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Ny vinterbelysning Sala

Sammanfattning av ärendet
Befintlig julbelysning i  Sala har gjort sitt och därmed behöver vi se över och köpa in ny. Då

flera månader under vintern är mörk föreslås därför att en mer vinterbetonad belysning

köps in och kan sitta på plats från allahelgona till våren kommer, se bilaga.

Förslaget innehåller draperier över gågatorna med ljusbollar samt bollar att fästa på

stolparna runt stora torget. Det rör sig om 282m draperier delat på 26 enheter, 66

ljusbollar som placeras över gågatorna. Vid torgets hörn placeras 12 stolpbollar,

Sstycken/stolpe ut.

För finansiering av detta föreslås söka medel ur Jöns och Alfvida Åkermans fond vars syfte

är "miljöförbättringar av Sala stad"(Med miljöförbättringar syftas estetiska värden). Ett

positivt förhandsbesked har redan lämnats från förvaltarna SEB (Skandinaviska Enskilda

Banken i Stockholm). Ackumulerat belopp uppgår till och med år 2017 till 743 106 kr.

Kostnader för belysningen hamnar på 650tkr. Där inköpt material står för ca 450tkr och

resterande 200tkr för montering av nya vajrar och eluttag, ställningar för förvaring,

montering och nedmontering och konsulttid. Inga kommunala pengar behöver därmed

användas.

lnköpet är förberett med en direktupphandling tillsammans med upphandlingsenheten.

Förslaget har tagits fram i samråd mellan Näringslivskontoret, Samhällsbyggnadskontoret

och expertkunskap från Västerfärnebo Elektriska.

Vinterbelysningen skulle både uppskattas av både invånare, besökare och handlare i Sala.

Även om det fortfarande är sommar är vintern nära. Vi hoppas snarast kunna fortsätta

arbetet med detta för att få till det till vintern.

Förslag till beslut

a_tt söka om 650 000 kr ur jöns och Alvida Åkermans fond för ny vinterbelysning till Sala

centrum.

a_tt genomföra projektet med ny vinterbelysning under hösten 2019.
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Bilaga 1 :  Fotomontage och bilder.
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Bilder från Sandviken på  mlpboilar;

4001.BAlJ_70.32L (sid  16  i  katalogen]

Stomme  av  aluminium pulverlackelad

vit med  miniawnampa  LED i varmvitl  på

vit  gummihhel
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