi komma längre än om var 
och en jobbar på sitt hörn. 

Självklart kan analysen även användas externt 
utanför kommunen i marknadsföringssyfte och 
som information om kommunen och bygden. 

När väl arbetet drar igång med Sala kommuns 
nya översiktsplan kommer vi att återkomma till 
Saladamm med dialoger, samarbeten och andra 
aktiviteter. Vi hoppas att alla som varit delaktiga i 
ortsanalysarbetet även fortsättningsvis vill arbeta 
med bygdens utveckling tillsammans med oss. 

På~! 
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Förord 

Broddbo är en jordbruksbygd med gamla anor 
belägen intill Fornebyåsen centralt i Sala 
kommun. Orten har genom tiderna varit en 
viktig hållplats för vägfararna som reste till och 
från Dalarna. Gästgiveri, post- och skjutshållning 
skapade speciella förhållanden i Broddbo och det 
är kring dessa tre åligganden som de flesta av 
bygdens historiska traditioner kretsar. Längre 
tillbaka i tiden fanns här även torvströfabrik, 
kolmilor och kvarn men idag har dessa 
verksamheter bytts ut mot ett antal mindre 
firmor med inriktning mot skogsbruk och bygg
branschen. 

Ortsanalys är en arbetsmetod som bygger på den 
norska analysmetoden "stedsanalyse". Arbets
metoden ses nationellt som en del i arbetet för att 
uppnå regeringens mål för en hållbar utveckling 
av Sveriges städer och tätorter. Genom ortsanalys 
kan kommunen få en bättre handlingsplan för 
ortens utveckling och en helhetssyn. 

Ortsanalysen för Broddbo är ett underlag och en 
geografisk fördjupning inför arbetet med att ta 
fram en ny översiktsplan för Sala kommun. Syftet 
med analysen är att beskriva Broddbos karaktär i 
dag och genom analyser av styrkor och svagheter 
sammanfatta tankar för ortens framtida 
utveckling. 

Ortsanalysen för Broddbo är sammanställd av 
enheten för Planering och utveckling, Sala 
kommun. Kommunekologen Kjell Eklund har 

skrivit om Broddbos landskapsbild och natur och 
de historiska bilderna kommer från Lars Östlund. 
De viktigaste bidragen till ortsanalysen kommer 
dock ifrån Broddbobarna själva, som har bidragit 
med kunskap och inspiration vid ett stormöte i 
orten i januari 2011. 

Ett stort tack till alla som har engagerat sig i 
ortsanalysarbetet! 
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Bakgrund och metod 

Sala kommun har valt att utföra ortsanalyser av 

de mindre tätorterna som en inledande fas på 
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för 
hela kommunen. Anledningen till metodvalet 
är att ortsanalyser tas fram genom dialog och 
samverkan med invånare, föreningar och andra 
aktörer vilket resulterar i ett välförankrat 
material. Det är inte experterna som ska beskriva 
en ort utan de människor som bor och verkar på 
platsen. 

Tidigt i processen formulerades syftet med 
ortsanalyserna till: 
... att nå ett väl förankrat planeringsunderlag 
som tar fasta på ortens karaktär och identitet 
inför upprättandet av ny översiktsplan för Sala 
kommun. 
... att genom dialog med boende, organisationer 
och näringsliv öka engagemanget och intresset 
för ortens utveckling. 
... att fånga upp pågående diskussioner och 
projekt. 

Ortsanalyserna ska i sin slutgiltiga form beskriva 
de olika orternas karaktär och identitet utifrån 
bland annat fysiska strukturer, historia och 
folkliv. Utifrån dagens situation formuleras 
styrkor och svagheter, vilket resulterar i en rad 
slutsatser om behov inför framtiden. För att ta 
tillvara och uppfylla dessa behov i det framtida 
planeringsarbetet har sammanfattande tankar 
om ortens fortsatta utveckling formulerats. 
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För att hitta formen för dialog och engagemang 
i orterna anlitade Sala kommun en 
landskapsarkitektstudent som fick i uppdrag 
att ta fram en modell för det praktiska 
arbetet med ortsanalyserna (examensarbetet 
Medborgardialogi ortsanalys-Ettarbete om värdet 
av kommunikation tidigt i planeringsskedet). 
Modellen tar bland annat upp annonsering, 
inbjudan, samarbeten, praktiska förberedelser, 
workshopformer och uppföljning, vilket har varit 
till stor hjälp under ortsanalysturnen genom 
kommunen. 

Broddbo var den femte orten som besöktes på 
turnen. Vid ett stormöte den 27 januari 2011 
fick deltagarna lyssna till tre lokala föreläsare 
som berättade om sin syn på andan i bygden 
och sina tankar om framtida utveckling. Därefter 
följde tre "workshops" som fokuserade på 
styrkor och svagheter, strandskydd samt viktiga 
framtidsfrågor utifrån fyra olika temaområden. 
På stormötet kom 45 personer, diskussionerna 
var kreativa och stämningen mycket god. Det var 
uppenbart att det finns ett engagemang i Brodd bo 
med många ideer om utveckling. 

Efter dialogen i Broddbo sammanställdes 
mötesmaterialet och skickades i ett nyhetsbrev 
till besökarna från stormötet. Materialet har 
sedan legat till grund för denna ortsanalys, som 
även den har granskats av en referensgrupp i 
Brodd bo. 

Avgränsning 

Ortsanalysens fysiska avgränsning är 
Broddbo centralort. Men för att tydliggöra den 
omkringliggande landsbygdens betydelse för 
orten utgår bland annat beskrivningarna av 
landskapet, service och folkliv, anda och styrkor 
och svagheter från ett större geografiskt område. 

Stormöte i Broddbo bygdegård 27 januari 2011. 



Beskrivning av Broddbo 

Geografi 

Broddbo ligger i centrala delen av Sala kommun, 
ca 12 km nordväst om Sala stad. Orten ligger längs 
med riksväg 70 och järnvägssträckningen Dala ba
nan. Riksväg 70 förbinder Broddbo med Sala och 
Avesta. Faktumet att Broddbo korsas av både väg 
och järnväg gör att ortens struktur är uppdelad 
och i vissa delar bidrar infrastrukturen till att 
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Karta l, Brodd bo i reg ionen. 

en barriär skapas vilket försvårar både naturliga 
rörelsemönster och tillgänglighet . Möklintaåsen 
som är en biås till den mäktiga Badelundaåsen 
dominerar landskapsbilden i Broddbo. Strax 
söder om Broddbo ligger sjöarna Silverköparen 
och Olof Jons damm. Men det finns även andra 
vattendrag kring Broddbo såsom Stora och Lilla 
Hundsjön, Skrivardammen, Stensjön och storlju
sen 

Broddbos totala area uppgår till 35 hektar och 
orten tillhör Sala församling. 
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Alten 

Karta 2 och 3, Brodd bo i Sala kommun och Broddbo tätort 
med grannbyar. 
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Befolkning 

Antalet invånare i Broddbo år 2010 var 138 
personer, befolkningen har historiskt sett legat 
stabilt runt 160 personer de senaste 15 åren, 
enligt statistiska Centralbyrån (se tabell nedan). 

Brodd bo har en stor befolkningstopp inom 
åldrarna 40-60 år som tillsammans står för 36 % 
av invånarna i Brodd bo. Detta är att jämföra med 
28 % i Sala kommun och 26% i hela riket. Även 
åldersgruppen 60-80 är större i Broddbo än i 
kommunen och riket. 

De grupper som är färre i Broddbo än i 
kommunen och landet är 20-40-åringar och 80+. 
En trolig orsak till detta är att många ungdomar 
flyttar efter gymnasiet för att arbeta eller vidare
utbilda sig. I och med att det inte finns något 
äldreboende i Broddbo kan det vara så att en del 
av BO-åringarna flyttar till Sala eller andra mindre 
orter i kommunen när deras krav på boende och 
service ökar. 

År 12000 12005 12010 
Invånare 165 155 138 

Tabel/l :Tabel/1 2010 web eng v2 (källa: CSB). 
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Diagram 1: Åldersfördelning i Broddbo. Den vertikala axeln 
återger antal personer och den horisontella återger å/dersin· 
tervallen 0·99 år. 

Kommunikationer 

Västmanlands Lokaltrafik trafikerar sträckan 
Sala- Broddbo med landsortslinjen buss 63. Från 
Broddbo till Sala kan man åka med 9 turer under 
vardagarna. Från Sala till Broddbo kan man åka 
med 8 turer under vardagarna. Linje 63 går även 
vidare till Möklinta med 8 turer under 
vardagarna. Under helgerna finns det ingen 
kollektivtrafik till eller från Broddbo vilket 
realiteten innebär ett högt bilberoende för 
invånarna i Broddbo. 

Trots att Broddbo ligger längs riksväg 70 
mellan Sala och Avesta finns det ingen kollektiv
trafik mellan de båda orterna. För att ta sig till 
Avesta får Broddbobarna antigen ta tåget från 
Sala eller köra sträckan med bil vilket tar 30 
minuter. 

Historia 

Förhistorisk tid 
För 6000-7000 år sedan drog sig iskanten sakta 
bort från Västmanland och landet reste sig lång
samt ur havet. En av de tidigaste boplatserna som 
man har hittat i Sala kommun ligger i Broddbo 
och dateras till stenåldern. Boplatsen var belägen 
på den västra solsidan av åsen (väster om lands
väg 830) och troligen omgiven av vatten på båda 
sidor. Förutom de trettiotal yxor av grönsten som 
grävts fram så har man även funnit en yxa av 
limhamnsflinta vilket indikerar att socknens 
bygder kan ha haft förbindelser med ganska 
avlägsna bygder redan på den tiden. 

Medeltid 
Det tidigaste dokument man har hittat om 
Broddbo kommer från 1300-talet och är ett 
diplom där Lars Lange och hans hustru Kristina 
Broddadotter ansöker om ett jordbyte med en 
familj i Jugansbo. Om namnet Broddbo 
härstammar från en mansnamnet Brädd eller 
om det har att göra med ordet bråd (tidig) vet 
man inte. I gamla handlingar och papper varierar 
dock benämningarna mellan Brådbo, Bråddebo, 
Bröddbo, Broddby för att under de senare tid 
stanna vid stavningen Broddbo. Byn slutar liksom 
andra omkringliggande gårdar och byar med 
ändelsen -bo, vilken anses vara en ca 2000 år 
gammal benämning för boplats eller bebyggelse. 



En viktig hållplats 
På grund av sin geografiska placering längs 
den gamla stråkvägen mellan Stockholm, Upp
sala, Västerås och vidare norrut så var Broddbo 
tidigt en bekant hållplats för vägfararna. Broddbo 
skogsväg lär ha byggts redan på Gustav Vasas tid. 
Efter uppdämningen av Silvköparen och Olof-Jons 
damm under 1540-talet var det svårt att ta sig 
över sankmarkerna från Broddbo till Sala. När 
sedan även de södra dalarna lades under Väsby 
behövde dock vägen iordningställas i farbart skick 
för att säkerställa att leveranserna av spannmål, 
ved och kol kom fram i tid. 

Gästgiveriet 
År 1561 utfärdade Erik XIV en stadga där han gav 
häraderna i Sverige skyldighet att utse en by som 
tillhandahöll ett Gästgiveri med skjutshästar och 
förråd av mat, dryck och hö. År 1615 utökades 
stadgan och alla häradshövdingar var nu tvungna 
att se till att det fanns ett gästgiveri utefter lands
vägen med maximalt 1,5 mils mellanrum. 

Befolkningsutveckling 
Vid mitten av 1600-talet fanns det två bönder med 
familjer bosatta i Broddbo, Per Johansson och 
Jöns Eriksson. Kort därefter börjar den så kallade 
hemmansklyvningen att gälla vilket 
innebar att en jordbruksfastighet tilläts att 
styckas upp i mindre självständiga delar. Genom 
denna lagändring kunde en gård nu delas upp på 
flera söner efter faderns bortgång. Fler och fler 
familjer fick nu möjlighet att stanna kvar i 
Broddbo och redan efter en generation så kom 
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Skatslätten (Bild källa: Lars Öst/und) 

antalet jordbruk att femdubblats i bygden till att 
bli elva. 

Kolning 
Som binäring till det outvecklade jordbruket 
bedrevs liksom på många andra håll i Sala 
trakten kolning i syfte att försörja Silvergruvan 
med energi. Den ursprungliga kolningsmetoden 

var så kallade liggmilor vilka lades i vågrät rikt
ning i en stigande sluttning. Men under sena
re delen av 1800-talet började man istället att 
använda så kallade resmilor med stående ved 
och som var runda till sin form. Efter 3 veckors 
arbete var milan färdig kolad och fick då tid på sig 
att svalna innan kolet såldes. 
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Järnvägen 
Nya sätt att resa blev slutet för gästgiverier
na längs vägarna. När tåget med sin stations
byggnad kom till orten så försvann så sakteliga 
hästen som färdmedel. Det lagstadgade 
gästgiveriväsendet avskaffades år 1933 men hade 
då i praktiken redan varit förlegat allt sedan järn
vägen tog över rollen som färdmedel för 
långdistanstrafik på land. 

·~ 
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Norra stambanans sträcka mellan Sala och Krylbo 
invigdes 1873 och Broddboblev en av 
stationerna längs denna järnvägssträcka. Ett 
stationshus med tjänstebostad och gods-
magasin uppfördes i Broddbo. stationen är nu
mera nedlagd och den före detta stations
byggnaden används för bostad och verkstad. 

Järnvägen har varit en viktig del av Broddbos 
utveckling som påverkade både bostads
byggandet och den industriella utvecklingen 
kring 1900-talets början. Området närmas 
järnvägsstationen har än idag en tydlig karaktär 
av ett stationssamhälle. 

~rodi4bo ) l tnv1gul•lior.. 

Brodd bo station 

Brodd bo station idag 



Landskap och natur 
De våtmarker som omgärdar Broddbo har genom 
århundradena spelat en viktig roll för hushållens 
försörjning. Torvströ har hämtats från Torvströ
mossen och ängshö har hämtats från lösjordarna 
nedanför den gamla byn innan dessa odlades upp 
till åkerjord. Genom uppdämningen av Silver
köparen under 1540-talet skapades även nya våt
marker söder om Broddbo i form av 
Bolandsmossen vilka kom att tjäna som goda jakt
marker för bönderna. 

De omfattande uppdämningarna resulterade i en 
mängd nya och förstorade sjöar vilka ökade till
gången på fiskevatten för människorna i 
bygden. Idag används fortfarande dessa gamla 
sjöar från gruvtiden till fiske för husbehov och de 
omgärdande skogarna nyttjas både för rekreation, 
jakt och bärplockning. Mest frekvent använda är 
skogarna öster om Broddbo (Stadsskogen) vars 
terräng är småkuperad med delvis bergbunden 
mager moränmark som hyser goda svamp- och 
bärområden. Väster om Brodd bo breder de större 
och mer otillgängliga skogsområdena ut sig. Här 
är skogsvägarna i regel förbommade men med 
cykel kan man lätt ta sig ut till de mer avlägsna 
delarna. Berggrunden är här mosaikartad och 
innehåller fläckvis grönsten vilket skapar en 
intressant vegetation med mer kalkgynnade 
växter både bland kärlväxterna och bland 
svamparna. Dessa avsides belägna skogar har 
genom tiderna även varit viktiga kultplatser för 
de skogssamer som förr rörde sig i trakterna norr 
om Mälardalen. 

Tack vare den stora tillgången på våtmarker är 
djurlivet synnerligen rikt i trakterna runt 
Brodd bo vilket märks om man beger sig ut en 
tidig morgon eller sen kväll. Området är attraktivt 
för både älgar och rådjur vilka har lätt att finna 
mat och skydd i skogarna. Finns det goda 
stammar av idisslare så kommer även de stora 
rovdjuren på besök. I trakterna runt Broddbo rör 
sig främst lokatter vilka även hjälper till att ta ut 
sin del av klövviltstammarna. Glädjande nog har 
även uttrarna och bävrarna kommit tillbaka till 
bygdens vattendrag efter många års frånvaro 
vilket berikar en redan tidigare anmärkningsvärd 
fauna ytterligare. 

I ett naturgeografiskt sammanhang ligger 
Broddbo i en intressant övergångszon. På få 
platser i landet kan man så tydligt se övergången 
till norrlandslandskapet, den västliga taigan, som 
här. Omedelbart nordväst om samhället höjer sig 
landskapet markant vilket märks inte minst på 
snötillgången under vintern. Tydligare kan inte 
Limes N orrlandicus (den biologiska norrlands
gränsen), upplevas i den här delen av landet. 

9 



Fysiska strukturer 

Den fysiska strukturen som bygger upp en ort 
kan beskrivas och analyseras på många sätt. Till
sammans med invånarna har Sala kommun gjort 
en Lynchanalys av Broddbo. Metoden är fram
tagen av stadsplaneraren och författaren Kevin 
Lynch på 1960-talet och utgår ifrån människors 
uppfattning om omgivningen istället för expert
tolkningar, och är visuellt lättläst. Under 
stormötet i Broddbo fick deltagarna markera ut 
landmärken, knutpunkter, barriärer och stråk på 
kartor över orten. Som en inledning beskrivs även 
de tydligast uppdelade områdena i Brodd bo. 

OMRÅDEN 
Broddbo karaktäriseras av fyra olika områden 
som finns beskrivna på kommande sidor. 
Indelningen av dessa områden har till stor del att 
göra med vilka funktioner och byggnadstyper de 
innefattar. 

• • 
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1. Den centrala delen av Broddbo består av det 
gamla stationssamhället. Här finns större villor 
som byggdes under 1900-talets början. Träd
gårdarna är stora och lummiga. Väster om dessa 
villor ligger Grusåsvägen som kantas av enplans
villor byggda på 1980-talet. I området ligger 
också Broddbos bygdegård och en fotbollsplan. 

2. Rensmur ligger i Broddbos nordvästra del. 
Området är till stora delar skogsbevuxet och glest 
bebyggt med enstaka gårdar, äldre torp och fritids
hus bebyggelse. Längre norrut finns ett tätbebyggt 
område med mindre fritidshus från 1970-talet. 

3. Öster om järnvägen finns ett litet bostads 
område med stora villatomter placerade längs 
Roslingvägen och Torvmossevägen. Villorna har 
varierad utformning och är byggda vid olika tid
punkter under 1900-talet. I detta område ligger 
också Broddbos före detta lanthandel. 

4. I Broddbos västra del, vid riksväg 70 finns 
ett område som utgörs av bebyggelse av lantlig 
karaktär. Här finns flera gårdar i nära anslutning 
till varandra som bildar en liten bykärna. 
Gårdarna är bebyggda med många uthus i 
olika storlekar. Väster om dessa byggnader ligger 
Broddbos bensinmack. 

Brodd bo Bygdegård 

Rensmur 8&8 (bildkälla: www.rensmursbedandbreakfast.se). Ortens tanksstation 
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LANDMÄRKEN 
Ett landmärke är ett objekt som är karaktäristiskt 
för en plats. Exempel är byggnader, torn, 
konstverk och broar. 

På stormötet i Broddbopekar man ut både 
byggnader, platser och konstruktioner som land
märken för bygden. Missionshuset och den 
gamla handelsboden är karaktäristiska byggna
der i byn precis som dansbanan vid Skvalkällan. 
Det är mycket möjligt att även aktiviteterna vid 
dansbanan bidrar till plastens landmärkesstaus. 
Faktorer som att invånare från andra grannbyar 
vet om och besöker platsen gör den till etablerat 
landmärke. 
Även den telemast som finns i Broddbo anges 
som ett landmärke i bygden. 

e Landmärken Missionshuset 
Gamla handelsboden 
Dansbanan 
Telemasten 

• Knutpunkter, mötesplatser Bygdegdrden 
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KNUTPUNKTER 
Knutpunkter är platser där man till exempel 
uppehåller s ig, träffar bekanta och byter färd
medel. 

l Broddbo fungerar den lokala bygdegården som 
en naturlig mötesplats för ortens invånare, man 
behöver inte vara föreningsaktiv för att ta del av 
aktiviteter och funktioner. En bastu samlar byns 
badsugna. Bygdegården inhyser även en scen där 
diverse föreställningar kan framföras. 

Det gamla stationsområdet i Broddbo anges, 
trots att stationen är nedlagd, som en viktig knut
punkt. Detta visar på en sådan plats betydelse för 
framväxten och livet i orten l dag är Broddbos 
busshållplats är en viktig knutpunkt för de som 
pendlar och reser kommunalt till och från orten. 

Samma fenomen kan man se i utpekandet av den 
gamla handelsboden. Under dessa aktiva tid var 
det byns viktigaste mötesplats som många saknar. 
På mötet sade man bland annat att det kanske inte 
är servicen i form av livsmedel man saknar utan 
mötesplatsen där man träffade på vänner och 
bekanta och även kunde annonsera och samla 

folk med hjälp av butikens anslagstavla. 

Fram till 2011 fanns det en förskola i Broddbo, 
även förskolan utgjorde en viktig mötesplats, 
dock kanske främst för Broddbos barnfamiljer. 

Utsiktsplatsen norr om skatslätten är en mötes
plats för traktens djur- och naturintressera de. 

Den numera nedlaggdaförsko/an i Broddbo 

Den nedlagda handelsboden var förr en viktig knutpunkt och 
fungerar nu som ett landmärkeför Broddbo. 

Buss/ål/platsen är en knutpunkt för ortsinväna rna. 

järnvägen som delar samhället utgör en barriär i Brodd bo 

,t 
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BARRIÄR 
En barriär är något som skärmar av områden och 
är svår att passera. Barriären kan vara både fysisk 
och psykisk. Exempel är järnvägar, vägar, 
inhägnade områden, industrier, skogar och 
vattendrag. 

Den största barriären i Broddbo är järnvägen 
som delar orten i två delar. Detta skärmar av olika 
områden från varandra och gör att invånarna får 
ett begränsat rörelsemönster inom sin ort. 

På vissa ställen skapar dessutom dåligt under
håll av cykelvägar barriärereffekter för 
gång- och cykeltrafikanter. 

STRÅK 
Stråk är det vi rör oss på: gator, järnvägar, gång
och cykelvägar, vattendrag och stigar. Stråken 
kan leda till ett förutbestämt mål eller vara 

~~~""' promenadstråk och motionsslingor i naturen. 
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Broddbobarna rör sig på många platser i bygden 
vilket skapar goda förutsättningar för möten 
mellan invårna. På grund av järnvägens barriär 
-effekt ser man ett tydligt mönster av att man rör 
sig på den östra sidan om järnvägsbanken. 
Utflykter och promenader går bland annat till 
Ulvsbo, Rensmur och upp mot Klövesjön Det 
omkringliggande landskapet erbjuder natur
upplevelser i form av både skog och öppet 
landskap och ett stort antal våtmarker och sjöar. 
Samtliga stråk redovisas i kartan bredvid. 

Stråk för rekreation och motion - - - Svårpasserade barriärer 
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Service, friluftsliv och föreningsliv 

TANKSTATION 
l Broddbo finns ett tankställe för fordonsdriv
medeL l anslutning till tankstället fanns tidigare 
Broddbogrillen som stod för det lokala restaurang 
utbudet. Verksamheter är numera nedlagd och 
Broddbobarna har gått miste om restaurangens 
utbud och mötesplatsen som byggnaden utgjorde. 

FRIDAS TRÄDGÅRD 
I Broddbo ligger Fridas trädgård, en besöks
trädgård med försäljning av biprodukter, 
grönsaker och örter. I trädgården finns en örta
gård, en köksträdgård, läkeväxter och en bigård. 
Odlingen är biodynamisk med komposter och 
växelbruk i ett ekologiskt kretslopp i samklang 
med naturen. 

REN SM UR SOMMARSTUGEOMRÅDE OCH B&B 
I Rensmur ligger ett omtyckt sommarstuge
område. För turister och besökare finns möjlighe
ten att bo på Rensmurs B&B. Verksamheten 
består av en modern stuga i lantlig miljö. Stugan 
är 45 kvm med sex bäddar fördelade på ett 
sovrum och två sovloft. Stugan hyrs ut med eller 
utan frukost på kortare eller längre tid. 

Här finns möjligheter till de flesta aktiviteter som 
är förknippade med att bo nära naturen som till 
exempel cykelturer på någon av stugans låne
cyklar, svamp- och bärplockning, ridning på is
landshäst, bada och fiska. Annorlunda besöksmål 

är Sveriges enda publika munkkloster Östanbäcks 
kloster. 

I gårdens presentbod kan man köpa produkter 
tillverkade på gården, dels noga utvalda present
artiklar från andra tillverkare. Här tillverkas olika 
möbler på beställning. 

BYGDEGÅRDEN 
Broddbo bygdegård ligger centralt i samhället och 
fungerar som en av bygdens enda kvarvarande 
mötesplatser efter att både förskolan, grillen och 
handelsboden stängt under de senaste åren. 

Föreningen som sköter bygdegården anordnar ett 
antal aktiviteter under året till exempel vårstäd
ning med korv och dryck. 

IDROTTSFÖRENINGEN 
Broddbo sportklubb är en lokal idrottsförening 
där bordtennis, löpning, orientering, tennis och 
gymnastik utövas i bygdegården. Föreningen 
anordnar också olika friluftsaktiviteter i Rensmur. 

BRODDBOBADET OCH SJÖARNA 
I trakterna runt Brodd bo finns ett antal sjöar som 
används flitigt både under sommaren och 
vintern. På sommaren erbjuder bland annat 
Broddbobadet sol och bad för hela familjen. 

I Broad bo finns goda möjligheter för ett rikt friluftsliv. 
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Analys 

Broddbos anda och identitet 

Genom ortsanalysen av Broddbo vill vi ta reda på 
mer om och dokumentera vardagslivet i bygden. 
Hur ser livet ut här, vilken mentalitet råder, finns 
det en karaktäristik "Broddboanda" och vad är 
ortens själ och identitet? 

Dessa frågor diskuterades av deltagarna under 
stormötet i Broddbo. Som en inspiration för att 
komma igång berättade tre personer från 
bygden om sin syn på Broddbo utifrån sitt 
specifika perspektiv. De tre var Anne-Britt Berg 
Hedström från Rensmurs Bed & Breakfast, 
Stanley Andersson från sportklubben och bygde
gårdsföreningen, och Marie Ertandsson 
nyinflyttad trädgårdsmästare. Nedan följer citat 
ur deras 3-minutersföreläsningar. 

"jag skulle vilja beskriva andan i Broddbo med 
orden gemenskap, sammanhållning och högt i tak. 
Här får man vara sig själv. Folk är hjälpsamma och 
man vet vart man ska vända sig om man behöver 
hjälp med något." 
-Anne-Britt Berg Hedström 

"Skälet till att bo i Brodd bo och anledningen till att 
vi flyttade tillbaka är den goda sociala gemenska
pen. Detfinns ett naturligt skyddsnätför våra barn 
och ungdomar." 
- Stanley Andersson 
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'jag har inte bott så länge i Broddbo och kan 
kanske inte uttala mig om andan här men anled
ningen till att jag flyttade hit från Stockholm är 
landsbygden, skogarna, åkrarna, svamp och bär. ja, 
allt det där man längtar efter när man bor i stan." 
- Marie Ertandsson 

"Vi har alltid haft väldigt roligt i Broddbo, den år
liga utflykten till Tonberget har varit en höjdpunkt. 
Sen affären försvann har det blivit svårare med 
gemenskapen då det inte finns någonstans där man 
kan mötas och informera om sånt som händer." 
-Anne-Britt Berg Hedström 

"De senaste 5 åren har varitförödande för Brodd bo, 
grillen, missionshuset och affären har försvunnit. 
Det är inte själva varorna som är problemet utan 
träffpunkten var så värdefull som informations
spridare. Nu har vi anslagstavlor vid miljöstationen 
men där läser man nog inte på samma sätt. 
Föreningarna lyckas hålla ihop men det är mot
strävigt. 
- Stanley Andersson 

"Broddbo har ett bra läge för besökare då det är la
gom nära för en dagsutflykt men tillräckligt långt 
borta för att vara landsbygd. Det som behövs är in
formation om vad som finns och hur man tar sig 
dit." 
- Marie Ertandsson 

"Broddbo skulle behöva lite parker och utsmyck
ningar, mer som i Sala stad." 
-Anne-Britt Berg Hedström 

"Viktiga framtidsfrågor för Broddbo är hur nya 
Dalabanan kommer dras, det är direktavgörandet 
Dessutom skulle åsen från Riksväg 70 till Rensmur 
behöva skyddas som sträv- och friluftsområde. 
Idrottsföreningen har redan dragit igång frilufts
aktiviteter i området. " 
- Stanley Andersson 



DISKUSSION OM ORTSANDAN 
Efter berättelserna från Anne-Britt, Stanley och 
Marie var det dags för deltagarna på stormötet 
att diskutera vidare på temat anda och identitet. 
Nedan följer en kort sammanfattning av diskus
sionerna. 

Precis som 3-minutersföreläsarna lyfte många 
upp social gemenskap som en av de viktigaste in
gredienserna i Broddbos anda och identitet. Det 
är lätt att komma in i gemenskapen och man får 
ett mycket gott bemötande som nyinflyttad. 
Människor är hjälpsamma och det är tydligt att 
Brodd bo är en tolerant bygd där det är högt i tak. 
"Kom som du ä r" känns som ett mantra. 

En typisk Broddbebo beskrivs som öppen, 
arbetsam, företagsam och sportig. Det finns en 
glädje och driftighet som förenar människorna 

i byn. Identiteten i Broddbo präglas av sin om
kringliggande natur med sjöar, skogar och åkrar. 
Det finns en tradition av idrott, orientering och 
fotboll och Broddbo SK och föreningslivet står för 
en del av andan och identiteten. Det finns många 
småföretag som drivs av kreativa människor med 
stort djur- och naturintresse. 

De senaste årens nedläggning av en rad funktio
ner i byn har fått till följd att det upplevs som svå
rare att nå och engagera folk i bygden. Det finns 
inte längre en naturlig mötesplats där man kan 
träffas eller annonsera om kommande 
evenemang. Många känner att den samman
hållning som varit karaktäristisk för Broddbo 
behöver väckas till liv på nytt genom nya mötes
platser och samlingspunkter. Till exempel tror 
man att ett gemensamt knytis med dans varje år 
skulle stärka andan och gemenskapen i bygden. 

ez,:. ev \f1ä~Y\ •e4ex t~+<s w.ed 
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Styrkor och svagheter 

Under det första diskussionspasset avhandla
des inte bara andan i bygden utan även vad som 
är Broddbos främsta styrkor och vad som skulle 
kunna bli bättre. Varje grupp fick lista 5 aspekter 
för att besvara de två frågorna . I pausen röstade 
sedan alla deltagare på de viktigaste aspekterna 
genom att klistra på klistermärken på topplis
torna. Utifrån denna omröstning har aspekterna 
sammanställts till två listor: 

....................................... . . . . 
• Broddbos 5 främsta styrkor: • 
• l. Naturen och sjöarna (30 röster) • 
: 2. Gemenskapen, sammanhållningen, hjälpsam- : 

heten (24 röster) 
3. Dagis och fritids (22 röster) . 

• • 4. BSK, Bygdegården+föreningen (20 röster) 
: S. Läget, cykelavstånd till stan (11 röster) . . . . ....................................... 
....................................... . . . . 

: 5 saker som skulle kunna bli bättre: 
: l. En träffpunkt, mötesplats, cafe, kultur- eller 
: festkommitte (48 röster) 
: 2. Små lägenheter för unga och äldre (21 röster) 
: 3. Ny lanthandel, mer service (13 röster) 
: 4. Bättre bussförbindelser, främst under helger 
: (13 röster) 
: S. Renovering av den befintliga dammen 
: (11 röster) 
• 

. 
• • • . 
• • . 
• • 

. . .............••.•.•••..•••••••••••..... 
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Övriga styrkor som kom fram var bland annat att 
det finns många duktiga hantverkare i trakten 
som alltid ställer upp, låga bostadspriser, en spän
nande historia och god företagsamhet och driv. 

Den omgivande naturen och sjöarna uppskattas 
alltså högt av Broddboborna. Bygden rymmer ett 
varierat landskap med odlade slätter, badsjöar, 
öppna ängar och kuperade skogar som inbjuder 
till naturupplevelser och friluftsliv. Aktiviteter 
som vandring, cykling, ridning, bär- och svamp
plockning, skidåkning med mera är bidragande 
faktor till att man trivs i Brodd bo. 

Tätt följande efter naturen kommer det sociala 
skyddsnätet och sammanhållningen i Broddbo, 
man upplever att alla bryr sig om varandra och 
hjälps åt i både stort och smått. 

När ortsanalysen gjordes fans förskolan fortfa
rande kvar i Broddbo. Förskolan sågs som en stor 
styrka för byn, tyvärr lades den ned hösten 2011 
på grund av att det fanns för få barn i verksamhe
ten . 

Den verksamhet som bygdegårdsföreningen 
bedriver uppskattas av många och man disku
terade under mötet att fler borde engagera sig i 
föreningen och de evenemang som anordnas, för 
att avlasta den grupp som drar arbetet idag . 

Den sista styrkan på topp-fem-listan är Broddbos 
läge nära Sala stad. Det är mycket positivt att ha 
cykelavstånd till stadens service. 

Förutom listans svagheter nämndes även behovet 
av bättre vägunderhåll, fler ekologiska odlare, 
färre vargar, bättre belysning längs gång- och 
cykelvägar, att dammarna restaureras och 
utsmyckas för att bli mötesplatser samt bättre 
möjligheter för småföretagande. 

Det överlägst största problemet i Brodd bo är 
avsaknaden av mötesplats sedan en mängd verk
samheter lagt ner under de senaste åren. Orts
befolkningen efterlyser därför en ny träffpunkt i 
form av till exempel ett cafe. Dessutom ser man 
behov av att samordna sig i förslagsvis en kultur
och festkommitte som skulle kunna anordna 
evenemang under året. 

När det gäller boendemiljöer saknas det små 
billiga lägenheter som passar för ungdomar eller 
äldre. Ungdomar vill flytta hemifrån men det är 
inte sagt att man villlämna hemorten. Det samma 
gäller för de äldre som kanske inte längre orkar 
med hus och trädgård men inte vill flytta från 
hembygden där släkten varit rotad i generationer . 

Förutom den mötesplats som en lanthandel eller 
lokal affär kan utgöra saknar många även servi
cen att kunna handla på hemmaplan. Problema
tiken för kommersiell service på landsbygden är 
att kundunderlaget är begränsat och att det då 
krävs att lokalbefolkningen faktiskt handlar i när
butiken. 

Kollektivtrafiken till och från Broddbo är en lika 
viktig faktor som service på hemmaplan . 



Det största problemet idag är den obefintliga 
helgtrafiken som strandsätter de invånare som 
inte har tillgång till bil. Detta begränsar rörelse 
möjligheterna för bygdens ungdomar och ställer 
krav på föräldrar som kan skjutsa och hämta från 
alla fritidsaktiviteter. 

Konkreta förslag som skulle kunna skapa attrak
tivare närmiljöer i Broddbo är att renovera den 
gamla dammen som ligger vid bygdegården. Samt 
att anlägga en badplats vid Storljusen. 

En av Broddbos främsta styrkor är närheten till många badplatser. 

Dammen vid bygdegården 

Sammanfattande tankar om 
fortsatt utveckling 

Denna sammanfattning grundar sig i de tankar 
och ideer som kom in under dialogen i Broddbo 
samt i tidigare diskussioner inom och mellan Sala 
kommun och andra aktörer. I beskrivningen görs 
ingen skillnad på kommunalt eller privat ansvars
område utan rekommendationerna ska ses som 
generella och kan användas som stöd i allt utveck
lingsarbete i Broddbo. 

Stärk Broddbos identitet och bygg 
vidare på styrkorna 
Gemenskapen i Broddbo är god och invånarna 
är nöjda över sin trygga, naturnära boendemiljö. 
Inför en framtida utveckling av Brodd bo bör 
krafterna läggas på de styrkor som tidigare 
redovisats i denna analys. Den främsta styrkan, 
naturen och sjöarna, bör vårdas och användas 
ytterligare i profileringen av bygden. satsningar 
bör läggas på att hitta attraktiva boendemiljöer i 
Broddboområdet där naturturism, friluftsliv och 
företagsamhet är några viktiga nyckelord. 

Den entreprenörsanda som finns kan tillsammans 
med satsningar på turism och friluftsliv göra att 
bygden växer sig stark i konkurrensen om både 
turister och inflyttare. Gemenskapen som finns 
idag i Brodd bo bör stärkas ytterligare för att 
genom nya samarbeten hitta möjligheter till att 
stimulera den lokala utvecklingen. 
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Dalabanans utveckling 
Inför Trafikverkets fortsatta utredning kring en 
eventuell om byggnation av Dalabanan är det 
viktigt att Brodd bo tillsammans med Sala 
kommun deltar för att bevaka sina intressen för 
en positiv utveckling av orten och närområdet. 

Behov av nya mötesplatser 
Efter den senaste tidens nedläggning av både 
lanthandel och förskola har viktiga mötesplatser 
försvunnit från Broddbo. Trots detta beskriver 
ortens invånare att gemenskap, hjälpsamhet och 
sammanhållning tydligt kännetecknar Broddbos 
anda och identitet. Denna positiva anda är viktig 
att ta tillvara och bygga vidare på. I Brodd bo finns 
viljan att utveckla orten som tidigare varit mycket 
mer aktiv än idag. Enligt invånarna behövs fler 
eldsjälar för att driva ortens utveckling och 
ytterligare stärka gemenskapen. Nya ideer behövs 
för att ersätta de mötesplatser som försvunnit. 
Nya sätt att mötas och bilda nätverk kan 
underlättas av exempelvis sociala medier. 

Utveckla turismen 
Broddbo ligger mitt i det stora vattensystem som 
en gång byggts ut för att driva Sala silvergruva. De 
många vattennära miljöerna i Broddbo-området 
innebär en stor utvecklingspotential för både 
boende, friluftsliv och framför allt turism. Idag 
finns flera turismverksamheter i och i närheten 
av Broddbo. 
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N äringslivsetableringar 
I Brodd bo finns en lång tradition av många aktiva 
småföretag, något som håller i sig än i dag. I och 
med att väg nr. 70 byggdes om och en ny förbifart 
byggdes i närheten av Broddbo har tillgänglighe
ten till orten ökat, något som Broddbos 
småföretagande bör kunna dra nytta av. Den nya 
förbifarten har medfört att det är lättare att ta sig 
mellan Broddbo och Västerås, vilket bör vara en 
fördel för Broddbos näringslivsutveckling. 

Dra nytta av sjönära boende miljöer 
Under sommarmånaderna ökar befolkningen i 
Brodd bo tack vare de många fritidshus som finns 
i området. Detta är något som Broddbo kan dra 
ytterligare nytta av. Med en större kundkrets i 
närområdet finns bättre möjligheter att exempel
vis driva en sommarkiosk eller cafeverksamhet 
som även kan fungera som mötesplats. Attrak
tiva och sjönära fritidshusområden kan också på 
längre sikt medföra en befolkningsökning om fler 
väljer att bosätta sig permanent i sina fritidshus. 

Förbättra cykelmöjligheterna 
Närheten till Sala bör innebära att man lätt ska 
kunna cykla mellan Broddbo och Sala. Idag är 
det svårt att med cykel ta sig mellan Broddbo och 
Ulvsbo. Standarden behöver förbättras på befint
liga cykelstråk som också behöver kompletteras 
vissa sträckor för att få ett väl fungerande och 
tryggt cykelstråk hela vägen mellan Broddbo och 
Sala. 

Generationsboende 
Något som lyfts av invånarna i Broddbo är bris
ten på lägenheter på orten. En satsning på ny 
byggnation av enklare lägenheten skulle öka bo
stadsutbudet både för unga och äldre som vill bo 
kvar i sin hembygd. Det skulle skänka en trygg
hetskänsla hos många äldre om man visste att 
man kan bo kvar i Broddbo även om man inte or
kar sköta om hus och trädgård eller inte kan flytta 
till kommunens äldreboende. Denna rotation på 
bostadsmarknaden skulle ha positiva konsekven
ser som till exempel möjlighet till inflyttning av 
nya familjer. 



Vad händer nu? 

Denna ortsanalys ska ses som ett första steg i 
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för 
hela Sala kommun. Det inventeringsarbete och 
den beskrivning av Broddbo som sammanställts 
här kommer i det framtida planeringsarbetet 
fungera som kunskapsunderlag och visa på vilka 
de viktigaste utvecklingsfrågorna är i bygden. 
Med hjälp av ortsanalysen kan politiker, 
tjänstemän och andra aktörer positionera sig och 
driva utvecklingsarbetet framåt. Kan vi 
tillsammans formulera rekommendationer inför 
framtiden kan vi komma längre än om var och en 
jobbar på sitt hörn. 

Självklart kan analysen även användas externt 
utanför kommunen i marknadsföringssyfte och 
som information om kommunen och Broddbo 
bygden. 

När väl arbetet drar igång med Sala kommuns nya 
översiktsplan kommer vi återkomma till Brodd bo 
med dialoger, samarbeten och andra 
aktiviteter. Vi hoppas att alla som varit delaktiga i 
ortsanalysarbetet även fortsättningsvis vill arbeta 
med bygdens utveckling tillsammans med oss. 

@}[i åteJ0e~nck3/ 
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