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AngåendeSala-HebyGolfklubb ansökanom bidrag för
vildsvinsstängselpå Falletsgolfbana.
Under hösten2018 förstörde vildsvin en fotbollsplan på Norrbyliden, fotbollsplanen
återställdestill sensommaren 2019.
Under sammatid sågsvildsvin i närheten av Falletsgolfbana.
September2019 var första skadanpågolfbanangjord av vildsvin, det var skador på
fairway hål 2, greenhål 7 på 9 hålsbanansamtgreenhål 18 på 18 hålsbanan.

I ett proaktivt arbetehar Sala-Hebygolfklubb börjat sätta upp vildsvinsstängsel
kring golfbanan.Dehar färdigställt två femtedelar av stängsletrunt golfbanan.Sala
kommun har bidragit med 50 000kr till första etappenav stängsel.

Att återställa en greenefter omfattande vildsvinsskador kostar runt 150 000kr.

Budget:
Stolpar – 40 000kr
Järntråd– 18 000kr
El aggregat– 7 000kr
Isolatorer, anslutningskablar,stängselfjädrar,varningsskyltar, grindhandtag,
blixtskydd ochgrindankare – 15 000kr
Färister – 60 000kr.
Arbetstid – 600-700h.

Totalt ansöker Sala-Heby golfklubb om 80 000 kr för kostnader rörande
färdigställande av stängsel runt Fallets golfbana .

Undertecknadställer sig positiv till det proaktiva arbetet.Kostnadernaför
vildsvinsskador skulle sätta föreningeni en alldelesför hård ekonomisk
ansträngningoch riskera nedläggning.
Golfenär jämställd ochnår en målgrupp som är i stort behovav fysisk aktivitet
generellt, våra seniorer ochäldre medborgare.
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Kultur - och fritidsförvaltningen

Förslag till beslut:

Kultur - och fritidsnämnden beslutar

att bevilja Sala-Hebygolfklubb max 80 000 kr i bidrag, för färdigställande av
stängselpå Falletsgolfbana.

att utbetalning av bidrag sker efter redovisadekostnader.

Kultur - och fritidskontoret

DanielWatkinson
Fritidsutvecklare



-----Ursprungligt meddelande----- 

Från: torbjörn pettersson <tobbe-trav@hotmail.com>  

Skickat: den 20 september 2019 10:10 

Till: Daniel Watkinson <Daniel.Watkinson@sala.se> 

Ämne: Re: Ansökan bidrag, mall 

 

Till Sala Kommun 

Kultur och Fritid 

Daniel Watkinsson 

 Hej! 

Vildsvinen har gjort intrång på Fallets golfbana.  

Till dags dato har de gjort omfattande skador på fairway 2 på 9 hålsbanan 

vilket personalen reparerat under 8 h. 

De har även varit på green 18 samt green 7 på 9 hålsbanan samt fairways 

där.  

Dock med begränsade skador som följd.  

Läget idag: 

Vi har börjat stängsla in banan. Återstår 3 femtedelar av banan.  

Efter fjolårets torka har det krävts stora resurser för att återställa 

banan i dess skick så vi skulle behöva få hjälp att finansiera fortsatt 

instängsling av banan.  

Vi uppskattar beloppet för att färdigställa Inhängnaden till 80000kr. 

Utöver det finansierar klubben själva färistar 3 stycken samt gör jobbet 

med dels anställd personal men till största del ideella krafter. 

Konsekvenserna ifall vi inte stängslar in banan blir det stora ekonomiska 

konsekvenser. Att återställa en skadad green kostar runt 150000kr. Detta på 

grund av ytans beskaffenhet och kravet på noggrannhet på greenerna för att 

få den putt/spelbar.  

Utöver det tar det tid. Tiden gör att flaggan istället placeras ut på 

fairway. På så kallad provisorisk green. Det gör att greenfeegäster inte 

kommer besöka oss i samma omfattning. 

Idag har vi drygt 5000 gästspel på vår bana och går det ner till hälften 

försvinner dels intäkter för oss men även för kommunen i övrigt. Typ 

handel, restauranger, silvergruvan m.m. 

Därför hoppas vi på bifall på vår önskan att få 80000kr till att slutföra 

projektet. 

Torbjörn Pettersson  

Sala golfklubb  

 

Skickat från min iPhone 

 

> 12 sep. 2017 kl. 16:06 skrev Daniel Watkinson <Daniel.Watkinson@sala.se>: 

>  

> Hej Tobbe! 

> Tack för senast, här kommer en mall du kan använda. 

> Det räcker med några korta meningar om bakgrunden. 

> Fokus kan du lägga på genomförande/kostnad och effekter. 

> Det räcker gott att du får plats på 1 A4. 

>  

>  

> Med vänliga hälsningar 

> Daniel Watkinson 

> Fritidsutvecklare 

> Kultur & Fritid 

> Tfn/mobil: 0224- 74 78 30  

>  

>  

> -----Ursprungligt meddelande----- 

> Från: torbjörn pettersson [mailto:tobbe-trav@hotmail.com]  

> Skickat: den 6 september 2017 10:49 

> Till: Daniel Watkinson 



> Ämne: Investeringsstöd Sala-Heby golfklubb  

>  

> Hej Daniel! 

> Här kommer offerter och ritningar till vår ambition att skapa en 

äventyrsbana till våra nya och befintliga knattar.  

> En range som inbjuder till mer kvalité på övningsspelet. Något som 

juniorerna har efterfrågat i flera år.  

> Att uppgradera övningsområdet med ny design, chipgreen för kortare slag 

typ wedgar och rullchipar. Plan finns även för att anlägga två nya 

övningbunkrar under nästa år. 

> Återkom gärna med tid och dag du kan komma på besök. 

> Med vänlig hälsning, Torbjörn Pettersson Sala-Heby golfklubb 

> Telefon0702560415 

 



Från: Daniel Watkinson[Daniel.Watkinson@sala.se]
Skickat: 02.10.2019 11:51:23
Till: KFF[kulturfritid@sala.se]
Ämne: VB: Ansökan bidrag, mall

För diarieföring.

Med	vänliga	hälsningar
Daniel	Watkinson
Fritidsutvecklare
Kultur	&	Fritid

Tfn/mobil:	0224- 74	78	30
Växel:	0224- 74	70	00
E-post:		daniel.watkinson@sala.se
Besöksadress:	Sportfältsgatan	4,	733	36	Sala
Postadress:	Box	304,	733	25	Sala
Hemsida:	www.sala.se

Från: torbjörn pettersson <tobbe-trav@hotmail.com> 
Skickat: den 1 oktober 2019 13:28
Till: Daniel Watkinson <Daniel.Watkinson@sala.se>
Ämne: Sv: Ansökan bidrag, mall

Hej!
Bilaga till ansökan om bidrag till Vildsvinsstaket:
I ansökan ligger kostnaden på:
Stolpar: 40000kr.
Järntråd 18000kr.
Elaggregat 7000kr
Isolatorer, anslutningskablar, stängselfjädrar, varningsskyltar, grindhandtag, blixtskydd, 
grindankare. 15000kr.
Totalt 80 tkr.
Utöver det kommer Golfklubben investera i 3 stycken färister för 20000kr per styck.
Den egna arbetsinsatsen med både anställd och ideela krafter kommer uppskattningsvis hamna på 
runt 600-700 timmar med nedslagning av stolp, röjning och uppmontering av tråd.
Mer uppgifter kan jag maila ifall det behövs.
Med vänlig hälsning Torbjörn Pettersson Sala Golfklubb

Från: torbjörn pettersson <tobbe-trav@hotmail.com>
Skickat: den 20 september 2019 10:10
Till: Daniel Watkinson <Daniel.Watkinson@sala.se>
Ämne: Re: Ansökan bidrag, mall

Till Sala Kommun
Kultur och Fritid
Daniel Watkinsson
 Hej!
Vildsvinen har gjort intrång på Fallets golfbana. 
Till dags dato har de gjort omfattande skador på fairway 2 på 9 hålsbanan vilket personalen reparerat under 8 
h.
De har även varit på green 18 samt green 7 på 9 hålsbanan samt fairways där. 
Dock med begränsade skador som följd. 
Läget idag:
Vi har börjat stängsla in banan. Återstår 3 femtedelar av banan. 
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Efter fjolårets torka har det krävts stora resurser för att återställa banan i dess skick så vi skulle behöva få 
hjälp att finansiera fortsatt instängsling av banan. 
Vi uppskattar beloppet för att färdigställa Inhängnaden till 80000kr.
Utöver det finansierar klubben själva färistar 3 stycken samt gör jobbet med dels anställd personal men till 
största del ideella krafter.
Konsekvenserna ifall vi inte stängslar in banan blir det stora ekonomiska konsekvenser. Att återställa en 
skadad green kostar runt 150000kr. Detta på grund av ytans beskaffenhet och kravet på noggrannhet på 
greenerna för att få den putt/spelbar. 
Utöver det tar det tid. Tiden gör att flaggan istället placeras ut på fairway. På så kallad provisorisk green. Det 
gör att greenfeegäster inte kommer besöka oss i samma omfattning.
Idag har vi drygt 5000 gästspel på vår bana och går det ner till hälften försvinner dels intäkter för oss men 
även för kommunen i övrigt. Typ handel, restauranger, silvergruvan m.m.
Därför hoppas vi på bifall på vår önskan att få 80000kr till att slutföra projektet.
Torbjörn Pettersson 
Sala golfklubb 

Skickat från min iPhone

> 12 sep. 2017 kl. 16:06 skrev Daniel Watkinson <Daniel.Watkinson@sala.se>:
> 
> Hej Tobbe!
> Tack för senast, här kommer en mall du kan använda.
> Det räcker med några korta meningar om bakgrunden.
> Fokus kan du lägga på genomförande/kostnad och effekter.
> Det räcker gott att du får plats på 1 A4.
> 
> 
> Med vänliga hälsningar
> Daniel Watkinson
> Fritidsutvecklare
> Kultur & Fritid
> Tfn/mobil: 0224- 74 78 30 
> 
> 
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: torbjörn pettersson [mailto:tobbe-trav@hotmail.com] 
> Skickat: den 6 september 2017 10:49
> Till: Daniel Watkinson
> Ämne: Investeringsstöd Sala-Heby golfklubb 
> 
> Hej Daniel!
> Här kommer offerter och ritningar till vår ambition att skapa en äventyrsbana till våra nya och befintliga 
knattar. 
> En range som inbjuder till mer kvalité på övningsspelet. Något som juniorerna har efterfrågat i flera år. 
> Att uppgradera övningsområdet med ny design, chipgreen för kortare slag typ wedgar och rullchipar. Plan 
finns även för att anlägga två nya övningbunkrar under nästa år.
> Återkom gärna med tid och dag du kan komma på besök.
> Med vänlig hälsning, Torbjörn Pettersson Sala-Heby golfklubb
> Telefon0702560415
> 
> <Mall skrivelse påbörjad.docx>
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