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EVENEMANGSSTÖD 
Ansökan för kontantstöd till evenemang 

Evenemangsdatum Organisationsnummer Hemsida 
2012-11-25- 12-20 879500-2537 www.satsapasala.se 

Företag/Organisation Adress 
Svensk Handel/Satsa på Sala c/o Företagarcentrum, Norra Esplanaden 14 

Kontaktperson Postnummer 
Gunilla Holmström 73330 Sala 

Telefon och e-post 
070-209 97 69 gulf1@tele2.se 

Ansökan avser 

I Julupptakt med skyltsöndag och invigning av ny julbelysning i centrum 
Deltagare/besökare 

Antal deltagare Bedömt antal besökande 
Ca 3.000 personer 

Antal övernattande Övernattningsställen 

Deltagaravgift Entreavgift 
Gratis 

.. .. 
Ekonomi (utforhg budget bifogas ansokan) 

Till vilken/vilka aktivitet/er söks bidraget? 
Julupptakt samt olika aktiviteter under decembersöndagarna 

Andra bidrag (ej sponsring) som har sökts eller kommer att sökas till detta evenemang 
(avser även andra kommunala nämnder/styrelser och bolag) 
Upplåtelse av torget utan kostnad 

Belopp som söks: 40.000 kr 

... 
Marknadsfonng 

Hur kommer ni att marknadsföra evenemanget? (kryssa alt) 

_X_ lokalt Nationellt Internationellt 

Datum: Sala 2012-08-20 ~.~skrift~ ~ .... ~ .......... ~ 
- 4-. /: ... ~ 1;2-v'~ 

nilla Holmström 



Komplement till ansökan om bidrag för julupptakt och 
julsöndagarna i december 

Satsa på Sala jobbar för att få Salabor och boende i närområdet att 
stanna i Sala och handla lokalt. Vi ordnar aktiviteter för att alla ska 
tycka att det är trevligt när det händer något i centrum. Handeln och 
näringslivet lever upp och gynnas av dessa aktiviteter. 

1. Julupptakt med invigning av ny julbelysning samt skyltsöndag 

Under flera år har salaborna väntat på att få en ny och mera 

miljövänlig julbelysning i centrum. Nu är det dags! 

Söndag 25 november skall firas ordentligt och upptändningen 

av belysningen sker vid mörkrets inbrott ca kl. 15. 

Ett jultåg (se bild) åker runt i centrum med de minsta barnen 

så att de får beundra julskyltning och får känna riktigt jul
stämning. Kostnad 8.000 kronor + transport 
En fiskdamm finns förstås på torget med fina vinster skänkta 
av butikerna i centrum. Kostnad 3.000 kronor 
Sångkörer på torgscenen får oss alla att längta efter julen och 
dess vackra musik. 
Luciakandidaterna visar sig för första gången på scenen. 

Bondens Marknad vill vi också ha på torget med varor med 

anslutning till julen 

2. Under söndagarna i december kommer det att förekomma 
olika typer av aktiviteter (ännu ej helt bestämda). En i 
samarbete med SMU, andra i samarbete med olika 
idrottsföreningar. Kostnad ca 15.000 kronor + marknadsföring 

3. Sista söndagen före jul, 16 december, en artist typ Robert 
Wells med skön julmusik som får oss i julstämning. 
Kostnad 30.000 kronor + annonsering 

Gunilla Holmström 
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