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Ansökan - "Projekt Gropen" från Sätra IF 

INLEDNING 
Sätra IF har en vision om att skapa en unik frilufts-lidrottsmiljö att nyttja året om. 

Beredning 
Bilaga KFU 2014/25, ansökan med bilagor 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kontorschef. 

Yrkanden 
Amc:.r!da Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att ställa s ig positiv till projektet och att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för 
vidare hantering. 

Anders Westin (C) yrkar bifall till Amanda Lindblads förslag med tilläggsyrkande 
att kultur- och frit.idskontoret är föreningen behjälplig att söka externa medel och i 
projektet framöver, samt 
att ärendet återkommer i strategisk plan. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att ställa sig positiv till projektet och att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för 
vidare hantering, 

att kultur- och fritidskontoret är föreningen behjälplig att söka externa medel och i 
projektet framöver, s~unt 

att ärendet återkommer i strategisk plan. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga KS 20 14 /1 54/1 

~~ Ansökan "Projekt Gropen" Sätra IF 2014-03-05 

Sätra IF hemställer härmed hos Sala Kommunstyrelse om 2 978 000 kr att användas till 
investering i "Projekt Gropen". 
Projektbeskrivning, Budget och Banskiss bifogas som pdf-filer. 

Sätrabrunn 2014-03-05 

För Sätra IF 

u~~ 
Kurt Andersson, ordf. 

Bilagor: SIF Projbeskr Projekt Gropen 20140303.pdf 
SIF Budget Projekt Gropen 20140303.pdf 
SIF Projekt Gropen- Banskiss 5.pdf 
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Projektbeskrivning- "Projekt Gropen" 2014-03-05 

Beskrivning av Sätra Idrottsförenings verksamhet: 

Sätra IF är en förening med ca. 240 st medlemmar i Sätrabrunn, Sala kommun. Verksamheten som bedrivs är 

fotboll, längdskidåkning och motion. Sätra IF har egna anläggningar i form av- Fotbollsanläggning, ishockeyrink 

och elljusspår. 

Sätra IF bedriver vintertid en omfattande verksamhet inom längdskidåkning med fokus på barn och ungdomar. 

Är ledande skidklubb i Sala kommun när det gäller barn och ungdomar. 

Den gångna vintern deltog 50 st ungdomar (25 pojkar och 25 flickor) från 5 år till19 år i skidverksamheten, 

med totalt 9 st ledare. Träningarna baseras på s kidlek och målet är att al!a ska vara med och ha roligt, och att 

skapa ett intresse för skidåkning som motionsform, snarare än att få fram elitåkare. 

Bakgrund/ Anledning till Projektet: 

Sätra IF har hittills bedrivit sin skidverksamhet vid ett elijusspår som ligger i direkt anslutning till ett 

villaornråde och en hälsobrunn i sätrabrunn utanför Sa la. Vid elljusspåret har vi skapat ett litet lekområde 

vilket vi sedan 6 år har kunnat belägga med konstsnö genom att dra lös kabel och slang till en liten snökanon 

av äldre modell. Vi har under de åren insett att konstsnö är helt nödvändigt för att kunna bedriva 

skidverksamhet på våra breddgrader. 

Att bygga en konstsnöanläggning på platsen var helt omöjligt. Dels pga avståndet t ill vatten och 

transformatorstation, dels pga närboende som skulle störas av ljudet från snökanonerna. Markägarna var inte 

heller intresserade av intrånget. 

Samtidigt började tankar ta form i föreningen att börja med skidskytte. Det finns en tradition i bygden med 

luftgevärsskytte och det finns många skytteintresserade i föreningen. Att anlägga en skjutbana så nära 

bebyggelse var inte heller tänkbart. 

Målgrupp: 

Vår primära målgrupp är våra nuvarande och kommandeskidintresserade barn och ungdomar, men 

ambitionen är att anläggningen ska bli en tillgång för samtligaskidintresserade i närområdet. 

Mål: 

Sätra IF har en vision om att skapa en unik frilufts/idrottsmiljö för denna region att nyttjas året om. 

-Att antalet dagar med åkbara skidspår skall öka. 

-Att verksamheten skall breddas. 

-Att även utöka verksamheten med skidskytte. 



Beskrivning av "Projekt Gropen": 

Gropen är ett nedlagt grustag, tillräckligt avsides för att vare sig snökanoner elle r skytte ska störa boende men 

ändå lättillgängligt. Tillgång till vatten och el finns. Förutom konstsnöanläggningen projekteras dels en mindre 

skjutbana för skidskytte med luftgevär på (10m) och en stor skjutbana för kaliber 22L (8 banor, 50 m). 

skidskytteförbundet ställer sig mycket positiva till våra planer då närmaste anläggning finns i Storvreta utanför 

Uppsala. Vi hoppas och tror att skidskyttet kommer rekrytera många barn och ungdomar till föreningen. 

l projektet ingår även att asfaltera en del av spårslingan. Detta för att möjliggöra rullskidåkning på området 

vilket skulle bli ett nytt inslag i verksamheten. Inga cykelvägar finns i närområdet utan bara landsvägar med 

mycket tung trafik så av trafiksäkerhetsskäl har möjligheten till rullskidåkning varit obefintlig. Den del av 

spårslingan som asfalteras är även tänkt att handikappanpassas i samråd med Västmanlands 

Handikappsförbund (flackare backar m.m.). Slingan kan då användas förför sit-ski vilket helt saknas i regionen 

och efterfrågas av Handikappsförbundet. 

skjutbanorna kommer sommartid att användas för springskytte och rullskidsskytte- båda är träning- och 

tävlingsgrenar på frammarsch. En handikappanpassad asfalterad slinga möjliggör även rullstolsskytte. 

Området har en fantastisk potential att utnyttjas för mountainbike, orientering mm. Detta är träningsformer 

som initialt kommer nyttjas som barmarksträning men som framöver kan komma att ytterligare bredda 

föreningens utbud. 

Aktiviteter år 1: En konstsnöanläggning byggs i ett f.d. grustag mellan sätrabrunn och Lånsta. En 2,5 km lång 

e!belyst spårslinga, 6 m bred, tota! höjdskillnad ca. 75 m. 2 st snökanoner matas via en 1100 m lång rörslinga 

med 10 st uttagsposter och 3 st dräneringspunkter. Snökanoner flyttas mellan uttagsposter v id snöproduktion. 

Rörslingan ansluter till en pumpstation placerad intill befintlig sjö. En sugledning tar vatten från sjön till 

pumpstation. Länsstyrelsen har beviljat tillstånd att ta vatten ur sjön som f inns i Gropen för tillverkning av 

konstsnö. Nyttjanderättsavtal med markägarna är tecknat. l anslutning till spårslingan placeras skjutbana för 

skidskytte (8 st banor), 2 st lekområden samt en grillplats. Belysning (typ LED) installeras till spårslingan, 

skjutbana och lekområden. Befintligt el-abonnemang uppgraderas för att klara högre strömstyrka. Infart förses 

med 2 st nya bommar och en parkering skapas. 

Aktiviteter år 2: En 1000 m lång s! inga i !ätt terräng asfalteras. 

Genom att förverkliga "Projekt Gropen" nyskapas en möjlighet för våraskidungdomar och eventuellt 

tillkommande att utvecklaskidverksamheten ytterligare. Vi vill även ge skidförbund, närliggande 

konferensanläggning, skola och övrigaskidintresserade möjligheten till skidåkning vid snöfattiga vintrar. 

Allmänheten ges också möjlighet till skidåkning som ur folkhälsosynpunkt kanske är den bästa motionsformen 

under vinterhalvåret. 

Ingen liknande verksamhet finns i Sala kommun eller i länet. 

Verksamhet efter projekttidens slut: 

Anläggningen kommer att drivas vidare av Sätra IF både vinter- och sommartid. 

För att täcka driftskostnader kommer eventuellt en spåravgift för vuxna att tas ut vintertid. 

Dokumentering av projektet: 

Sätra IF avser att dokumentera byggandet av anläggningen både i skrift och bild. 

Dokumentationen kommer att delges samtliga finansiärer och övrigt intresserade. 



Målgruppens delaktighet: 

Sätra IF:s samtliga s kidledare och s kidungdomar är delaktiga i all planering av detta projekt. Fyra s kidledare 

ingår i föreningens styrelse. 

Referenser: Per-Åke Yttergård, Nationell chef Svenska Skidförbundet 

telefon : 023-874 75, mobil: 070-372 38 40 

e-post: per-ake.yttergard@skidor.com 

Ingemar Arwidson, Generalsekreterare Svenska skidskytteförbundet 

mobil: 070-210 87 94 

e-post: ingemar.arwidson@skidskytte.se 



BUDGET • ••PROJEKT GROPEN•• 

Markarbeten 

Pumpstation 

Tryckledning 

Snökanon 

Elarbeten 

Tot:ai kostnad 

INTÄKTER: 

Egeninsats Sätra IF: 

schaktning 

Grus bärlager 

Grus ytlager 

Utläggning av grus 

Asfaltering lkm 

Thorstens backe 

Grävning kabeldiken 

Bro 

Fundament bro 

Duk 

Infart/Parkering 

150h 

Kompl. Container, pump, brunn etc 

app.skåp 

Fundament container 

Rör/kopplingar/ventiler, 1100 m 

Montageinstr. lnkl. restid 

Beg. Snökanon M12 autom. l st 

Vattenfall125 A 

Belysning LED arm. inkL stolpar/kabel 

Elcentrai/Koppl.uttag 10 st 

Belysning lekomr. 

Kablar/Jordfelsbrytare mm 

Eget arbete Sätra IF: 650 timma ra 200 kr 

Idrottslyftet 

Föreslaget "Anslag Sala Kommun" 

Total intäkt 

2014-03-03 

Ber. Kostnad inkl. moms 

131 000,00 kr 

128 000,00 kr 

44 000,00 kr 

10 000,00 kr 

427 000,00 kr 

25 000,00 kr 

16 000,00 kr 

40 000,00 kr 

20 000,00 kr 

25 000,00 kr 

15 000,00 kr 

881 000,00 kr 

868 000,00 kr 

15 000,00 kr 

883 000,00 kr 

679 000,00 kr 

130 000,00 kr 

809 000,00 kr 

169 000,00 kr 

169 000,00 kr 

106 000,00 kr 

604 000,00 kr 

227 000,00 kr 

60 000,00 kr 

194 000,00 kr 

1191 000,00 kr 

881 000,00 kr 

883 000,00 kr 

809 000,00 kr 

169 000,00 kr 

1191 000,00 kr 

3 933 000,00 kr 

330 000,00 kr 

130 000,00 kr 

495 000,00 kr 

2 978 000,00 kr 

3 933 000,00 kr 





KALKYL PROJEKT GROPEN 2014-05-19 

Intäkter 2014: 

Utgifter 2014: 
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Beskrivning: 

Priser är in kl. moms 

Egeninsats Sätra IF 

Idrottslyftet 75% av 495 tkr 
Sa!a kommun 

Totalt: 

Vägbommar inkl. montage och grävning 
Elcentral inkl. div. kabel 

Uppgrad. av el-abonnemang 125A 
Markkabelskåp 

Kabel elcentral - värmestuga 100m a'25 kr/ m 
N-slingan Belysningspunkter 30 st a 7000 kr 

N-slingan Grävning kabeldiken 500 kr per stolpe 

N-slingan schaktarbete 40 tim a' lOOO kr 
Pumpstation beg., hög o. lågtryckspump 

N-slingan Rör 600 m a' 650 kr/m 
N-slingan Kraftmatning 5 uttagsposter 

N-slingan Kabel matning belysning 
Avgår restvärde bef. El.abonnemang 

Snökanon beg. MMS, 43% betalning (2014} 
Brunn under pumpstation inkl. grävning 

Totalt: 

startar utbyggnaden med Norra slingan ca. 1000 m. 

330 000,00 kr 
371 000,00 kr 

260 000,00 kr 
961 000,00 kr 

20 000,00 kr 

51000,00 kr 
106 000,00 kr 

37 500,00 kr 

2 500,00 kr 

210 000,00 kr 

14 500,00 kr 
40 000,00 kr 

82 000,00 kr 
220 000,00 kr 

100 000,00 kr 
2 500,00 kr 

25 000,00 kr 
90 000,00 kr 

10 000,00 kr 
961 000,00 kr 

LED-belysning, kraftmatning och rörledning installeras, begagnad 

pumpstation och begagnad snökanon typ MMS ansluts t ill rörledning. 

Brunn grävs under pumpstation med sugledning t ill sjön. 

Befintligt el-abonnemang uppgraderas t ill 120A, nytt markkabelskåp 

installeras invid pumpstation och kabel till värmestuga grävs ner. 



Intäkter 2015: 

Utgifter 2015: 

Beskrivning: 

Intäkter 2016: 

Utgifter 2016: 

Beskrivning: 

sala kommun 

Totalt: 

Ö-slingan Belysningspunkter 13 st a 7000 kr 

Ö-slingan Grävning kabeldiken 500 kr per stolpe 
Ö-slingan Rör150m a' 650 kr/m 

Ö-slingan Kraftmatning 1 uttagsposter 

Snökanon beg. MMS 

Snökanon beg. MMS, 57% betalning (2014) 

Förbrukningsmaterial 
Uppgradering av gamla belysningsarmaturer 

Totalt: 

Fortsätter med Östra slingan ca. 400 m. 

LED-belysning, kraftmatning och röriedning instaileras. 

Befintlig snökanon ersätts med större begagnad typ MMS. 

Gamla belysningsarmaturer ersätts med nya LED-armaturer. 

Sala kommun 

Idrottslyftet 25% av 495 tkr 

Totalt: 

Pumpkärra 45 kW, 39 m3/h inkl. dränkpump 

s-slingan Belysningspunkter 23 st a 7000 kr 

s-slingan Grävning kabeldiken 500 kr per stolpe 
S-slingan Rör 550 m a' 650 kr/m 

s-slingan Grävning rördiken 

S-slingan Kraftmatning 5 uttagsposter 

Restvädebeg. Pumpkärra 

Totalt: 

Spåret knyts ihop med Södra slingan ca. 1200 m 

LED-belysning, kraftmatning och rörledning installeras. 
Ny pumpstation ersätter den gamla. 

574 000,00 kr 

kr 

574 000,00 kr 

95 500,00 kr 
6 500,00 kr 

64 000,00 kr 

17 000,00 kr 
210 000,00 kr 

120 000,00 kr 
4 500,00 kr 

56 500,00 kr 
574 000,00 kr 

520 000,00 kr 

124 000,00 kr 
kr 

644 000,00 kr 

191 000,00 kr 

169 000,00 kr 
11500,00 kr 

197 000,00 kr 

5 500,00 kr 

100 000,00 kr 

30 000,00 kr 

644 000,00 kr 


