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YTTRANDE

Ansökan	om	bidrag	gällande	snökanon,	IFK	Sala

YTTRANDE	ANG	ANSÖKAN OM	BIDRAG	GÄLLANDE	SNÖKANON,	IFK	SALA

Sammanfattning	av	ärendet
IFK	Sala	har	efter	de	osäkra	vintrarna	bestämt	sig	för	att	försöka	ordna	med	konstgjord	

snö	vid	Annedal.

Som	en	del	i	arbetet	sökte	föreningen	75 000kr	från	Sala	Sparbank	och	

”Sparbanksmiljonen”	för	en	snökanon.	En	ansökan	som	beviljades	och	snökanonen	är	

inköpt.

Arbetet	för	att	få	snökanonen	i	drift	är	inte	klart	i	och	med	inköpet	utan	en	högryckspump	

och	en	laddvagn	behöver	införskaffas.

Planering	och	undersökning	av	installationskostnad	och	vattentillgång	pågår	fortfarande.

Ett	tillstånd	för	att	hämta	vatten	är	inskickad	till	Länsstyrelsen.

IFK	Sala	ser	inte	en	snökanon	på	Annedal	som	konkurrent	till	Sätra	If	fina	anläggning.	

En	snökanon	skulle	istället	inrikta	sig	till	de	yngsta	som	slipper	transporteras	3-4	mil	för	

varje	träning.

Tjänstepersonens yttrande

En	snökanon	som	kan	säkerställa	snötillgång	under	längre	tid	skulle	ses	som	väldigt	

positivt.	Att	de	yngsta	skidåkarna	slipper	transporteras	3-4	mil,	flera	gånger	i	veckan	

stärker	en	av	de	viktigaste	framgångsfaktorerna	för	aktiva	medborgare,	närheten	till	

aktiviteten.

Bidraget	växlas	också	upp	och	vilket	ger	extra	värde	för	varje	satsad	krona,	genom	att	

föreningen	tar	bidraget	och	söker	hos	Riksidrottsförbundet	som	kräver	medfinansiering.

Konsekvenser	för	landsbygden

Beslutet	bedöms	inte	ha	några	särskilda	konsekvenser	för	landsbygden.

Ekonomiska	konsekvenser

Beslutet	bedöms	inte	ha	några	särskilda	ekonomiska	konsekvenser.	

Barnkonsekvensanalys

Beslutet	bedöms	inte	ha	några	negativa	konsekvenser	för	barn	och	ungdomar,	nu	eller	i	

framtiden.
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Förslag	till	beslut

att bevilja	IFK	Sala,	50 000kr	för	material	till	en	fungerande	snökanon.

att föreningen	inkommer	med	redovisning	efter	genomfört	projekt.

Daniel	Watkinson

Bilaga:



Sala 20200929

Till

Kultur o Fritidsförvaltningen

(Daniel Watkinsson)

Från

IFK Sala

Huvudstyrelsen

Ärende: Kompletterande bidragsansökan (2:a maj ansökan)

Sedan bidragsansökningarna skulle vara inne den 2:a maj så har det hänt en hel del för IFK Salas del. 

Vi ansökte på Sala Sparbanks ”Miljonen” 75000 kr till en snökanon för framförallt våra barn o 

ungdomar som utövar längdskidåkning. Senaste vintrarna har varit rent ut sagt bedrövliga ur 

snötillgångssynpunkt. Vårt stora önskemål var att kunna ha en snökanon vid Annedal och vårt 

område för barn/ungdomsträning. Glädjande nog fick vi bidraget beviljat och vi har nu fått 75000 kr 

till en snökanon som vi i dagarna beställt och kommer att levereras inom kort.

Det som nu behövs är en högtryckspump och en s.k. laddvagn till Snökanonen. Vi har sonderat 

terrängen och vid kontakt med Sätra IF så har de en del materiel vi kan köpa. Dock inte allt utan vi 

skulle behöva köpa material för ca 100000 kr. Vi har sökt anläggningsbidrag hos SISU/RF och 

meddelat att vi också kommer att söka hos Kultur o Fritid i Sala. IFK Sala kommer också att förutom 

eget arbete också gå in med ca 20000 kr.

Vårt bidragsäskande till Kultur och Fritid är 50000 kr.

Skulle det visa sig att vi kan få ner vissa kostnader mer än vi tror nu kommer vi att återkoppla direkt 

hur det ekonomiska läget ligger vid kontakt med Fritidsutvecklare Daniel Watkinsson. Avhängigt är 

också hur mycket vi kan få i anläggningsbidrag hos SISU/RF.

Vi hoppas kunna komma igång med tillverkning av snö redan kommande säsong och vi tror det 

kommer innebära att vi kan behålla och nyrekrytera fler barn o ungdomar till skidsporten.

Vår snökanon ska inte ses som en konkurrerande verksamhet till Sätra IFs fina anläggning som vi 

utnyttjar för våra äldre skidåkare men för att slippa transportera våra barn 3-4 mil varje gång skulle 

ett skidleksområde vid Annedal vara GULD värt.

Mvh

Åke Lantz

Ordf. IFK Sala


