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Ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting! 

Ingenting är omöjligt för en Barvabo! 

 
BARVA FRAMÅT ! 

 

Barva är egentligen den ideala platsen att bo på med utgångspunkt från dagens miljödebatt. Vi lever 

mitt i naturen och skogen tar hand om långt mer CO2 än vad vi boende genererar. 

Många av oss använder fortfarande ved som energikälla och handlar närproducerat. Trots de 

ansträngningar vi gör som enskilda personer drabbas vi av att påverka miljön negativt av saker som 

står utom vår kontroll. Vi måste köra 4 mil för att lösa ut en postförsändelse, höjd bränsleskatt, en 

del får inte heller tidningen dagligen och vi har ett fibernät som just nu ligger 2 år efter 

implementeringsplanen. 

Bygdegården, som är navet i vår bygd, med en aktiv ungdomsverksamhet, många olika kurser och 

andra evenemang och fester som är mycket välbesökta, står inför en stor utmaning då kommunen 

ålägger oss att investera i ett nytt avloppsystem som ska stå klart inom 2 år. Detta utan att ge några 

extra bidrag! 

Här måste vi alla gemensamt hjälpas åt att finna lösningar, både att hitta finansiella lösningar samt 

att öka hyresintäkterna som i sig bidrar till att täcka det utestående finansiella gapet för att kunna 

rädda Bygdegården och dess viktiga verksamhet. Frågan om avloppsystemet i Bygdegården, och 

med det Bygdegårdens överlevnad, kommer upp i flera forum och dina idéer är välkomna! Vad kan 

vi göra för att rädda vår Bygdegård?! Du kan läsa mer om de krav vi fått från kommunen i artikeln 

om Bygdegården i detta nummer av Barvabladet 

 

Det ställs stora krav från myndigheter idag som blir stora utmaningar för oss på landsbygden men 

det är i mångt och mycket att bara gilla läget och gemensamt kämpa för vår bygd!  

Vi har en stark föreningsverksamhet en stark samhörighet i Barvabygden som vi ska värna om och 

vi har många nyinflyttade som engagerar vilket inger ett gott hopp inför framtiden! 

Gemensamt ska vi, gamla som nya Barvabor. driva Barva framåt ! 

 

Gustaf Celsing, ordförande BarvaBygden.se   (e-post: celsing.sorby@gmail.com) 
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MITT BARVA 

 

”Jag har hittat hem” 

 

Jenny Sedvall heter jag. Jag bor med min man 

Johnny och vår dotter Julia på Sofielund. Vi 

flyttade hit från Eskilstuna i juni 2017.  

Johnny hade lite ytligt kontakt med vissa 

Barvabor sedan tidigare och själv hade jag 

träffat några Barvabor via bilbingon. Bland 

annat Ann-Sofie Solberg som tog med mig 

dit. Det ångrar jag verkligen inte. 

Jag kommer inte härifrån men det gör ju inte 

på något sätt att man skulle känna mindre för 

Barva.  

 

Barvaborna och Barvabygden ger mig en 

känsla av lugn och trygghet. Det är en fin 

sammanhållning i bygden och man är väldigt 

måna om sin historia och värnar om den. 

Många är dessutom aktiva i föreningsverk-

samheten vilket är väldigt roligt. Det bidrar ju 

till att göra bygden ännu mer levande.  

 

Efter att vi flyttade hit har jag själv engagerat 

mig i bygdens olika verksamheter. Det är ju 

ett fantastiskt bra sätt att lära känna nya män-

niskor och lära känna de nya omgivningarna. 

Jag har gjort många nya härliga bekantskaper 

här i Barva.  

 

I dags läget är jag involverad i barvabyg-

den.se,  i Barva if där jag jobbar i kiosken på 

skyttet, hjälper till i ungdomsgruppen och 

ibland hjälper till i kiosken på fotbollen. Även 

i hembygdsföreningen hjälper jag till lite 

grand. Det är roligt att få också få insyn i det 

”gamla Barva”, hur man bodde och levde förr 

i tiden. 

I Barvabladet ingår jag i redaktionen vilket är 

extra roligt då man får möjlighet att berätta 

för andra om alla roliga saker vi gör i Barva.  

 

Jag och  min familj har fått ett varmt välkom-

nande i Barva och att alla hälsar på alla när 

man möts bidrar mycket till den vänliga atmo-

sfär vi har här.  

Barva är en väldigt aktiv och levande bygd 

och jag kan bara säga att ”jag har hittat hem”.  

 

Jenny Sedvall 
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ALLA HJÄRTANS DAGS DISCO! 

 
 
Den 14 februari blir det Alla Hjärtans Dags Di-

sco! 

 

Vi återkommer med mer information och med tid 

och plats. Håll utkik i början av februari månad då 

vi kommer ut med mer information. 

 

 

TISDAGSKVÄLLAR I 

FÖRENINGSLOKALEN!  

 

Vi är ett gäng goa tjejer som träffas och syr, 

stickar och virkar kl 19.00 på 

tisdagskvällarna. Vi skrattar och gråter, pratar 

allvar och glädje. Vi har så mysiga stunder 

tillsammans. Vi har även träffats och grillat, 

firat jämna födelsedagar. Är så glad att få vara 

med i denna härliga vänskap. Vill du dela 

denna samvaro med oss? Välkommen att 

ringa till Gittan, tfn nummer: 070 975 92 67.  

Ser fram emot att höra av dig! 

Gittan 

 

NYHET 2020 - BARVA ALMANACKAN! 

En jättefin almanacka med bilder från Barva 

har tagits fram för 2020. Du kommer att 

kunna köpa den på Julmarknaden och 

överskottet av försäljningen går till 

Hembygdsmuseet och Bygdegården.  

 



 

KAFFETÅREN! 
   Mitt lilla café, min lilla lördags oas! Så 

mysigt med alla härliga gäster och så mycket 

skratt och även allvar. 

   Gäster från bygden, men även gäster som 

kommer utifrån, för att dricka kaffe, ta en 

smörgås eller kanske en värmande soppa, nu 

när kylan kommer krypande. 

   Lördagen den 30 november är det 

grötlördag då det bjuds på risgrynsgröt och 

skinksmörgås.  

   Lördagen den 14 december dukar jag fram 

julbordet, med tomtar, god mat och lite gottis. 

   Kaffetåren är 14/12 öppen mellan kl 13-17.  

Övriga lördagar mellan kl 11-15. 

   Vet du att du vill komma får du jättegärna 

ringa eller skicka ett sms till 070 975 92 67, 

då är det lättare att beräkna maten. 

                      Hjärtligt Välkomna! 

/Gittan Lindeberg 
 

 

VÅR BYGDEGÅRD 

 

Bygdegården i Barva byggdes 1937-38 och 

har genomgått en hel del förändringar genom 

åren: 

- Tillbyggnad 

- Gått från vedeldning till olja, från olja 

till bergvärme, utbyggnad av bergvär-

men 

- Dansbanan har byggt, dansbanan blir 

inbyggd 

- Köks- och sanitetsdel byggs till 

Nu är det dags för nästa förändring, en ny 

avloppsanläggning.  

Kort bakgrund 

Bygdegårdens danshall är avsedd för 750 

personer, det största evenemanget vi har är 

som mest för 400 personer. Avloppet är 

dimensionerat för ca 11 m3. 2014 blev vi 

ålagda av kommunen att åtgärda avloppet. 

Olika förslag har under åren diskuterats och 

mätningar har gjorts. En avloppsanläggning 

som motsvarar den förbrukningen kan vi inte 

finansiera därför har beslut tagits att installera 

snålspolande toaletter, 12 st. Nya mätningar 

ska göras till sommaren 2020 som ska utgöra 

underlaget för att beräkna en ny 

avloppsanläggning. 

Ditt stöd 

Senast 2021-10-01 måste en ny 

avloppsanläggning som uppfyller de nya 

kraven vara på plats annars stängs vår 

Bygdegård ner. Vi tar därför tacksamt emot 

ditt ekonomiska bidrag för att vi ska kunna 

bevara vår Bygdegård och fortsätta med de 

verksamheter vi bedriver. Det betyder så 

mycket för bygden. 

BG 5622-3092, Stiftelsen Barvagården. 

 

Stort tack på förhand 
 

 

SKA DU HA FEST – HYR 

BARVAGÅRDEN! 
 

Du vet väl att du kan hyra Barva Bygdegård 

för att ha din fest! 

 

I Bygdegården finns plats för upp till 100 

personer vid sittande bord. Glas och porslin 

finns till alla. 

I danshallen finns det plats för många fler 

men ska man hyra den delen står man med 

glas och porslin själv. Lämpligt att anlita 

catering för den typen av evenemang. 

 

Vill du veta mer ringer du till Solveig 

Björklund som har hand om 

uthyrningsverksamheten, tel 016 .931 21. 

 

Vill du titta på lokalerna går det bra att 

kontakta Gittan Lindberg, tel 070 975 92 67. 

 

Välkommen till Barvagården! 

Stiftelsen Barvagården 

 

DETTA HÄNDER I BARVA KYRKA 

 
Barva Kyrkas kommande aktiviteter:     
 

Julafton i Barva Kyrka: 

Julafton kl 21.30 är det ”Musik i julnatten” 

Patrik Jansson sjunger och spelar flöjt. 

Midsommar i Barva Kyrka: 

Midsommardagen kl 13.00 i Barva bygdegård.  

 

Välkomna 
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HAR DU HÖRT RYKTEN FRÅN VÅRT 

HALLOWEEN DISCO? 👻 

 

Den 25 oktober hade vi vårt årliga halloween 

disco. Det har blivit så populärt att vi var tvungna 

att byta lokal. I år blev hela 150 besökare vilket är 

rekord! 😃 

Vi har både unga och äldre som samlades och en 

mix av både barnvagnar och far/mor-föräldrar. 

Vi hade danstävlingar och pris för bästa 

utklädnad, en för barn och en för vuxna. 

En mysig tillställning med halloween uts-

myckningar, skänkta av Ica Maxi och varor 

skänkta av Grevgott.  

   

 
 
Whoooohaaahaaaa….. 

 

 
 
Maud var glad och nöjd 
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Tomten kom på besök redan till Halloween 

 

 
En riktigt ruggig kväll…. 

 

 
Här är vi som ”fixat” 

 

 

 

 

 

 

 



 
SEX LUFTGEVÄRSSKYTTAR FRÅN 

BARVA TÄVLADE – KOM HEM MED 

FYRA POKALER 

 

En riktigt höstruskig lördag i slutet av oktober 

åkte sex skyttar och två ledare från Barva IF:s 

skytteförening de tre och en halv milen till 

Mariefred för att tävlings skjuta i luftgevär. 

I Mariefredsskolans källare väntade tio meter 

digitalmätt skjutbana, live-projicerade 

träffresultat och tufft och erfaret motstånd. 

För dom sex tävlande från Barva, nio, tio, 

elva och tolv år gamla så var det första 

gången i tävlingssammanhang och nervöst 

och spännande på samma gång. Nytt var 

också att de sex banorna inte hade tavlor utan 

digitala lådor. De sex skyttarna tävlade både 

individuellt och tillsammans i två lag. 

Ledarna Jan Jansson och Kent Sandberg har 

de senaste tre åren tränat en allt mer växande 

skara skyttar som kommer till Barvaskyttet på 

måndagar. Den senaste tiden har resultaten 

kommit upp på en nivå som lämpar sig i 

tävlingssammanhang. 
- Vi har sagt att när de börjar komma upp i 

resultaten som vi har nu då ska vi testa att 

tävla. Vi har låtit dem skjuta, utveckla 

tekniken med att justerat, centrera, lära sig 

hålla bössan och rätta till dem om de gör 

fel, säger Jan Jansson 

Så hur gick det då för våra sex skyttar? Fyra 

av sex åkte hem med pokaler och flera lade 

sig resultatmässigt i mitten av sina startfält. 
- Det gick bra! Vi är väldigt nöjda med det 

de sköt för första gången i tävlingssam-

manhang och dessutom första gången 

med digitalskjutning när de annars skjuter 

på tavla, säger Jan Jansson. 

Nu väntar fortsatt mer träningar hemma i 

Barva och så blir det några träningstillfällen 

inne på Munktellarenan i Eskilstuna innan 

nästa tävlingstillfälle i slutet på november. Då 

är det Skyttiaden som det handlar om. 
- Skyttiaden som går i Eskilstuna i slutet av 

november med lag från hela Sverige. Och 

i januari blir det hemmabane tävling. Då 

sitter skyttarna och skjuter på skjutbanan i 

Barva och sedan skickas resultaten in till 

skytteförbundet. 

Ungdomstävlingen i luftgevär som gick av 

stapeln den 26 och 27 oktober arrangerades av 

Mariefred-Kärnbo Skytteförening. Totalt 

deltog 54 skyttar, både barn och vuxna, från  

 

 

 

Sörmland, Stockholm och Gästrikland. 

Tävlingen pågick både lördag och söndag och 

fyra tävlande sköt fullt resultat på 400 poäng. 

 

Johanna Iggsten 

 

 

 
 
Stort GRATTIS  - här är gänget som gjorde det! 

 

 

LUFTGEVÄRSSKYTTE PÅ PILÄNGEN 

 

Varje måndag klockan 18:00-20:00 är det 

luftgevärsskytte på inomhusbanan vid Piläng. 

 

Det finns sex banor och distansen är tio meter. 

2-3 ledare assisterar och instruerar. Alla från 

sju år och uppåt är varmt välkomna att testa 

eller återuppta gamla takter. 

 

Vi brukar bli ett gäng på 10-20 personer varje 

måndag, stora och små, tjejer och killar, som 

trillar in allt eftersom.  

Medan man väntar på att en bana ska bli ledig 

finns caféet öppet. Där kan man bland annat 

köpa korv med bröd, fikabröd, dryck och 

kaffe. 

 

Så kom och häng med oss på Barva skytte! 

 

Är du medlem i Barva IF så är skyttet 

kostnadsfritt för barn, 10 kronor för vuxen. 

Är du inte medlem så kostar det 10 kronor för 

barn och 20 kronor för vuxen. 

Luftgevär och kulor finns på plats. 

 

För dem som ska tävla är det också träning på 

onsdagar klockan 18:00-20:00. 

 

 

 



 

BARVAS IDROTTSFÖRENING 

 

 

Barva IF är idrottsför-

eningen för oss i Barva 

och människor som har 

Barva i sitt hjärta men som 

kanske inte bor här. Före-

ningen har sina anor från 

1922. 

Vill du bli medlem i föreningen kostar det 

250 kr per år för en person 

eller 500 kr för familjemedlemskap. 

 

Verksamheten 
Vi har ett herrlag i fotboll som har sin träning 

och hemmamatcher på Pilängen. På mat-

cherna är kiosken öppen och det brukar grillas 

hamburgare från Rekarnekött. I kiosken finns 

även försäljning av korv, kaffe med en godbit 

och godis. Om du är intresserad av att spela 

fotboll så kontakta Kjell Å på telefon  

016-51 80 61. 

Vi har luftgevärsskytte måndagar och ons-

dagar på Pilängen kl 18-20. 

Om du är intresserad av det eller har frågor så 

kontakta Kenth S på telefon 073-645 96 10. 

Vi arrangerar bordtennis i Kungsvallen i 

Kjula på tisdagar och torsdagar 

kl 17.30-19.00. Om du är intresserad av det 

eller har frågor så kontakta Hans J på 

telefon 070-720 20 75. 

Innebandy spelas på torsdagar kl 19-21 på 

Munktellarenan. Är du intresserad kontaktar 

du Gustaf S på telefon 076-256 46 05. 

Barva IF har även en ungdomssektion som 

har olika arrangemang som 

disco och äggjakt mm. Halloweendiscot som 

var i november hade gott om besökare. Både 

små och stora monster kom och besökte det. 

Du kan läsa om det och se bilder i detta num-

mer av Barvabladet. 

 

Lill och Maud 

 

Barva IF söker ledare: 

Vill du starta upp någon aktivitet? Motion, 

Gympa, yoga, zumba, dans eller något annat 

hör av dig till Maud S på telefon 070-398 51 

01. 

Bra med motion förenat med socialt umgänge 
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DEN SOM SÖKER SKA FINNA BARVA 
”Ett litet kåseri”  

 

Härom sistens när bilen fick en tvåa för en 

krånglande spindelled så satt jag på jobbet 

och tänkte högt över vilken verkstad jag 

skulle kontakta då min kollega sa att du har ju 

Berra i Barva. 

Nä, det finns väl ingen bilverkstad i Barva, sa 

jag. Jo, sa han och pekade på en karta över 

hur jag skulle hitta till Berra. 

Men jag har inte sett någon skylt, sa jag. Det 

behövs nog inte, sa min kollega och uppma-

nade mig att ge det ett försök. 

 

Eftersom jag är ganska blyg och inte vill 

komma där och komma så letade jag aldrig 

upp Berra och vet fortfarande i ärlighetens 

namn inte om han finns på riktigt och om han 

i så fall reparerar spindelleder men jag tänker 

på detta som något ganska typiskt för det som 

varit min hembygd i snart 20 år. Det mesta 

finns i Barva, bara man vet vart man ska leta. 

Bakom en krök, på andra sidan en åker eller 

längs med en slingrande grusväg finns männi-

skorna- Barvaborna och deras kunskap och 

engagemang. 

Ett samhälle kan uppenbarligen både leva och 

existera utan egentlig centrum, affärer, skolor 

eller för den delen särskilt mycket annat med 

skyltar. Jag har funderat både en och två 

gånger på hur det kommer sig och landar i 

slutsatsen att det måste handla om männi-

skorna och deras engagemang för det dom 

älskar och omtanken för varandra. 

 

Det betyder också att man som inflyttad till 

bygden kan fortsätta upptäcka det som tillhör 

det mest självklara för den som fötts in i trak-

ten. Bortom de mest uppenbart synliga land-

märkena som kyrkan, kvarnen, bygdegården 

och idrottsplatsen så finns allt det andra, de 

som bor, driver och förvaltar. De som fixar, 

lagar och skapar, helst dock utan skyltar var 

det verkar – det blir lite mer spännande så – 

man får se vem som letar sig ända fram, vem 

som vill tillräckligt mycket. 

 

Vi får se om nästa besiktningsprotokoll leder 

mig till Berra i Barva. 

 

Johanna Iggsten 

 

 



  Vad vill du ha med i Barva-bladet? Kom med 

nya idéer och förslag! 

   Stoppdatum för material till nr 55 är den 12 

maj  2019. 

 Vi vill gärna ha din hjälp med bladet!  Skriv!   

 
 
 

BARVA HEMBYGDSFÖRENING 
Är du intresserad av vår hembygd, nyinflyttad 

eller bara nyfiken!  Alla  är Välkomna!  

   

Under 2020 har vi museet öppet lördagar 23 

maj – 5 september kl. 11-15 samt vid 

Vårmarknaden,  Midsommarafton, Barvada-

gen och Julmarknaden eller efter önskemål!    

Bli medlem du också för endast 100 kr/år!     

Pg. 84 75 73-3,  Barva Hembygdsförening.     

Info: Ordf. Kenth Sandberg, 073-645 96 10. 

   

Föreningen  har en stor samling av foton av 

Barvas hus och gårdar. 

Mejla (yvonne.celsing@telia.com) gärna en 

kopia och berätta något om er fastighet t.ex. 

vem som byggt och när osv.  Det går mycket 

bra, att fotografera  av fotografier och tavlor 

med en digitalkamera eller modern telefon! 

Eller låna ut bilden, så kopierar vi den! Ut och 

fotografera!     

 

 

 

 

        

Flaggor och vimplar med 

Barvaloggan!    

Vill Du visa, att Du är en sann 

Barvabo? 

Köp då en flagga, vimpel eller en 

keps med vår fina Barvalogga. 

Lördagar mellan kl. 11.00 - 15.00 i  Kaffetåren, 

Barva Bygdegård! 

Allt överskott går direkt till BarvaBygden!  

 

Välkomna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känner du någon, som vill ha ”Barva-Bladet” 

hemskickat med posten? 

   

 Sätt in 60 kr på plusgiro 84 75 73-3 (Barva 

Hembygdsförening) och de fyra kommande 

numren av  ”Barva-Bladet” kommer med 

posten. (2 nr/år.)    Glöm ej namn och adress! 

 
 

VÅRMARKNAD 
Barvabygden arrangerar vårmarknad den 3:e 

Maj 2020, kl 10-15 

 

Det är både hantverksförsäljning och loppis. 

 

Så boka redan nu in 3:e maj 2020 så du kan 

komma och besöka det 

natursköna Barva som försäljare eller besö-

kare. 

Det kommer att finnas kaffe och bullar mm 

till försäljning i fiket. 

Hembygdsmuseet kommer att vara öppet som 

vanligt under vårmarknaden. 

Mer information kommer senare i vår innan 

vårmarknaden för ev. fler 

aktiviteter den 3:e maj.  

 

Vill ni hyra bord så kontakta: Gun-Britt 

Svensson på telefon 016-93115. 

 

Om du har en dator så kan du gå in på 

Barvabygden.se där information läggs ut. Du 

kan även hitta löpande information på  

Facebookgruppen, ”Barvabygden”. 

 

 
 

KOM OCH LYSSNA PÅ RÖRDROMMEN! 

 

10 maj kl 10.00 vid fågelstationen, Barvabadet 

(vid regn Barva kyrka) och lyssna på rördrom-

men. 
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Vi betalar fortfarande elströmmen, för de 

tre elstolparna på väg  900  vid 

Barvavägen! 

 

Du sätter in Ditt bidrag på: ”Barva 

Framtid” bankgiro nr: 5086-6961 

 

Märk med "vägbelysningen". 
 

 

 
 

Julmarknad 
i 

Barva Bygdegård 
 

Lördagen den 7 december  kl. 10.00 -15.00 
 

 

Julmarknad i Danshallen 

Loppis i Bygdegården 

Kafé och lotterier mm. 

Hästar - Rida eller åka liten vagn 

Tomten kommer! 

             

                Göran Axelsson underhåller med sång och musik 

Hembygdsmuseet öppet  

Du kan köpa Barvas egna Almanacka 
 

Välkomna! 
 

Bokning av bord: 

     Julmarknaden i danshallen:  Gun-Britt Svensson  016-931 15     

Loppisbord i Bygdegården: Gittan Lindeberg 070-975 92 67 

Vill ni hyra bord? 1 bord 150:- eller 2 bord 250:- 

Arrangör: BarvaBygden.se   med Barvas föreningar  i samverkan! 



 

 

BJURKÄRR  - ETT ARRENDEAVTAL 

FRÅN FÖRR I TIDEN 

 

Nu tar vi oss bakåt i tiden till mitten på 1800-

talet. Såhär kunde ett arrendeavtal se ut på 

den tiden. 

 

 
 
 
 
 

        
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Bjurkärr i mitten av 1800-talet 

 
 

 
 
Bjurkärr har genomgått en förändring 

 

 
 
Bjurkärr idag 
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XL-BYGG Brägårn, Eskilstuna 
Hos oss hittar du varor och produkter från 
marknadsledande leverantörer. 

Oss hittar du på : Vägmästarvägen 8, 63502 
Eskilstuna 
Telefon 016-135700  
016-135700  

 
 
Mejla ossinfo@bragarn.xlbygg.se 

ANNONSER 

tel:%20016135700
mailto:%20info@bragarn.xlbygg.se

