Bygdepeng Horndal
Så blev det!
I slutet av 2017 offentliggjordes att företaget Google köpt 109 hektar mark i Horndal. Hösten
2018 avverkades skog på 40 hektar av marken och från intäkten av försäljningen, som tillföll
Avesta kommun, lades 1 miljon till en bygdepeng att söka medel ur för Horndals föreningar och
organisationer. Nu fanns det plötsligt pengar att söka till goda idéer för lokal utveckling,
attraktivitet och sammanhållning. Många ansökningar kom in, och när året var slut var också
miljonen slut.
Föreningen Horndals Brukspark
Horndals Brukspark är en samlingsplats för horndalsborna, både gammal och ung, där många
aktiviteter arrangeras inomhus och utomhus. Det är ett stort ansvar för föreningen att försöka
hålla byggnaderna i skick, och därför passade man på och fick en slant från Bygdepeng Horndal
till att måla fasaderna på husen. Vid ett senare tillfälle har också Bruksparken ansökt och fått
pengar från Boverket och kommunen till renovering av kök, installation av HWC, samt viss
takrenovering. En stor insats som gläder många som besöker arrangemangen i parken.
By Skytteförening
By skytteförening har sedan upprustningen av luftgevärshallen i Horndal fått in fler och fler
intresserade ungdomar som medlemmar i föreningen. Luftgevären hade också många år på
nacken och behövde bytas ut. Genom Bygdepeng Horndal kunde man köpa fem nya gevär, och
behövde inte höja medlemsavgifterna för att klara nyanskaffningen.
Föreningen Fornby klint
Fornby klint är något så fantastiskt som en alpin skidbacke i Fornby. Attraktiviteten ökar år från
år och föreningen är mycket aktiv med att utveckla verksamheten och att hålla backen igång
under vintrarna. Ett steg i den utvecklingen var att man ville ha mer utrymme för förvaring,
torkning, justering och inställning samt provning av utrustning. Att kunna testa är viktigt och
skratten och svetten är viktigare än att tävla. Man samarbetar med skolor vad gäller friluftsdagar
då givetvis utrustning lånas ut. Långväga gäster från Västerås, Sandviken, Sala, Stockholm och
Ockelbo är inte ovanligt. Den familjevänliga anläggningen börjar bli känd.
Den nya stugan för förvaring blev mycket uppskattad!

Horndals IF
Horndals IF ville ersätta ett par gamla baracker i mycket dåligt skick med en ny plåtcontainer för
förvaring. Här förvaras utrustning för spårpreparering under vintern, samt orienteringssektionens
orienteringsutrustning. Det blev en betydligt attraktivare plats för föreningsmedlemmarna att
vistas på.

Horndalsrevyn
Horndalsrevyn ville köpa en ny ridå. Det är inte riktigt samma ridå som hänger i lokalen till
vardags, ut en sådan som används under revyn mellan akter och vid byte av olika bakgrunder.
Ungefär 4.000 besökare fick tillfälle att njuta av den nya ridån innan den lades undan för
nästkommande säsong.
Sommarteater i Bruksparken
Sommarteatern i Horndals brukspark skulle sätta upp musikteatern ”Klaveret”, baserad på en
novell av Johan Olov Johansson 13-15 juli. De ville ge Horndalsborna en möjlighet att möta
ortens historia på ett spännande och roligt sätt som skulle stärka känslan av gemenskap.
En musikteater behöver naturligtvis kunna använda en bra ljudanläggning, och det sökte man
bidrag till. Totalt kom 160 personer till de tre föreställningarna i en solig Brukspark. Den
engagerade Bruksparksföreningen serverade fika i pausen.

By-Folkärna pastorat
By Folkärna pastorat ville starta upp en musikteatergrupp i Horndal med inriktning på ungdom 14-24 år,
men också med en stadga i några vuxna. Målet var tre föreställningar i Horndals församlingshem, och det
som skulle sättas upp var Juletjuven, en norsk produktion som därmed skulle få Sverigepremiär.
Nu blev det inte så, det blev bättre! Det som sattes upp var musikalen Annie, med 25 personer på scenen
varav 12 barn, samt två dansare från Avesta Dance Team. Orkester med lokala musiker. Skaparverkstad St
Mary i Krylbo sydde scenkläder, t o m labradoren Bella fick vara med på scenen.
Det blev 4 helt fullsatta föreställningar i Kulturform, med stående ovationer från publiken.

By Sockengille
Nationaldagsfirandet i Horndal firade 50-årsjubileum med ett som vanligt omfattande program.
By Sockengille brukar vara de som arrangerar detta firande och ville bjuda på lite extra både för
trogen publik och att locka nytillkomna besökare. Man ville också gärna locka ungdomar och
”nysvenskar”. Det man bjöd på var nationaldagsbakelse, scenframträdanden, jubileumstalare och
blomsterutsmyckning. Cirka 200 personer avnjöt jubileumsprogrammet, lyssnade på Avesta
Gospel Brass, ”Hjertner, Eklund och Johansson” ljuv musik, kåserier och högtidstal på temat
”Var kommer du ifrån, egentligen?” framfört av Johan-Olov Johanssons barnbarn.
Ann Björklund erhöll By Sockengilles stipendium.

Folkare Konstförening
Folkare konstförening ville genomföra ”pop-up-shows” i Horndals Brukspark, dvs kortare
utställningar över en dag, med inbjudna konstnärer. Detta skulle äga rum vid två utvalda tillfällen.
Till utställningen skulle även musik och annan underhållning äga rum, för att tilltala en bredare
publik. Resultatet blev lyckat! Det bjöds på konstutställningar, livemusik, musikquiz och
konstworkshop. De två konstutställningarna som visades upp var C Åke Perssons färg- och
detaljrika bilder och skulptören från Norbergs, Mikael Norle, minnesutställning. I Modellboden,
bjöds på live-musik, där Rosenqvist och Björk, Liam Strand, Wilma Pettersson Holmqvist,
Moonshine preachers och Cecilia Elgh uppträdde.
De två konstutställningarna som visades upp under dagen var C Åke Perssons färg- och detaljrika
bilder och skulptören från Norberg, Mikael Norles, minnesutställning.

Föreningen Fornby Klint
Föreningen Fornby Klint passade också på att söka bidrag till renoveringen av kök i värmestugan.
Befintligt kök är över 30 år gammalt och i stort behov av modernisering. Dessutom skulle köket
byggas ut med hjälp av en Spike-stuga. Föreningen har omfattande verksamhet och behöver även
uppdatera vitvarorna. För denna stora renovering har finansiering även sökts från andra
bidragsgivare och därför är köket ännu inte riktigt färdigbyggt.
Hede bystugeförening
Hede bystugeförening sökte om medel både till att ersätta bryggorna i Buskabadet och till att
bygga nytt golv i bystugan. Buskabadet är sommartid en samlingspunkt för barn, ungdomar och
vuxna som badar, grillar och träffas under trevliga spontana former. För att det ska kunna
fortsätta vara en trygg badplats för barnen så behövde bryggorna bytas ut. Att golvet i bystugan
också behövde bytas ut var helt enkelt för att det gamla var väldigt slitet. Här anordnar man flitigt
kurser, fester och andra fritidsaktiviteter.
Tillsammans är Buskabadet och bystugan de två viktigaste samlingsplatserna för boende i Hede.
Föreningen har meddelat att bryggorna låg på plats i Buskabadet sedan början på maj och har
använts mycket flitigt under sommaren! Hede Bystugeförenig passade på att göra flera
upprustningar av badet i samband med möjligheten att köpa nya bryggor. Ny sand har lagts på
befintlig strand, nya sittplatser i form av bord och bänkar har införskaffats med hjälp av
Västanhede Trä och järn, ny skylt till badet samt upprustning av grillplatsen har skett. Vi har
märkt ett ökat antal badgäster under sommaren så vi tar det som ett kvitto för att insatserna som
vi kunnat göra är/har varit uppskattade! Se bifogad bild på de nya bryggorna!
Det nya golvet är inköpt och finns på plats i Bystugan! Vi ser fram emot att börja använda det
under höstens verksamhet och arrangemang!

HIF ny ljudanläggning och ny traktor
Horndals IF passade som flitig förening på att söka om medel även under andra
ansökningsomgången av Bygdepeng Horndal. Dels behövdes en ljudanläggning för att kunna
spela musik vid utegympan. Om musik fanns kunde man vara utomhus under sommarhalvåret.
Under vintern är man annars i sporthallen. För vintersäsongen ansökte man om pengar till inköp

av traktor att användas vid skötsel av isbanan, men den skulle även användas för gräsklippning av
fotbollsplanen på sommaren.
Traktorn köptes in och hade vid skrivande stund använts till div småjobb, men nu väntade man
på vintern då den verkligen skulle komma till användning vid spolning och skötsel av
ishockeyplan. Den Belos traktor som hade funnits hade blivit gammal och sliten och var farlig att
använda.
Den nya ljudanläggningen lockade till utomhusgymnastik på skolans allaktivitetsplan. Ca 20
personer kom till de tillfällen som erbjöds, och det var mycket roligare att gympa till musik!

Horndals Schackklubb
Horndals Schackklubb har en omfattande verksamhet och bedriver schackverksamhet på skolor.
De ansöker om bidrag från Bygdepeng Horndal för att kunna utöka verksamheten med mer
materiel, klockor böcker och demobräde. Allt detta köptes in och ungdomsansvarig på klubben
har sedan åkt runt i skolor och förevisat för att öka intresse för schack.
PRO By- Horndal
PRO By-Horndal är en förening för pensionärer. Det primära upptagningsområdet är By socken,
men föreningen har också medlemmar från angränsande socknar och från andra kommuner.
Man arrangerar medlemsmöten med underhållning och information, resor, lokala aktiviteter som
café, stickcafé, bridge, bingo, boule, bangolf, motionsdans, kräftskiva, surströmmingsskiva,
pubkvällar m.m. Eftersom man nu önskade rusta upp möteslokalen så har man ansökt om medel
till nya stolar, TV med väggfäste m.m. I slutrapporten har man meddelat att inköpet av de nya
stolarna minskat medlemmarnas ”träsmak” vid användning. (bild saknas)
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