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Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26 §91, att bifalla en motion om ekofestival 
i stadsparken samt att uppdra till kommunstyrelsen att planera för genomförande 
av en ekofestivaL Enligt beslut i kommunstyrelsen vid sammanträde 2013-05-13 
§123 ska kommunstyrelsens förvaltning planera och redogöra för genomförandet av 
en Ekofestival under 2014 och återkomma till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
beslutar 2014-01-09 att Ekofestivalen ska genomföras i maj 2014, att för 
Ekofestivalen anvisa 75.000 kronor, att täckas av eget kapital samt att utse 
kulturentreprenör Petra Jablonski till samordnare. 

Syfte och mål 
Sala Ekodagar syftar till att väcka intresse, sprida kunskap och stimulera till en 
hållbar utveckling utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Målet är 
att medverka till en positiv och hållbar samhällsutveckling och att premiera 
ekologiskt, lokalproducerat och rättvisemärkt samt att öka människors intresse och 
skapa nyfikenhet om vad om finns i vårt närområde. 

Sammanfattning 
l planförslaget för Sala stad ä r framtidsbilden att vi ska arbeta med miljöfrågor för 
att kunna ligga i framkant när det handlar om hållbar utveckling. Under arbetet med 
Sala Ekodagar har det framkommit hur viktigt det är att kommunen har en vision 
om hållbarhet och att driva frågorna både politiskt och på tjänstemannanivå. 

Sala Ekodagar är ett tvådagars-arrangemang mellan den 9-10 maj 2014. Uppdraget 
var att genomföra ett arrangemang i maj och valet av dagarna influerades av World 
Global Fair Trade Day som inföll den 10 maj. Målet och förhoppningen var att Sala 
kommun skulle fira inträdet som en Fairlade Cit'; under Ekodagarna. 

Val av säsong är mycket viktigt, då några av de viktiga hållbarhetsaspekterna är att 
gynna lokalproducerat och ekologiskt. Tyvärr är maj månad ingen optimal period 
för försäljning av lokalproducerade och ekologiska livsmedel. En period som passar 
bättre för lantbrukarna är i början av hösten. 

Ekodagarna skedde i samverkan med föreningar, olika aktörer samt det civila 
samhället och gav över 50 olika, unika aktiviteter. De riktade sig till kommun och 
företag under fredagen och salainvånare och besökare under lördagen. Eftersom att 
en av Ekodagarna arrangerades under en vardag kunde media och skolelever delta. 
Ett samarbete med Ösby Naturbruksgymnasium växte fram, då Ösbydagen planerats 
till den 10 maj. Genom ett sponsoravtal med VL hoppades vi att fler kunde resa 



mellan evenemangen som ett hållbart alternativ samt att köerna kunde förkortas vid 
Ösby. 

Antalet besökare var ca 3000 till Ösbydagen och Ekodagarna. Ett resultat som 
troligen begränsades pga det dåliga vädret. 

Aktiviteter och utfall 

l.På Centrumbion arrangerades föreläsningar om hållbar utveckling med fokus på 
företags- och kommunbesparing, klimatpåverkan och landsbygdsutveckling. 
Programmet ägde rum under båda dagarna med 16 föreläsare, en paneldebatt, 
filmvisning och en föreställning som uppmärksammade World Trade Day den 10 
maj. l foajen arrangerades massage och visning av enEl-Gokart bil. Föreläsningarna 
skedde med stöd av Länsstyrelsen i Västmanland och flamenco föreställningen "Aire 
de Vida" genom medel av "Ett Kulturliv för alla". 

Utfall: Centrumbion är en bra lokal för föreläsningar och föreställningar. Det rådde 
stor brist på åhörare, trots riktade mailutskick till tjänstemän och företag och 
marknadsföring i media. Vi konstaterade att om föreiäsningarna skulle hållas på t ex 
Ösbydagen, skulle många fler kunna ta del av dem. 

2.Ca 200 grundskola elever tog sig till Täljstenen under fredagen för att se 
föreställningen "En bit på väg" och delta i skapande aktiviter. Det var ett stort 
program med 6 olika stationer, allt från högläsning om Eko till att se utställningen 
Framtidskraft En första anmälan skickades ut tidigt till alla skolor i kommunen och 
5 skolor anmälde sitt intresse. Det är också max vad lokalerna i Biblioteket och 
Täljstenen klarar av. Genom Skapande skola-medel möjliggjordes föreställningen 
"En bit på väg". 

På eget initiativ bjöd Vallaskolans kökspersonal elever och personal på en ekologisk 
Z-rätters lunch. Vi tillhandahöll med material som posters etc för att eleverna ska se 
kopplingen till Ekodagarna. 

Utfall: En god planering ligger till grund för att skolan ska kunna ta del av 
Ekodagarna och vid större intresse behövs det större lokaler. 

3.Under lördagen arrangerades Ösbydagen med bland annat kosläpp, 
maskin visningar, ponnyridning och öppna stallar med djurklappning. G råd ö mejeri 
fanns på plats, dit Ösby levererar mjölk. Besöksantalet var färre än förra året, 
kanske pga av det dåliga vädret. Samarbetet med Ekodagarna skedde främst genom 
gemensam marknadsföring, bland annat en helsida annons i Expressen. 

Genom ett sponsoravtal med VL biogasbuss anordnades gratis buss mellan Sala och 
Ösby. Sammanlagt var det ca 100 personer som reste med VL. 

Utfall: Samarbetet med Ösbydagen blev mycket bra och har stor 
utvecklingspotentiaL Sponsoravtalet med VL var över förväntan och 
förhoppningsvis en samarbetspartner i fler sammanhang. 

4.På Stora Torget förenades politiker, aktörer och civil samhället i miljöomtanke i 
Ekotältet under båda daga rna. Ekotältet sålde ekokläder, produkter och tjänster 



samt att det fanns sju bemannade politikerbord. Förutom Ekotältet ställde också 
andra aktörer ut på Torget. 

Utfall: Det blev en bra mötesplats under Ekodagarna och i huvudsak fungerade 
tältet mycket bra, förutom att det var något trångt, speciellt för personer med 
funktionshinder. Andra anmärkningar gällde skyltningen av vissa partier och att 
regnet orsakade problem. Utställarna betalade platshyra som betalade för tälthyran. 
Att hitta aktörer till att ställa ut är en uppsökande verksamhet som kräver mycket 
tid. Dessutom blev det en besvikelse att Lantbrukarna inte kunde ställa ut sina varor 
till försäljning, då maj är fel säsong. 

S.Ekodagarna samverkade också med näringslivet, t ex Företagarna 
(Företagsjoggen), Gallerian Sala Torg (ekomodevisning) och Sala Sparbank 
(ekonomisk hållbarhet) samt handeln (via Titti Norling) . 

Utfall: Det har fungerat mycket bra att samarbeta med ovan aktörer och en 
utveckling av samarbetet med handein och besöksintensiva verksamheter kan vara 
gynnsam. Ekodagarna bör dock samverka med fler förvaltningar samt med 
F öretagarcentrum. 

6.Tack vare ett mycket bra samarbete med Arbetsförmedlingen fick vi tillgång till 5 
praktikanter. Praktikanterna gavs delprojektansvar med förarbete, genomförande 
samt efterarbete samt budgetansvar för ett par och de var ansvariga över Ekotältet, 
Centrum bion, Modevisningen, Täljstenens workshop och konsert. Ett enkelt 
festivalkontor sattes upp på biblioteket där de kunde träffas och planera. 

Utfall: Samarbetet med arbetsförmedlingen har fungerat mycket bra och 
praktikanterna var en stor tillgång i projektet. Som ett led i att söka nya lösningar 
och ge unga människor bättre förutsättningar och inblick i arbetslivet, hoppas jag att 
fler projekt kommer till stånd och att på så sätt ta tillvara ungdomars drivkraft. I 
förlängningen ser jag gärna mångfald och bättre balans mellan könen. 

7. Ca 15 volontärer från organisationerna He!z. Människan, Röda korset och 
Frälsningsarmen arbetade med Ekodagarna under båda dagarna. Arbetet med att 
hitta volontärer kan vara svårt och erbjudandet av kostnadsfri plats i Ekotältet, ett 
slags barteravtal, fungerade mycket bra. Volontärer kunde också anmäla sig via 
Volontärbyrån, en ideell verksamhet som förmedlar volontäruppdrag i hela Sverige. 
Detta skedde genom ett samarbete med Naturskyddsföreningen. 

Utfall: Det krävs planering och god kommunikation samt flertalet möten med 
möjliga intressenter/volontärer och det löste vi genom att organisationerna erbjöds 
en kostnadsfri platshyra i Ekotältet. Volontärbyrån, den nationella organisationen, 
gav inget resultat denna gång, men däremot ledde det till en bra kommunikation 
med Naturskyddsföreningen. 

8.Andra samarbeten har varit teknikprogrammet vid Kungsängsgymnasiet (visning 
av El-Gokart) friskvårdsprogrammet på Tärna Folkhögskolan (energi massage), Sala 
Gyronasikförening (yoga) samt V AF AB, Sala schackklubb, studiefrämjandet, kören 
SåNåra och Salaortens Ryttarförening. 

9.Riktade brev med samarbetsmöjligheter har gått ut till restaurang- och cafeägare, 
företagare och handel samt att kommunal personal och företag har fått inbjudan 



genom nyhets brev. Breven har inkluderat en beskrivning av hur aktören kan 
medverka under Ekodagarna. 

Utfall: Trots beskrivning av samverkan, har det lett till få samarbeten. Handeln 
uttryckte svårigheter att lyfta fram ekologiska och lokalproducerade produkter. 
Restaurangägare beskrev hindren till att erbjuda en ekologisk meny. Sammanlagt 
serverade tre cafeer ekologiskt ochfeller lokalproducerat samt en restaurang med 
en specialkomponerad lokalproducerad meny. 

Marknadsföring 
Annonsering har skett i Sala Allehanda, Salatidning, Västerås Tidning, Gröna Draken 
och helsida i Expressen. Redaktionell text i Sala Allehanda, Västmanlands tidning 
samt Västerås Tidning samt pressträff. 
P4 Västmanland, Radio Sala 97.0 FM och taltidningen. 
Kommunens hemsida, e-skyltar, posters, flyers, 1800 programblad och via facebook 

Utfall: Resultatet av marknadsföring är alltid svårt att förutse, men den 
gemensamma marknadsföringen med Ösbydagen med delade kostnader, har 
fungerat mycket bra. Facebook bör uppdateras mycket oftare och göras mer 
intressant för ev riktad målgrupp. 

Utvärdering via enkät 
En enkät har skickats ut till alla medverkande och det har inkommit ca 120 svar. 
Svaren inkluderar också synpunkter som lämnats via kommunens hemsida samt 
ekotipspromenaden. 

Utvärderingen visar också att näringslivet har visat intresse för att Sala kommun ska 
bli en Fairtrade City. Målet för en Fairtrade City är att öka utbudet och 
konsumtionen av etiskt märkta produkter och syftet är att fler ska upptäcka 
möjligheten att handla etiskt producerade varor och på så vis förbättra 
levnadsförhållandena för odlare och anställda i utvecklingsländer. World Fair Trade 
Day inföll den 10 maj och målet var att Sala kommun skulle påbörja arbetet i att bli 
en Fairtrade City. För att kunna bli en Fairtrade City ska en kartläggning av 
rättvisemärkta produkter göras i hela kommunen och arbetet leds av en styrgrupp. 

Budget 
Sala Ekodagar har hållits inom ramen för den budget som föreskrivits (se bilaga 2) 

Bilagor: 

Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga 5 

Synpunkter deltagare/brukare etc 
Budget 
Sponsoravtal VL 
Länsstyrelsen i Västmanland avtal 
Program för Sala Ekodagar 2014 i pdf format 



Bilaga 1 Synpunkter Sala Ekodagar 

Vad tyckte du om Sala Ekodagar? 

• Ett bra initiativ och helt klart något som bör kunna upprepas med framgång 
• bra initiativ att slå ett slag för ekologiskt tänk 
• kan stärka vi-känslan i kommunen 
• trevliga dagar och ett bra initiativ med förhoppningen att det blir bättre 

nästa år 
• Mycket fin organisation 
• Ett mycket bra initiativ med fokus på miljö och hållbarhet! Fantastiskt roligt 

att detta uppmärksammas 
• Bra uppdelning mellan fredag och lördag där lördag var öppen för 

aHmänheten 
• Bra med ekodagar, tänkvärt är att lägga dem då pension/lön kommit in 
• Otroligt bra initiativ. Hoppas det blir fler Eko-dagar! 
• Annonseringen gav många gäster frän andra städer. 

Vad tyckte du om Ekotältet? (deltagarsvar) 

• Vi trivdes bra i Ekoi:ältet, ibland lite trängt näl' många besökat·e var där. 
Kanske ett tält till, då kunde ju flera organisationer och utställare få lite 
mera plats 

• Eko-tältet fantastiskt. Nu sålde vi inte mycket men det var bra PR för oss 
som sålde. En önskan: plats i tältet närmare ingången nästa gång! 
Modevisningen också mycket bra. 

• Inte så bra organiserat i Ekotältet För lite plats på fredagen, man har blivit 
flyttat fram och tillbaka flera gången och inte fått tillräckligt med plats. När 
frågan har lyfts upp fick de frivilliga lösa problemet själva. Det har blivit 
bättre på lördagen. 

• alla deltagare fick en mycket fin kontakt med varandra och det märktes på 
kunderna som kände sig avslappnade, smakade, pratade och köpte det de 
gillade 

• bra med tältgaranti då man inte vet vädret blir 
• Bra med tältet på torget och att där fanns både företagare, organisationer 

och politiska partier. 
• Positivt med praktikanterna som ansvarade för tältet utifrän tältdeltagarna 

och för dem själva. 

• trevlig stämning med mycket kontakt med allmänheten 

• trängt i tältet, speciellt för funktionsnedsatta med hjälpmedel då utställare 
vill hänga upp affischer, prisinfo etc 

• Mänga påpekade och frågade om roll-up utanför tältet som fick det att se ut 
som om det var Salas Bästas tält. Borde ha uppmärksammats av arrangören 
som kunde ha diskuterat detta med SB. Det var lite oförskämt mot övriga 
medverkande partier. Därför bör man även av denna anledning fundera på 
möbleringen av tältet, men viktigt med blandningen av olika aktörer i 
samma tält. 



• Logistiken vid tältet, när vi kom dit i fredags hade de inte börjat att ställa 
upp borden och "arbetarna" väntade på instruktioner hellre än låta oss 
hjälpa till och de saknade planen över tältet. 

• Tältet lite för trångt, det var svårt för rullstolsbundna att komma fram. 

• Partierna närmastentren skyltade så kraftigt att många inte förstod att 
övriga partier fanns i tältet och besökare trodde tältet var bemannat av 
Salas Bästa 

• Det skulle varit bättre utan politiker i ekotältet och fler lokala utställare. 

• Två helt olika besöksgrupper fredag och lördag; på fredagen var besökarna 
mer intresserade av samtal och diskussion och på lördagen mer bara gick 
igenom tältet och snabbkollade. 

• Kombinationen med Ösbydagen kan också ifrågasättas. Nu åkte 
barnfamiljerna dit och vi fanns på torget. 

• Mer aktiviteter runt tältet, som t ex demonstration ex källsortering. 

Vad tyckte du om Sala Ekodagar? (deltagande i workshops) 

• Väldigt bra lokaler (läs Blå Salen) med mycket utrymme att jobba på, 
speciellt med barn behövs det mycket yta. Hade gärna haft lite längre 
workshops då en halvtimme är rätt kort, vilket kunde upplevas lite stressigt 
ibland när vissa barn inte hann göra klart. En paus på 5 min efter varje 
workshopsgrupp vore skönt för att hinna ta fram nytt material och städa lite 
efter senaste gruppen. 

• Det var mycket bra med så blandade aktiviteter, så att det fanns något för 
alla åldrar och varierade intressen. Kanske är det något man kan utöka mer 
till nästa gång. Vad som kanske skulle behöva lite extra omsorg är 
planeringen av aktiviteter så att de till större grad gynnar varandra. Under 
Catwalken hade vi mycket få besökare i Verkstaden. Flest besökare kom 
under de sista minutrama då de väntade på Rawfods presentation inne i 
cafeet på Täljstenen. Kanske skulle tydligare knytpunkter etableras genom 
att samla aktiviteterna mer. 

• Det var mycket bra att använda volontärer som fick möjlighet att aktivera sig 
och nätverka genom att hjälpa till. Det är något som verkligen ska upprepas 
tycker jag. 

• En sak jag upplevde som mindre väl fungerande och som skulle behöva ses 
över inför framtida Ekodagar var den interna kommunikationen och en 
tydligare delegering. Jag observerade att det förekom en del förvirring och 
missinformation. Jag kan inte uttala mig om orsaker till detta utan jag har 
bara noterat effekter av det. Personligen ser jag det som starkt negativt om 
aktiviteter inte följer det satta tidsschemat och aktiviteter får lov att byta 
lokal i sista minuten. Nu löste sig saker och ting på plats men vad jag menar 
är att det kan leda till förvirring för besökarna om de inte hittar aktiviteterna 
på den plats eller tid som annonserats. 



• Jag tycker att det var roligt att vara med och jag kommer gärna tillbaka och 
har workshop m.m. Jag skulle även vara intresserad av att delta i själva 
planeringen av eventet. Kanske då i egenskap som informationsdesigner 
eller kommunikatör, eftersom jag är utbildad i det. 

• representanter på varje aktivitet, som t ex ponnyridningen i parken saknade 
någon som tog emot dem samt att det saknades information i stadsparken 

• Mer och bättre information på Täljstenen 
• Volontärer hittade inte på Täljstenen och cafepersonalen dåligt insatta 
• Jag tycker att det var lite för lite reklam. Det borde vart mer information om 

de olika händelserna. 

FÖRELÄSARE CENTRUMBION 
(icke anonyma svar) 

-jag tyckte detgick bra utifrån omständigheterna. Det blev ju väldigt många i panelen 
och Anitha föll bort vet inte varför hon inte kom upp. jag förstod efteråt att Ösbydagen 
drar de flesta Salabor och att det var en anledning till den lilla publiken. En annan 
åsikt jag hörde var att ekodagarna skulle vara på hösten för då finns lokal mat, nu blev 
det ju mitt i vårbruk och Jamning osv. 

Gunilla Meurling debattledare 

-jag tyckte sammanfattningen på paneldebatten speglade varför intresset var lågt. 
Kommunen har ingen vision eller engagemang i frågan om Eko eller hållbarhet och 
ingen som driver frågorna centralt, varken politiskt eller på tjänstemannasidan 

Jan Forsmark föreläsare 

-Paneldebatten skulle fungera bättre om det bara var politiker eller bara intressenter, 
nu blev det allt för spretigt och allt för kort om tid, sedan var moderatorn allt för 
mycket inläst på "kommunala beslut" och inte kunnig om hur det fungerar idag i Sala. 
Sammanfattningsvis: Alt. politisk utfrågning till alla partier där företrädare som finns 
i Sala deltar, alt. Frågor till olika intressenter om ett eller två frågeställn ingar. 

Hälsningar, Tommy 

-Inga problem, det var kul att lyssna på dem som var. Synd att det var så dåligt med 
folk. 

Henny Andersson föreläsare 

-jag kom in i projektet rätt sent och hade inte direktkontakt med någon av er som 
arrangerade Sala ekodagar förrän bara några dagar innan, men jag tycker att jag fick 
bra och tydlig information. jag blev även väl omhändertagen under själva dagen och 
allt fungerade som det skulle. Det enda som var lite synd var det låga publikantalet, att 
locka folk är oftast det svåraste. Det kanske skulle kunna vara en ide att ha 
föreläsningarna lite mer öppet på ett ställe som är mer lättåtkomligt så att folk bara 
kan stanna till? Hoppas det blir Ekodagar i Sala även nästa år, det fyller ju ett väldigt 
viktigt syfte! 

Kristina Johansson, Medveten Konsumtion 

-Lokalen var bra, men det behövdes fler deltagare. Fredagen kanske skulle varit en 
eftermiddagsövning för att locka företagare? Av erfarenhet vet jag att företagare ofta 



behöver en personlig inbjudan till aktiviteter av denna typ. Mailutskick ger låg 
träffprocent. 

Fredrik Wedelstam, Energirådgivare 

SVAR FRÅN TJÄNSTEMAN 

-Eko-dagar är definitivt malplacerade på ett kultur-och fritidskontor. Syften och mål 
oklart trots fin formulering. Vem driver eko-utvecklingen vidare, ordnar fler eko
dagar? Arbetet mot ett fairtrade-city? Petra var en mkt bra projektledare. 
Arbetsgruppen borde varit större och med t e x miljökontoret, kommunekolog, skola, 
Företagarcentrum etc. som ansvarat för olika bitar. 

Vad gäller årstid så anser jag att om man ska lägga tonvikt på färska grödor och 
bondens marknad är augjsept bättre. En dag räcker för allmänheten. Fredagen borde 
vara en utbildningsdag för kommunens anställda och företagare. Där ska cheferna se 
tiil att det kommer deltagare. Samordning, samverkan jättebra men kan 
alltid utvecklas. Vissa volontärer verkade lite osäkra, de som skullen visa förskolorna 
till rätta. Utställningen framtidskraften borde varit lite mer omfattande. Skolorna 
borde ha jobbat med eko-tema själva under våren. Någon från skolan skulle ingå i 
urbetsgruppen. Attflytta dugarna till Ösby på Ösbydagen kan bli en succe. jag tycker 
att Företagarcentrum måste samarbeta mer och bättre. Synd att Sala torg (+övriga 
handlare) inte nappade ... Iden om att handlarna skulle presentera varsin eko-vara 
vore roligt att ha med en annan gång. 

Elizabeth Söderström, Kultur- och Fritidskontoret 

BESÖKARE TILL EKODAGARNA 

Tindra Marttila,12 år, Sala: 
Vad tycker du om sala ekodagar? 
-Det är kul. Man lär sig mycket te x att man ska spara istället för att slänga. 
Vad har d.u gjort/sett? 
-jag har gjort pappersarm band, varit på klädbyte, kikat på debatten och på 
modevisningen nu ska jag iväg på massage. 
Hur fick du reda på Sala ekodagar? 
- Sala allehanda 

Freja Spårebo, 12 år, Sala: 
Vad tycker du om sala ekodagar? 
-Det är roligt och man lär sig mycket. 
Vad har du gjort/sett? 
-Jag har varit på klädbyte, gjort pappersarmband och kikat på modevisningen och 
debatten. 
Hur fick du reda på Sala ekodagar? 
-Av en kompis 

Stina Persson 68 år, Ransta: 
Vad tycker du om sala ekodagar? 
-Ett bra initiativ! 
Vad har du gjortjsett? 
-Jag har lyssnat på olika föredrag i centrumbiografen och varit i ekotältet Jag har 
kikat på konstutställningen på täljstenen. Nu ska jag till parken för att få massage! 



Hur fick du reda på Sala ekodagar? 
-1 Sala bladet 

Niklas Wiborg 23år, Sala: 
Vad tycker du om sala ekodagar? 
-Det har varit bra, jag har intf' hunnit kollat runt så mycket men det jag sett har varit 
bra! 
Vad har du gjort/sett? 
Modevisningen, lite av debatten i centrumbiografen och ekotältet 
Hur fick du reda på Sala ekodagar? 
-Inte alls, jag visste inte att det var .. 

Vad har Sala Ekodagar gett dig? (svar från tipspromenaden) 

Cykelinfo 

Motion 

Positivism 

Lärt mig om miljön 

Fått en skön promenad under tipsrundan 

Medvetenhet om vikten av att återvinna och minska konsumtionen 

Ta vara på naturens resurser 

Öka förståelsen för att bra miljötänkande 

Trevnad och lärdom 

Bra att ni anordnar dessa ekodagar 

Bra information 

Ett fantastiskt äventyr 

Påminnelse om viktiga miljöfrågor 

Gett fakta om att man ska vara rädd om naturen 

Lite tankemöda och en skön promenad 

Ideer om hur man ska bli nyttig 

Gett mig mer fakta om naturen 

Upptäckte via tipspromenaden hur vacker stadsparken är 

Kunskaper om ekologi, ekonomi och miljöansvar 

Gett mig mer bra fakta och man ska vara rädd om naturen 

Ekodagarna har varit väldigt positivt 

En promenad i vår vackra park 

Medveten om vissa klimat frågor 

Frisk luft och motion 

Hur vackert Sala är 

Mer kunskap om det "naturliga" 



Tänkvärt! 

Motion och sköna miljön 

Att det finns miljövänliga sockor 

Påminnelsen av att leva ekologiskt 

Insikt i ekologiskt tänkande 

Trevlig tipspromenad 

Synpunkter via webben: 

"Dålig marknadsföring. Var var alla människor? Syntes inte så mycket av det hela i 
tidningar och media. Tråkigt att politiska partier tar plats på ett för mig inte så 
smakligt sätt. Dock tycker jag att t.ex. Salas Bästa och Centern är bra men inte i detta 
sammanhang" 

"Tyckte det var bra, men förlägg gärna aktiviteter i socknarna, t.ex Möklinta och 
annorstädes" 



lntftg Bokper Dag Vernr Ut p 

1981000 201405 07 2115 180 
1981000 201404 30 2017 180 
1981000 201404 30 2012 180 
1981000 201404 30 2015 180 
1981000 201404 25 1893 180 
1981000 201404 22 100499 101 
1981000 201404 29 1964 180 
1981000 201405 07 2119 180 
1981000 201405 08 2137 180 
1981000 201403 28 120002370 120 
1981000 201404 
1981000 201404 
1981000 201405 
1981000 201405 

Andeis Bjurenvall 

Ekodesign 

Ekodesign 

Ekodesigr resa 

Jonny och Gunnar 

Jan Forsmark 

08 1681 
24 1879 
01 1505006 
15 45115 

Texttanken Gröna draken 

Hotell Artister 

Polistillstånd 

Anita Cajander 

Medveten konsumtion 

Medveten konsumtion resa 

Fairtrade 

Fairtrade resa 

Gunilla Meurling 

Gunilla Meurling resa 

Ekotält 

Centrumbion 

Frukt mm 

Marknadsförening ingress mm 

salabladet 

Programblad 

T-shirts 

Raw food fika 

Volontärer 

Expressen 

Ekotälttyger 

Presenter föreläsare 

Papyrus Supplies 

Roll u ps 

Bilhyra 

Posters och affischer repro 

Matersättning 

180 
180 
150 
100 

Btp Vtp lnsdat 

180 90 20140508 
180 90 20140505 
180 90 20140505 
180 90 20140505 
180 90 20140428 
101 90 20140422 
180 90 20140430 
180 90 20140508 
180 90 20140509 
120 90 20140401 
180 90 20140411 
180 90 20140425 
150 90 20140505 
100 90 20140515 



Transtext 

ALYOSE AB 

MIUÖKLON AB 

BGEVÄRMEPUMPARAB 

BRODDBO ALLSERVICE AB 

TIUAMIDAB 

INGERADHEM 

FREDRIK NORDIN 

LARS THORESSON 

EVA TRYSEN WERNQVIST 

KUNDFAKTURERING DEVIS, BIBLIOT 

JAMES ALOERVALL 

EDENS GARDEN 

JANSSON & STENVALL PRODUKTIONSFÖRL. 

Petra Jablonski 

Belopp 

-1 000,00 

-1 SOO,OO 

-1 soo,oo 
-900,00 

-1800,00 

-soo,oo 
-1 000,00 

-1 soo,oo 
-700,00 

-30 000,00 

-SOO,OO 

-1440,00 

s 07S,OO 

994,00 

-36 271,00 

1SOO,OO 

999,00 

999,00 

soo,oo 
12 000,00 

s 000,00 

s 07S,OO 

148S,OO 

9SO,OO 

2 000,00 

s 000,00 

soo,oo 
s 000,00 

SOO,OO 

s 000,00 

SOO,OO 

12 soo,oo 
3 000,00 

900,00 

16 979,00 

7 000,00 

3 600,00 

3 844,00 

soo,oo 
1000,00 

s 2SO,OO 

200,00 

soo,oo 
-1000,00 

2 400,00 

2 000,00 

1000,00 

400,00 



Summa 70 810,00 



\...~ Kollektivtrafik
l r myndigheten 

SPONSORAVTAL 

Mellan Kollektivtrafikmyndigheten, 232100-0172, Retortgatan 7, 72130 Västerås ("KTM"och/eller"VL" ) och 

----------' org. nr. ____ -____, adress: _____________ (" K" ) 

1 Syfte 
§ 1:1 

Syftet med samarbetet äi för KTMs del är att få nya kunder samt att behålla befintliga kunder. 

§ 1:2 

Parterna har också en viljeinriktning att på bästa sätt arbeta för att motverka all typ av dopning och att främja en 

god folkhalsa genom motion och förebyggande friskvård. Parterna ska också främja kollektivtrafikresande. 

2 Parternas åtaganden 
§ 2:1 

Båda parterna förbinder sig att sätta sig in i varandras verksamhet i stort. Syftet är att på bästa sätt kunna 

marknadsföra varandra. 

§2:2 
Båda parterna förbinder sig att på bästa sätt lyfta fram varandra i sin marknadsföring samt känna till varandras 

syfte enligt § 1. 

§ 2:3 

Båda parter förbinder sig att framhäva varandra på ett positivt sätt gentemot massmedia och andra, i syfte att ge 

varandra maximal positiv exponering. 

§2:4 

Parterna förbinder sig att förse varandra med bildmaterial och dispositionsrätt för dessa på deras hemsidor, 

marknadsföringssyfte, internt bruk och media. Både parterna skall godkänna bildmaterialet före publicering. 

§ 2:5 

K ska genom informationsblad till medi~mmar och aktiva vid säsongsupptakUsäsongsavsiutning aiternalivt annat 

lämpligt tillfälle under säsongen, tydligt informera om Vls samarbete med K. K ansvarar för att i god tid informera 

KTMNL om när och var aktiviteten ska genomföras så att KTMNL kan förse K med uppdaterat informationsblad. 

3 
§3:1 

Reklamexponering 

KTMNL får som sponsor följande exponering av sin logotype/budskap enligt godkänd sponsringsansökan. (Se 

bilaga 1) 

KTMNL tillhandahåller skyltar eller motsvarande som monteras av K. 

§3:2 

K ska meddela KTMNL det beräknade värdet av reklamexponeringen 

§3:3 

Skatter och/eller avgifter som uppkommer med anledning av detta avtal står resp. part för. 



4 
§4:1 

\.... Kollek1ivtrafik
l r myndigheten 

Ersättning 

SPONSORAVTAL 

KTMNL förbinder sig att ersätta K med kostnadsfria resor under avtalstiden på alla bussar inom överenskommet 

område. K tillhandahåller egna färdbevis som ska vara KTMNL tillhanda senast tre veckor innan godkänd 

sponsringstid enligt ansökan. (Se bilaga 1) 

5 Överlåtelse 
§ 5:1 

Reklamrättigheterna i detta avtal får inte överlåtas till annan. 

6 Avtalets giltighetstid 
§ 6:1 
Detta avtal träder i kraft enligt den tid som står i sponsringsansökan om inte parterna skriftligen överenskommer 

om annat. 

7 Förtida upphörande 
§ 7:1 

KTMNL och K har envar rätt att säga upp avtalet till upphörande i förtid om den andra parten gör sig skyldig till 

väsentlig eller upprepade kontraktsbrott och icke inom en månad efter parts ar.modar. vidtagit rättelse. Avtalet får 

i sådant fall sägas upp med omedelbar vP.rkan. Sådan U!')psägning skall ske skriftligen 

§ 7:2 
KTMNL äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om någon av K:s deltagare blir fälld för doping. 

§ 7:3 

KTMNL äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om person i sin egenskap av klubbrepresenterar, 

döms för brottlig handling och detta kan anses ha en negativ inverkan på relationerna mellan parterna och/eller 

VLs varumarka. 

8 Tvister 
l§ 8:1 

Svensk lag skall vara tillämplig på detta avtal. Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtalet, skall i första 

hand biläggas genom överläggningar som r>~rterna förbinder sig att medverka i. Kan rartema inte enas ska!l 

tvisten avgöras enligt allmän domstol. Kan parterna inte enas skall tvisten avgöras av den tingsrätt där KTMNL 

svarar i tvistemål. 

§ 8:2 Skadestånd enligt detta avtal kan inte sammanlagt utgå med högre belopp än femtiotusen (50.000) kr. 

9 Avtalsutväxling 
§ 9:1 

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar, varav parterna erhållit var sitt exemplar. 

Västerås den ______ _ Västerås den ______ _ 

KTMNL K 

Namnförtydligande Namnförtydligande 



~Länsstyrelsen 
• Västmanlands län 

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN 
Klimat och energi 
Greta Hebel 
Telefon 010-224 93 70 
greta.hebel@lansstyrelsen.se 

AVTAL 
Datum Diarienummer 

2014-02-26 420-860-14 

Överenskommelse om projektet Salas Ekodagar mellan 
Länsstyrelsen i Västmanlands län och Sala kommun. 

Länsstyrelsen i Västmanlands län beviljar Sala kommun 30 000 kr i bidrag för 
projektet Salas ekodagar, vars syfte är att väcka intresse, sprida kunskap och 
stimulera till en hållbar utveckling. 

Målet med projektet är att medverka till en positiv och hållbar samhällsutveckling 
och att premiera ekologiskt, lokalproducerat och rättvisemärkt 

Ansvarsfördel n in g 
Sala kommun ansvarar får: 

• Resultatredovisning och utvärdering 

• Ekonomisk redovisning av använda medel 

Budget 
För projektet erhåils ett ekonomiskt stöd på 30 000 kr iili Sala kommun. 

Projektbeskrivning 
SeAnsökan av projektbidrag- Salas ekodagar 9-1 O maj 2014. 

Avtalstid 
Projektet avslutas efter ekodagarna 9-1 O maj 2014 då resultatredovisning och 
utvärdering lämnas till Länsstyrelsen. 

Postadress 
721 86 V ÄSTERAS 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERAS 

Telefon/Fax 
010-224 90 00 (vx) 
010-224 91 10 (fax) 

Webb/E-post 
www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
klimat-energi. vastmanland@@lansstyrelsen.se 

1 (2) 



Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

Kontaktperson 

AVTAL 
Datum Diarienummer 

2014-02-26 420-860-14 

I det här samarbetet mellan parterna ska minst en kontaktperson utses på vardera 
sidan. 

Länsstyrelsen: 
Greta Hebel, greta.hebel@lansstyrelsen.se, 010-224 93 70 

Sala kommun: 
Petra Jablonski, petra.jablonski@sala.se, 0224-744 77 11 

Övrigt 
Om projektet inte kommer att genomforas eller avsevärt kommer att avvika från 
planerat genomfårande, ska detta snarast meddelas Länsstyrelsen. 

Om projektet inte genomfors enligt plan, eller verifikationer for utgifter inte kan 
redovisas, kan Länsstyrelsen besluta att inte genomföra återstående utbetalningar 
och/eller återkräva utbetalda medeL 

Detta avtal har upprättats i två (2) liktydiga originalexemplar, varav parterna har 
tagit var sitt. 

För Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Västerås den -----

Christer Alzen 
(Chef for samhällsbyggnadsenheten) 

Namnfdrtydligande 

För Sala kommun 

Saia den -----

Petra Jablonski 
(Kulturentreprenör Sala 
Kommun) 

Namnfdrtydligande 

2 (2) 



LÖRDAG 

stora torget 
10.00-18.00 Ekotält 
Ekologiska produkter och tjänster förvisning och till för
säljning. Kläder, livsmedel, heminredning, cyklar, smycken 
och mycket mer. Kom och träffa dina politiker och ställ 
frågor om hur Sala kommun jobbar för hällbar utveckling. 
17.00 Start Företagsjoggen. 
Samla teamet och anmäl er till ett hälsosamt, roligt och 
hällbart företagseven t. Stafett 5 x 1,3 km. För mer inform
ation och anmälan, se www.foreta~:sio&~:en.se 

Galleria Sala torg 
13.00 Ekologisk catwalk 
Modevisning av miljövänliga kläder, secondhand, vintage, 
fairtrademärkt och unika kreationer i ätervunnet material. 
Livemusik framträdanden med mera. 

stadsparken 
11.00-15.00 Tipspromenad runt dammarna 
Ta med hela familjen och testa dina ekologiska kunskaper. 
och tävla om fina priser. 
Start och mål på stadsbiblioteket Sträckan är c a 1.6 km. 

13.00-16.00 Ponnyridning samt häst och vagn. 
Prova på en hållbar transport Salaortens Ryttarförening . 
Vi utgår från grusplanen. Kostnad: 20 kr. 

15.00-19.00 Energimassage och fobnassage 
Kom och prova på. Elever från Hälsovägledarprogrammet 
på Tärna Folkhögskola. Vi finns vid paviljongen mitt i par
ken. Kostnadsfritt men lämna gärna ett frivilligt bidrag. 

18.30 Prisutdelning Företagsjoggen 

Ösby-dagen 
9.30-14.00 Familjedag 

ÖSBY 
~.~l~!-!. ... ~.~!.!1~! 

w 
Välkommen till öppet hus med aktiviteter som kosläpp, 
westernridning, maskinvisningar, solenergiinfo, lekstuge
auktion och mycket annat. Fikaförsäljning, grillad korv och 
hamburgare. 
Ta bussen till Ö s by och bidra till hållbar transport. 
Gratis VL-buss avgår från Sala, Järnvägsstationen 
med start kl 9.15. 
Mer info om busstider och Ösbydagen, 
se www.osby.sa/a.se 

v~tat~ 
Ekodagarna ska väcka intresse, sprida kunskap och stimulera 
till en hållbar utveckling med miljövänliga produkter och 
tjänster i vardagen. Ekodugarna syftar till att premiera eko
logiskt och rättvisemärkt och att medverka till en positiv och 
hållbar samhällsutveckling samt att öka människors intresse 
och skapa nyfikenhet om vad om finns i vårt närområde. 

nta.t- f,. ~ 
Hos oss kan du fika och äta ekologiskt, faitrademärkt och 
lokalproducerat 

• Cafe Dreambook, Fredsgatan 9 
Cafe )ernvägen, Jä rnvägsstationen 
Täljstenens cafe, Vasagatan 17 
Mäns Ols utvärdshus, Måns-Olsvägen 

Mån~-0ls utvärdshus serverar en specialkomponerad lokal
producerad meny under ekodagarna. 

SKOLOR LÄR OM EKO 
200 elever i förskolan och grundskolan får lära sig mer om 
eko genom talkshowen " En bit på väg" med Gycklargruppen 
Trix. Eleverna tar del av skapande verksamhet med konst
närer och återbrukselever vid Recycle Design. 

VILL DU MEDVERKA SOM VOLONTÄR? 
Gå in på www.volontarbyran.or& för att anmäla ditt in
tresse. Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmed
lar volontäruppdrag i hela Sverige. 

ED Vill duläggä'tmergin på nät bättre? 

BOKA EN.ENERGIRÅDGIVNING 

www.sala.se f energiradgivning 

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som har bidragit till 
Ekodagarna: 
Osby Naturbruksgymnasium. Företagarna. V astmanlands lokal· 
t rank VL.Arbetsforrnedllngen, Ett kul t urliv for alla . Fa~r t rade 

Sverrge, Fralsnmgsarmen, Galleria sala torg, Hela mann1skan, 

Hesab, KonstfrämJandet , Kungsängsgymnas1et, Länsstyrelsen 1 
Västmanland och M edveten konsumtion, Recycle Des1gn·Eskilstuna 
Folkhogskola, Röda korset, Sala Gymnastlkforen111g, Salaortens Ryttar· 

foren111g, Stud1efram)andet, Sala sparbank. Sala Naturskyddsforen111g, 
Sa la Schackklubb. Sh1va sca!l yogastud1o. skapande skola. Tarna fol k· 
ho skola, V AF AB m fl. 

ARRANGÖR: SALA KOMMUN TFN 0224-74 70 00 

Johannes Hartviason 

Centrumbiografen 

- _ .. ,.un(O\ATE 

Fllmvlsnln& 
Centrumbiografen 

lär dl& tlllaaa 

Täljstenen 

Sala Ekodagar - den ekologiska mötesplatsen för alla 

Fri entre till alla aktiviteter om inget annat anges 



FREDAG 

Biblioteket 
9.30-18.00 Tipspromenad runt dammarna 
Ta med hela familjen och testa dina ekologiska kunskaper 
och tävla om fina priser. Start och mål på stadsbiblioteket 
sträckan är c a 1,6 km. 
10.00-14.00 Schack är roligt och utvecklande. 
Du lär dig planera, tänka kreativt och får nya vänner av alla 
åldrar. Läsrummet. Arrangör Sala Schackklubb. 
16.00-16.45 Familjeyoga. En vuxen och ett barn 2-4 år. 
-Erika Karlsson, Blå salen 
17.00-17.45 Yoga för tjejer 13-17 år. 
Yogan hjälper att hitta balans, smidighet, styrka och koor
dination och ökar självkännedom och fokusering 
-Erika Karlsson, Blå salen. 
Täljstenen 
9.00-16.00 Cafe 
Ekologiskt ca fe med gröna smoothies & Raw Energibollar. 
10.00-16.00 Aguelimuseet 
Vårsalong med ett 50-tal lokala konstnärer b la måleri och 
skulptur. 

stora torget 
10.00-18.00 Ekotält 
Ekologiska produkter och tjänster för visning och till för
säljning. Kläder, livsmedel, heminredning, cyklar, smycken 
och mycket mer. Kom och träffa dina politiker och ställ 
frågor om hur Sala kommun jobbar fOr hållbar utveckling. 

Centrumbiografen 
9.30-12.00 Företags- och kommunbesparing 
9.30 Per Skog Sala kommuns energi och klimatrådgivare 
9.35 Länsstyrelsens klimatkoordinator jan van der Horst 
10.05 Magnus Gunnarsson Miljöchefsala kommun 
10.10 Tips och råd lokaler och hushåll -Vett och Watt, 
information av HESAB 
11.00 Föreläsning om företagslokalers besparingspotenti
al med belysning, nattvandring, luftvärmepumpar mm. 
Fredrik Wedelstam Energirådgivare i Köpings, Arboga och 
Kungsörs kommuner. 
11.20 Tips och råd transporter- Länsstyrelsen i Västman
land, Evelina Loberg. 
11.40 Examensarbete om hållbar utveckling - Henny An
dersson och johanna Gudmunds, Mälardalens högskola. 
12.00 Avslutning med frågestund 

LÖRDAG 

Biblioteket 
09.00-12.45 Prova på olika yoga för barn och vuxna 
Yoga -en flertusendrig indisk metod för hälsa och välbefinnande. 
"Du kan inte göra yoga. Yoga är ditt naturliga tillstdnd" 
09.00 Hatha Yoga - Sala Gymnastikförening, Blå salen 
10.15 Medtcinsk Yoga- Sala Gymnastikförening, Blå salen 
11.30 Power Yoga- Sala Gymnastikförening, Blå salen 
11.30 Kidsyoga 9-12 år· E rika Karlsson, sagorummet 
12.45 Yin Yoga· Shiva Scakti Yogastudio, Blå salen 
12.45 Barnyoga S-8 år· Vi leker vi fram rörelser genom 
berättelser - E rika Karlsson, sagorummet. 
11.00-15.00 Tipspromenad runt dammarna 
Ta med hela familjen och testa dina ekologiska kunskaper 
och tävla om fina priser. Start och mål på stadsbiblioteket 
sträckan är c a 1,6 km. 
11.00-14.00 Schack är roligt och utvecklande. 
Du lär dig planera, tänka kreativt och får nya vänner av alla 
åldrar. Arrangör Sala Schackklubb. Läsrummet. 

Täljstenen 
10.00-15.00 Gör egna smycken & knappar 
Tillverka dina egna personliga srr.ycken av returpapper. 
Ekologiskt, enkelt och barnvänligt- Ellinor Myrberg. 
Hon visar även egna smycken. 
Tillverka knappar och magneter 2lV återvunnet material 
tillsammans med Cia Holmberg från Ekobod en. 
Kostnad från 10 kr. 
15.00-17.00 Rawfood introduktion 
Kom och lär dig om rawfood och hur den tillagas . 
Vi provsmakar också godsakerna-Tatiana Lahtinen, 
studiefrämjandet. 
21.08* Eko Konsert 
Upplev en grön kväll med musik i skenet av levande ljus. 
Medverkande: Riksspelman Carina Normansson och Frida 
Andersson, duon Symbios från Bergslagens folkhögskola 
och Kören SåN åra. •just denna afton mfaller skymningen exakt 
21.08 

~ 
11.00-14.00 Kläd- och leksakshylardag 
Byta saker med varandra är bra för miljön. Förnya din 
garderob eller hitta nya spännande leksaker. 
Ta med max fem fina, hela, rena plagg eller leksaker (inga 
skor eller accessoarer) Rek. värde för leksaker minst 80 kr. 
För varje plagg/leksak får du en biljett som du kan byta 
mot ett nytt: plagg/leksak. Inlämning kl9.00-10.00 

Aeuelimuseet 
11.00-16.00 Vårsalong med ett 50-tal lokala konstnärer 
b la måleri och skulptur. 12.00 Vernissage. 

LÖRDAG 

Centrumbiografen 
Klimatpåverkan 
11.00 Presentation, Per Skog, kommunens energi- och 
klimatrådgivare. 
11.10 Flamencotrion Aire de Vida- smakprov ur kvällens 
konsert 
11.20 Medveten konsumtion - föredrag kring privatkon
sumtion. Inspiratör och guide är Kristina Johansson från 
Medveten Konsumtion. 
12.20 Kemikalier i hemmet, Helena Lindström, miljö- och 
hälsoinspektör. 
1.2.35 Bygg och renovera hållbart- Bevara kulturskatten, 
Kristofer Röj e rås kommunens byggnadsinspektör. 

Landsbygdsutveckling 
13.00 Framtida behov och möjligheter för Sala kommun
jan Forsmark, Omställning Sverige. 
13.20 Föreläsning om solenergi, solel o.::h solvärme - HESAB 
13.30 Svartådalens bygdefOrening- Anita Barrsäter 
13.45 Lokal energifr,amställning - Carin Barrsäter, 
julmyra Horse Center. 

Paneldebatt 
14.00 Paneldebatt om de utmaningar vi står inför. 
l panelen ingår våra lokala politiker samt representanter 
från olika organisationer och företag med intresse för mil
jöfrågor. Moderator år Gunilla Meurling. 

Global Fair Trade Day 
15.00 Fairtrade ambassadör Johannes Hartvigson introduce
rar. Han har b.l a varit ansvarig för Fairtrade Challenge, den 
stora fikapausen och jobbat som projektledare för Fairtrade 
City Jönköping. 
15.05 Filmvisning Dark Side of Chocolate. Dokumentär från 
2010 av danska journalisten Miki Mistrati som undersöker 
sambandet mellan choklad och barnarbete (engelsk text) 
16.00 Johannes Hartvigsson ·vad innebär Fairtrademärkt 
och kan Sala bli en Fairtrade City? 
19.00 Aire de Vida- en flamencotrio som berör. Ellen 
Pontara, sång. Pia Pohjakallio, dans och Per Lenner gitarr. 
Biljettpris:120 kr vuxen, 90 kr t o m 18 år. 
Biljettköp: Medborgarkontoret, Ca fe Jernvägen samt i entre n 
Arrangör TG Even t 

El-Go kart 
11.00-19.00 El-Go kart- Kungsångsgymnasiets teknikpro
gram har byggt en Go kart som projektarbete. Eleverna har 
monterat bort bensinmotorn och monterat en elmotor istäl
let och den går tom snabbare än på bensin! 
Kom och se El-Go karten i Centrumbions foaje. 


