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INFORMATION

Kulturarvsstipendiet Sala Kommun
l enlighet med Kommunstyrelsens beslut 2016-10-20 § 193 utlyses ett
Kulturarvsstipendium.

Sala kommun vill främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
samt tillgängliggöra och Ievandegöravårt kulturarv.

Stipendiet kan sökas av personer som är bosatta och/eller födda i Salakommun
samt av grupper, föreningar och organisationer som är verksamma inom
kommunen. Stipendiet kan även föreslås av ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Ansökan skall vara inkommen senast 1 oktober

Stipendiet för 2017 är på 30 000 kr

SALAKOMMUN Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala Roger Nilsson
Kommunstyrelsens förvaltning Växel: U224-?4 ?UOD Kontorschef
Box 304 Fax: 0224-188 50 rogernilsson @saia.sc
733 25 Sala kommuninfoáäsalase Direkt: OZM-Td 78 2]

wwwsaiase
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KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING

Missiv gällande kulturarvsstipendium i Sala kommun

Bakgrund och initierande beslut

Sala stad är utpekat som riksintresseområde för kulturmiljövård.
Riksintresset har mycket höga kulturvärden som motiveras av gruvmiljön
Sala silvergruva med tillhörande vidsträckta dammsystem, av lämningar
efter Sala gruvby och av stadsmiljön. Utöver riksintresset för kulturmiljövård
återfinns inom planområdet även ett antal fornlämningar, industriminnen,
kyrkor, byggnadsminnen som bär kulturhistoriska värden med
hembygdgårdar och föreningar samt värdefulla odlings och kulturlandskap.

Kulturmiljövärdena i Sala är en viktig potential för stadens utveckling och en
av våra starkaste identitetsbärare. Sala stad och kommun är genom historien
främst känd för Sala Silvergruva. Gruvan har under historisk tid haft
avgörande betydelse för Sveriges stadsfinanser och har därmed en
avgörande plats i svensk historia. Denna historiska identitet är viktig också
för dagens Sala stad och kommun.

Det finns flertalet ideella aktörer och föreningar med verksamhet som på
olika sätt belyser Sala kommuns historia och som är viktiga mötesplatser för
kommuninvånare och besökande.

Sala kommun vill främja ett levande kulturarv som bevaras, används och
utvecklas samt tillgängliggöra och levandegöra vårt kulturarv.

1enlighet med Kommunstyrelsens beslut 2016-10-20 § 193 utlyses ett nytt
Kulturarvsstipendium ä 30.000 kr och uppdrar till Kultur- och
Fritidsnämnden att utarbeta statuter för samt att utlysa det nya
kulturarvsstipendiet.

Kultur och Fritid föreslår att Kultur- och Fritidsnämnden beslutar

g anta stadgarna för Sala kommuns kulturarvsstipendium

Petra Iablonski
Kulturutveckla re

Sala kommun
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Normer för Sala kommuns kulturarvsstipendium

§ 1 Kompetens för stipendiet

Sala kommuns kulturarvsstipendium år avsett att stödja, uppmuntra och för att
skapa uppmärksamhet kring speciellt framstående bevarande- och
utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer runt om i Sala kommun.

Priset ska inspirera och lyfta fram speciellt bevarandeinsatser för kulturmiljön med
särskilt fokus på följande:

a) För forskningsinsatser och utvecklingsarbeten av mer generell natur,

b) För framstående personliga insatser eller insatser av föreningar eller
organisationer

§ 2 Kriterier för sökande

Stipendiet kan sökas av personer som år bosatta och/eller födda i Sala kommun
samt av grupper, föreningar och organisationer som är verksamma inom
kommunen. Stipendiet kan även föreslås av ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Person, förening eller organisation kan tilldelas stipendiet vid flera tillfällen.

§ 3 Nämnd för utdelande av kulturarvsstipendiet

Sala kommuns kulturarvsstipendium utdelas av Kultur- och Fritidsnämnden.
Nämndens beslut, som inte går att överklaga, skall kortfattat motiveras.

§ 4 Stipendiets storlek

stipendiesumman år 30.000 kr. Kultur- och Fritidsnämnden äger rätt att uppdela
stipendiesumman enligt egen bedömning på lämpligt antal mottagare.

§ 5 Bedömningsgrunder

Övergripande kriterier för att bevara, använda och utveckla Salas kulturarv:

o Kulturarv som kulturell arena så att kommunens alla medborgare i alla delar
av kommunen har tillgång till denna som publik, arrangörer och
kulturutövare

o Skapa offentliga evenemang och installationer i den offentliga miljön som
anspelar på Sala kommuns historiska arv

0 Aktivt verka för att vårda och bevara Salas kulturarv

0 Tillgängliggöra Salas kulturarv lokalt, regionalt och nationellt för att skapa
intresse för vår historia och vårt kulturarv

§ 6 Utdelning av stipendiet

Utdelning av stipendiet sker vid tidpunkt och under former som Kultur- och
fritidsnämnden fastställer.
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§ 7 Kungörelse

Det ankommer på Kommunstyrelsen att förklara stipendiet till ansökan ledigt
genom kungörelse på kommunens anslagstavla, annonseringi pressen och på annat
lämpligt sätt.



CharlieHetlbergScenografiA8
Sigurdsgatan 35
72130 Västerås

0706-343340
charlie@scenografi.se
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Nytt Ljus över Väsby Kungsgård!

Stort behov av belysning för Kungsgården finns, då den idag i princip helt saknar
belysning. Endast några få ljuspunktervid dörrar ger ljus. För övrigt ligger byggnader
och park i mörker när dagsljuset försvinner. Att belysa en historiskt känslig miljö som
aldrig haft annat än dagsljus kräver planering och provbelysning.
Ljuset skall harmoniera med platsen och försiktigt lyfta fram byggnader och park.
Armaturerna måste därför också till form och uttryck stämmaöverens med miljön och
inte sticka ut när de är släckta under dagtid. Kungsgårdenspark används också till
diverse evenemang som samlar många människor vilket kräver robusta armaturer.

Under höst och vinter 2014-15 har vid tre tillfällen provbelysningargenomförts.
Ett flertal armaturer och placeringar har provats. Medlemmarav Kungsgårdens
styrelsemedlemmar har då deltagit och givits möjlighet till synpunkter.
Efter att resultaten från dessa har analyserats finns ett förslag till belysning av
Väsby Kungsgård.

Förslaget redovisas här med bilder, ritning på armaturplaceringar, armatur-
förteckning, armaturspecifikationer och budget.

För att få en total kostnad på hela projektet behövs budget från entreprenör med
kostnader på ledningsdragning, markarbeten, inkoppling etc.

Charlie Hellberg
Ljusdesigner
C. Hellberg Scenografi AB
Sigurdsgat. 35
72130 Västerås
0706-343340
charlie@scenografi.se



Provbelysning Väsby Kungsgård 6.1 1, 4.12 -14 och 5.3 -15

Vid prov ett och två testades olika pollare för inramningav grusgården. Den armatur
som upplevdes bäst. både Utseendemässigt och ljusmässigt. var Tall Lite från
Atelje Lyktan. Armaturen finns i två olika höjder, 600 mm resp.1000mm.
Den högre skall placeras runt grusgården och den lägre placeras mellan flagg-
stängerna. (Se ritning)

Markarmaturerför belysning av en ask och en alm mellan gården och bron provades
också. Meyer markstrålkastare gav träden ett vackert ljus och lyfte upplevelsenav
parken.

Ljus på huvudbyggnadens fasader prövades alla tre provdagar. Avsikten är att ge
byggnaden en dusch av ljus på fasaden mot gården och gavlarna. Bäst resultat blir
om endast den vita putsen belyses. Armaturerna skall därför placeras på låga stolpar
nära väggen för att komma i rätt höjd. Det blir också lättareatt hålla armaturen ren
från snö och smuts.
Lämplig armatur som prövades med önskat resultatär Meyer Ecovision Mini
Wall Washer med möjlighet till dimning.

Samtliga armaturer som prövades är bestyckade med energisnåla och nästan under-
hållsfria LED ljuskällor.

För att ge hela Kungsgården en vacker och komplett inramningska armaturerna på
magasinen bytas mot lämpligare armaturer. Lusthusetoch receptionshusetsdörr-
nischer ska också kompletteras med armaturer placerade i tak.

Önskvärt för att få byggnader och park att bilda en helhet som kan upplevas från
vägar,gångstråkochbyggnaderutanförKungsgårdenär attprojektetutförsi sin
helhet. Ev. kan detta ske etappvis med en armaturpositioni taget.
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Bild från provning med Ateljé Lyktan Tall i cortenstå!
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AnnaturRirleckning Väsby Ktlngsgård.

P0s.1 Ateljé Lykian Tall Lite
Antracitgrå
205384233

Pos.2 Atcijé Lyktan Tall Lite
Antrucilgråä
205383-233

P053 Meyer l{".covisionMini Wall
Washer
8706056209Disnbeir
MeyerIfåcovisionMini Wall
Washer
8707056209 Dimbar
Gysinge Byggnadsvård
Rak porslinslampzl

P0s.3A

905.4

P055 MeyerMarkammmr
8661016059

Sasmtiigapriser exklusive moms.

H I(}00mm
15 W l.,L-ID

H 600mm

I5 W LED

6213W I.M.l'{D

:2§3'w1_L;1)

53:3W LED

7st

3st

5900 krlst
fundament [300 kr/st

570619-/st
fundament 1300kr/st

5372kr/sl

8 I67 krfst

460 krfst

9327kt‘/st
monicringsbox548kr/st



afelié Lyktan

Tall Life - Pollare
Design -Jan och Hans Forsmark
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Material: Armalurhusl gguten aFUminiUmAStomme i strängpressad aluminium.

Moniorlng: Bultas fast(4 stM12}ifastunder1ag sit. mot inféstning för

'EOS-fundamenteiier platsgjutning. Besxäüsseparat. se tiübehör.

Anslutning: Kabei [max G13 mm) ansiuEsi armalurhus {plint 5x2,5 mrn2)_

Möjlighet till överkoppling, Dragavlastare för kabel i armaturhus.

Bländskydd:KlarPC.

Standardfirg: Alurniniumgré struktur RAL‘?D0n'>,antracâigrå struktur RAL9023.

rubinröd:kuk-turRAL3003.Andrafärgerkanerhåhaspåfödrågan.
Övrigt Inkl,LEDijuskäHa.ljusfärg3000K.FärgåtergivningRa85.
Ljusférgstoferans3SDCM.Livslängdljuskälla50UOOhBSOLTD.
Llvsiångd drivdon 50D00h.

m)



 
 

8 796 056 209
Ecovision Mini, wall washer
Withöx 3 W highperformanceLED,warmwhite
Protectionclassl, lPö5, IKTO
musingmodeof extrudedaluminiumand die costaluminium,polyesterpowdercoated,
all exteriorsteelpartsarestoinlesssteel,polycarbonatecover,silicongasket,closurewith
til.stainlesssteelscrews, cable gland: T x PG] l, integral control gear, climmcibleversion[i-t0v)

Purlnumber Colour Lightsource Weight Hullbeamangle

C0-I80 C90—270

8 706 056 209 sêlve:grey ö x LED3 W, wormwhile 3.3 kg l l” 106°

 

WillyMeyer+SohnGmbH+Co.KG Telephone:+49§0)2372/98 91-0 E-moil:
StemmessiepenerWeg 5 TelefaxSales:+49 (O)23 72/98 9l-38 inl0@meyer-lighting.com
D-58ö75Hemer TelefaxExport:+49 (O)23 72/98 91-48 wwwmeyer-lighling.com



 
3 707 056 209
Ecovision, wall washer
Wilén12 x 3 W high performance LED,worm white
proreclion class I, IP65, IKI 0
housingmodeofextrudedaluminiumanddiecos?aluminium,polyesterpowdercoated,
oil exlerêorsteel paris are stainlesssteel, polycarbonate cover, silicon gasket, closure wiåh
A slainlesssteelscrews,cablegland:l x PG]l, iniegrulcontrolgear,dimmableversion
(1.10V}

Partnumber Colour Lightsource Weigh! Half Beamangle

C0-l80 C90-270
8 707 056 209 silvergrey 12 x LED3 W, warmwhite 3.9 kg l l” lO6°

  
Willy Meyer-i-SohnGmbH+Co.KG Telephone:+49 (O)23 72/98 91-0 Email:
SremmessiepenerWeg5 TelefaxSales:+49(O)23 72/98 91-38 inFo@meyer~lighr'mg_com
D-58675Hemer TelefaxExport:+49(O)23 72/98 91-48 www.meyer~lighfing.c0m
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8 66} 015 059
Ground recessed upli Mer,
adjustable, rotational y symmetrical
wide beam
With5x3 W highperformanceLED,neutralwhite
protectionclass l, IP67, iKIO
costaluminiumhousing,doublepowdercoated,till range0-15”,all exteriorsteelparts
areStainlesssteel,temperedsafetyglassHushwith trim,Forloadsupto max.5000 Kg
(acc.?o lEC60598-2-E3),silicongasket,cableglaná: i x M20, integra!controlgear,
withneuiralwhiteLED

Portnmnber

8 661015 0.59

Lightsource Tilt range Temperature

5 x LED3 W, neutralwhite 0-l5° 33“C

\

Willy Meyer+SohnGmbH+CO.KG
StemmessiepenerWag 5
D-58675Hemer

Telephone:+49 (O)23 72/98 ?l-O
TelefaxSales:+49 (O)23 72/98 93-38
TelefaxExport:+49 (O)23 72/98 91-48

Hail‘beamangle

38°

 
E-moil:
inlo@meyer-lighting.com
www.meyer-§ighIing.co:'n
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Silvergruvans vänner

Tjalle Forsberg

Text

SilvergruvansVänner är en nystartad ideell förening som har tagit som

sin uppgift att sprida kunskapom Salasilvergruvaskulturarv. Det

innebär att vi under 2017 anordnat föreläsningsaftnari

Direktörsbostaden vid gruvan 3-4 gångerper termin. Vår ambition är att

fördjupa salabornas kulturhistoriska kunskaperom silvergruvan och har

därför anordnat föreläsningar t ex med ämnen som: gruvan under

Wasatiden, historiska besökare i silvergruvan,kvinnorna vid gruvan,

gruvan och fotokonsten, gruvan geologi. Planerna framöver är att

belysagruvans historiska trädgårdar, gruvan sedd ur en dykares

perspektiv, hur människor levde vid gruvan, Berg-Kallesom

representant för Salas gruvarbetare, kläder och mat vid gruvan, naturen

runt gruvan, gruvan under flera historiska perioder. Vi anser att Sala

silvergruva är en stor och betydelsefull del av Salaskulturarv för den

behöver särskild uppmärksamhet. Med fler salabor med fördjupade

kunskaper om detta kulturarv kan fler vara ambassadörer för gruvans

historiska värdefulla miljöer.

Samlat ihop sorterat, sammanställt och digitaliserat ca 2500st
fotografier/glasplåtar över Sala1850och framåt. Förevisat10-

ZOtiIIfäIIen/år offentligt och för föreningar, skolklasser och

äldreboenden. Äterföreningar som skolklasserhar, är i Salabilderofta

ett förekommande uppdrag. Utställningar och utsmyckning av

äldreboenden med foton, även Sala Sparbank och restaurant Gillet.

Anlitad att föredra bildspel vid SalaSparbanks175 årsjubileum. Bidragit

till grindarnas äterplacering på Kristina kyrkaskyrkogård. Varit deli

framtagning av underlag till busstur över Hyttansvattenvägar och

historia. Tagit fram konstvandringsfoldern tillsammans med PerSörbom

och har med honom hållit fler konst/stadsvandringar. Anlitad av

Täljsten 5 april. Bidragit med foton till Mats G Beckmans och även Olle

Nilssonsböcker. Klocktornet på Ryttargårdensstall från T5 harjag fixat

nya Iod och vajergångar till och med fått igångslagverket med

malmklockan som kom till rätta från Sahlberga, tack vare mig. Ur- och

slagverkfungerar perfekt idag. Ny urtavla dessutom.Även urverket i

gruvan klockspel har jag varit behjälplig att skaffa nya delar till.



Väsby Kungsgård

Brunns museet, Sätra Brunn

2

Väsby Kungsgårdär en hembygdsgårdcentralt belägeni Salastad.
Hembygdsgårdendrivs av Salahembygds-och Fornminnesförening.

Föreningen har cirka 300 medlemmar och är öppen för alla. Föreningen
drivs av ideella krafter med kommunalt bidrag för fastighetsunderhåll
och kulturverksamhet, för att vårda det lokala kulturarvet. Föreningen
äger fastigheten. Kungsgårdeninnehåller museum och samlingar som
visasför allmänheten under vardagaroch efter överenskommelse.
Samlingar och museum speglarSalastadoch dessgamla historia.
Lokaler hyrs ut till sammankomster och festligheter, bröllop med mera.
Trädgård och park är öppen för allmänheten dygnet runt. Föreningen
anordnar årligen årsmöte, deltar i "Kulturnatta", har loppis och
anordnar kommunens Nationaldagsfirande liksom Midsommarfirande.
Vi anordnar en spelmansstämma, verksamhetsträffar och bussturer för

att informera om och titta på Salasunika industrihistoria samt Sala
Silvergruvasvattensystem. SalaHembygds-och Fornminnesförening
ingår i och omfattar den demokratiska mångfalds-och
tillgänglighetspolicy som antagits av Sveriges-och Västmanlands
Hembygdsförbund.

Brunnsmuseet Sätra Brunn (org.nr:8022508-1863),hädanefter enbart
Brunnsmuseet, ansöker om Salakommuns Kulturarvsstipendium.
Brunnsmuseet år ett ideellt initiativ med syfte att bevaraoch berätta
om kurorten Sätra Brunns300-åriga historia. Vi arbetar för att skapaett
modernt museum som fångar de mångaolika delar av historien som
finns bevarad. Brunnsmuseetöppnade sommaren 2014.Sedanstarten
har vi arrangerat fyra sommarutställningar i Henschensbadhus i hjärtat
av det äldre brunnsområdet. Utställningarna har hållit öppet maj-
september och varit välbesökta av både kommuninvånare och tillresta.
Vi har sedan starten tillämpat principen "fritt inträde, frivilligt utträde".
Många små donationer från våra besökarevisar att vårt arbete är

uppskattat. Idagfinansieras huvudsakligenav bidrag från verksamheten
pä brunnen, Sätra Brunns vänförening och ideella krafter, både i tid och

pengar. För att fortsätta utveckla vår ideella verksamhet och hålla
museet levande såär vi beroende av externa medel. Vårt arbete är av
naturliga skäl förlagda till Salakommun, och vi planerar för att
långsiktigt och stegvis utveckla vår verksamhet som kulturaktör inom
kommunen. Vi ser en stor potential latt kunna sprida vår befintliga
kunskap och stärka intresset för SätraBrunn historia. Det är också
påtagligt att vi själva har mer att lära ossom brunnens långa och
mångfacetterade historia. Sätra Brunn är redan idag enviktig
turistattraktion samt något som kommuninvånarna kan kännastolthet
över. Tillsammans med SalaSilvergruvahar det satt Salabygdenpå
kartan. Kulturarvsstipendiet skulle utgöra en betydelsefull
grundstomme i vår fortsatta verksamhet och kunna möjliggöra initiativ
för att låta historien ta större plats bde i Sätra Brunn och i kommunen.
Vi vill också utveckla vr samverkan med andra ideella arbetslivsmuseer
i kommunen kring arbetet att digitalisera och sprida material i sociala



medier och webben. Vårt mål är att göravårt material fritt tillgängligt
för alla kommunens invånare, både fysiskt och digitalt.
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Sala Kommun J
Box 304, 733 25 Sala

kommun.info@sala.se, 0224-74 70 00

Ansökan om kulturarvsstipendium

V1. Ansökan

Skicka in din ansökan senast 1 oktober till:
Kultur och fritid

BOX 304

73325Salakommun

Du kanäven mejla din ansökantill:
kulturfritid@sala.se

Namn Eu. förening
LenaHjelm-Wallén SilvergruvansVänner

Adress Postnummer
Syréngatan9 73337

Ort Telefon, dagtid

Sala 0705982214

E-postadress

lenahw@telia.c0m

Är du folkbokförd i Salakommun?

Ja

Insatser inom kulturarvsområdetlbeskrivning av kulturarvsgärning

{max300ord)

SilvergruvansVänner är en nystartad ideell förening och som har tagit som sin uppgift att sprida kunskapom Salasilvergruvas
kulturarv. Det innebär att vi har under 2017anordnat föreläsningsaftnar i Direktörsbostadenvid gruvan 3-4 per termin. Vårambition är
att fördjupa salabornas kulturhistoriska kunskaperom silvergruvan och har därför anordnat föreläsningar t ex med ämnensom:
gruvan under Wasatiden, historiska besökare i silvergruvan, kvinnorna vid gruvan, gruvan och fotokonsten, gruvans geologi . Planerna
framöver är att belysa gruvans historiska trädgårdar, gruvan sedd ur en dykares perspektiv, hur människor levde vid gruvan,

Berg-Kallesom representant för Salasgruvarbetare, kläder och mat vid gruvan, naturenrunt gruvan,gruvan under flera historiska
perioder..Vi anser att Salasilvergruvaär en så stor och betydelsefull del av Salaskulturarv att den behöversärskild uppmärksamhet.
Medflersalabor med fördjupade kunskaperom detta kulturarv kan fler vara ambassadörerför gruvanshistoriskt värdefulla miljöer.

Övrigt

Detfinns mycket i den fysiska miljön att bevara och utveckla , men för att detta ska kunnafungera krävsdet ocksåsalabor med
levandekunskap om vårt kulturarv.

Referenser

Referens 1

Namn Telefon, dagtid
Håkan Matz 0705982211

E-postadress
hakan.matz@icloud.com

Sida 1av2
Löpnummer34 101



Referens 2

Namn

StigSandin

E-postadress

stigl28sandin@h0tmail.c0rn

Telefon, dagtid
0723049453

Sida2 av2
Löpnummer 34 101



› SALA S, .
Q KOMMUN Kommur!%€5\/r§s(g:E\s{l1!}a[!\[7:!1m1ing

'nk-2017-09-2I’
SalaKommun
Box 304,733 25 Sala

kornmun.info@sala.se,0224-747000 ‘E811I ”LL-ägarn-
IAnsökan om kulturarvsstipendium

V1.Ansökan

Skicka indinansökansenast1oktobertill:
Kulturochfritid
Box304

73325Salakommun

Dukanävenmejladinansökantill:
kulturfritid@sala.se

. . . . . .. . ,E,mf3I,.e,n.i,ng..

TjalleForsberg

Adress Postnummer
Klövervägen35 73332

Ort Telefon, dagtid
Sala 070-1618385

E-postadress

Tjalle@sala.se

Är du folkbokförd i Sala kommun?

Ja

Insatser inom kulturarvsområdetlbeskrivning av kulturarvsgärning

(max300ord)

Samlatihopsorteratsammanställtochdigitaliseratca2500stfotografier]glasplåtaröverSalafrån1850ochframåt.Förevisat10-20
tillfällen]ároffentligtochförföreningar,skolklasserochäldreboenden.ÅterföreningarsomskolklasserharärSalabilderoftaett
förekommandeuppdrag.UtställningarochutsmyckningavädreboendenmedfotonävenSalaSparbankochrestaurantGillet.Anlitad
att föredrabildspelvidSalaSparbanks175ärsjubileum.Bidragittill grindarnaåterplaceringpå Kristinakyrkaskyrkogård.Varitdeli
framtagningav underlagtill bussturöverHyttansvattenvägarochhistoria.Tagitfram KonstvandringsfolderntillsammansmedPer
Sörbomochhmedhonomhållitflerkonst]stadsvandringar.AnlitadavTälljstenen4 april.Bidragitmedfotontill MatsGBeckmansoch
ävenOlleNilssonsböcker.Klocktornetpå RyttargârdensstallfrånT5 harjag fixatnyalodochvajergángartill ochfått igångslagverket
medmalmklockansomkomtillrätta frånSalbergatackvaremej.Ur-ochslagverkfungerarperfektidag.Nyurtavladessutom.Även
urverketi gruvansklockstapelharjag varitbehjälpligatt skaffanyadelartill.

Övrigt

Jagharävenstadsvandringarmedhistorieberättandeöverområdensomförsvunnit,alltingär dessutominlagtpå kommunensserver.
"Salasportar,finnsdom"ären produktsomanvändsavskolklassersomkulturhistorisktipspromenadmedadresserföratt prickain
rätt portmedrätt adress.Sammanställtdokumenteratall historikom Stureparkenstillkomst,mycketuppskattatinslagunder
stadsvandringarna.Jagfår5-10Salahistoriskaförfrågningar]veckasomjag besvarar.Skickardagligenbildertackvareatt allabilder
finnslättillgängligapåIcloud.Jaghållerpåförberedergrawandringarpågamlaochnyakyrkogården.SitteristyrelseniSala
hembygds-ochkulturförening.Bidragittill att áteruppväckaochlyftafram hästgravenpåSalbergaområdetmedskyltoch
namnplakettpågravstenen.GuldmedaljOSAntwerpen1920

MAlAARefeEéHsEr°

Sida1av2
Löpnummer34894
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Referens 1

Namn Telefon, dagtid
SusanneProkop,arkivarieSalakommun -

E-postadress
susanne.prokop@sala.se

Sida2 av2
Löpnummer34 894
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Sala Kommun

Box 304, 733 25 Sala
kommun.info@sala.se, 0224-74 70 00

Ansökanom kulturarvsstipendium

- 1. Ansökan

Skicka in din ansökan senast 1 oktober till:
Kulturochfritid
BOX304

13325Salakommun

Dukanävenmejladinansökantill:
kulturfritid@sala.se

Namn Ev.förening
ThomasAhlin,ordförande SalaHembygds-ochFornminnesförening

Adress Postnummer

Museigatan2 73338

Ort Telefon,dagtid
Sala 0224-10637

E-postadress
info@vasbykungsgard.se

Ärdufolkbokfördi Salakommun?

Ja

Insatserinom kulturarvsområdetf beskrivningav kulturarvsgärning

(max300ord)

VäsbyKungsgårdärenhembygdsgårdcentraltbelägeni Salastad.

HembygdsgårdendrivsavSalahembygds-ochFornminnesförening.

Föreningenharcirka300medlemmarochäröppenföralla.

Föreningendrivsavideellakraftermedkommunaltbidragförfastighetsunderhållochkulturverksamhet,föratt vårdadet lokala
kulturarvet.Föreningenägerfastigheten.

Kungsgårdeninnehållermuseumochsamlingarsomvisasförallmänhetenundervardagarochefteröverenskommelse.Samlingaroch
museumspeglarSalastadochdessgamlahistoria.Lokalerhyresut tiilsammankomsterochfestligheter,bröllopm.m.Trädgårdoch
parkäröppenförallmänhetendygnetrunt.

Föreningenanordnarårligenårsmöte.deltari "Kulturnatta",har loppisochanordnarkommunensNationaldagsfirandeliksom
Midsommarfirande.Vianordnarspelmansstämma,verksamhetsträffarochbussturerföratt informeraomochtitta påSalasunika
industrihistoriasamtSalaSilvergruvasvattensystem.

SalaHembygds-ochFornminnesföreningingåriochomfattardendemokratiskamångfaldsvochtillgänglighetspolicysomantagitsav
Sveriges*och Västmanlands Hembygdsförbund.

Övrigt

Omstipendiumtilldelaskommerdettaatt ingåi finansieringenavnyanläggningförljussättningavkungsgårdenochparken.{Se
bifogadplan).

Viharfått 100000kronoravurSalaSparbankensMiljonen.Helaprojektetärkostnadsberäknattill cirka300000kronor.

Referenser

Sidalav2
Löpnummer 34 059
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Referens 1

Namn

VästmanlandsLänshembygdsförbund

E-postadress

ann.osterberg@regionvastmanland.se

Telefon, dagtid

021-393558

Sida2 av2
Löpnummer 34 059
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BOX304, 733 25 Sala

kommun.info@sala.se,0224-74 70 00

Ansökan om kulturarvsstipendium

V1. Ansökan

Skicka indin ansökan senast 1 oktobertill:
Kultur ochfritid
Box304
733 25 Sala kommun

Dukanävenmejladinansökantill:
kulturfritid@sala.se

Namn Ev. förening

Tohbbe Lindblom BrunnsmuseetSätraBrunn

Adress Postnummer

UrbanHjärnesväg5 73395

Ort Telefon,dagtid
Sala 0708 488 933

E-postadress
tohbbe.lindblom@telia.com

Är du folkbokförd i Salakommun?

Ja

Insatser inom kulturarvsområdetlbeskrivning av kulturarvsgärning

(max 300 ord)

BrunnsmuseetSätra Brunn (0rg.nr: 802508-1863), hädanefter enbart Brunnsmuseet,ansökerom Sala kommuns
Kulturarvsstipendium.Brunnsmuseetärett ideelltinitiativ medsyfteattbevaraochberättaomkurortenSätraBrunnsSOU-åriga
historia.Viarbetarförattskapaett moderntmuseumsomfångardemångaolikadelaravhistoriensomfinnsbevarad.

Brunnsmuseetöppnadesommaren2014.Sedanstartenharviarrangeratfyrasommarutställningari Henschensbadhusi hjärtatav
detäldrebrunnsområdet.Utställningarnaharhållitöppetmaj-septemberochvaritvälbesöktaavbådekommuninvånareochtillresta.
Vi harsedanstartentillämpatprincipen"frittinträde,frivilligtutträde".Mångasmådonationerfrånvårabesökarevisarattvärtarbete
äruppskattat.ldagfinansierasvi huvudsakligenavbidragfrånverksamhetenpåbrunnen,SätraBrunnsvänföreningochideella
krafter,bädeitidochpengar.Föratt fortsättautvecklavårideellaverksamhetochhållamuseetlevandesåärviberoendeavexterna
medel.

VårtarbeteäravnaturligaskälförlagdatillSalakommun,ochvi planerarföratt långsiktigtochstegvisutvecklavårverksamhetsom
kulturaktörinomkommunen.Viserenstorpotentiali att kunnaspridavårbefintligakunskapochstärkaintressetförSätraBrunn
historia.Detärocksåpåtagligtattvisjälvaharmeratt läraossombrunnenslångaochmångfacetteradehistoria.SätraBrunnärredan
idagenviktigturistattraktionsamtnågotsomkommuninvånarnakankännastolthetöver.TillsammansmedSalasilvergruvahardet
sattSalabygdenpåkartan.

Kulturarvsstipendietskulleutgöraenbetydelsefullgrundstommeivårfortsattaverksamhetochkunnamöjliggörainitiativföratt låta
historienta störreplatsbådei SätraBrunnochi kommunen.Vivillocksåutvecklavårsamverkanmedandraideellaarbetslivsmuseeri
kommunenkringarbetetattdigitaliseraochspridamateriali socialamedierochwebben.Vårtmålärattgöravårtmaterialfritt
tillgängligtförallakommunensinvånare,bådefysisktochdigitalt.

Referenser

Sida1av2
Löpnummer34 298
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Referens1

Namn
Carl-MagnusGagge

E-postadress
carl-magnus.gagge@regionvastmanlandse

Referens 2

Namn
Christer Eriksson

E-postadress
christer.-2riksson@centerpartiet.se

Telefon,dagtid
070-609 27 14

Telefon,dagtid
070-530 87 18

Sida2 av2
Löpnummer34298



Lina Ahlm

Från: Tohbbe Lindblom <tohbbelindblom@telia.com>
Skickat: den 22 september 2017 09:52
Till: KFF
Kopia: carl-magnus.gagge@regionvastmanlandse;christer.eriksson@centerpartiet.se
Ämne: Ansökan Kulturarvsstipendium
Bifogade filer: Kulturarvsstipendium-20170922.pdf

Hej!

Här kommer ansökan gällande Sala Kommuns Kulturarvstipendium
från BrunnsmuseetSätraBrunn.
Mvh
Tohbbe Lindblom
www.brunnsmu5eet.se
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