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Satsa på Sala har inkommit med en begäran om bidrag till julbelysning i Sala 
centrum. Målbilden är att den nya julbelysningen ska finnas monterad och 
klar på samtliga platser till 2012-11-25 då invigning och julupptakt hälls. 

Utifrån begäran föreslås att SEK 352 000 inklusive moms beviljas i bidrag till 
julbelysning i Sala centrum. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med hänvisning till ovanstående bevilja SEK 352 000 inklusive moms i bidrag till 
julbelysning i Sala centrum, medlen anvisas från kommunstyrelseförvaltningens 
budget. 
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Satsa på Sala arbetar för att sätta Sala på kartan med publik
dragande aktiviteter och en mångfald av trevliga butiker som 
får de boende i Sala med omnejd att stanna i sta'n och handla 
här. 

Vår målsättning är att ge alla en trevlig miljö att vistas i både 
sommar som vinter. En mera funktionell och miljöanpassad 
julbelysning är något som alla önskat i flera år. Nu är tiden 
inne och i år har vi tänkt oss en julupptakt med invigning av 
den nya attraktionen. 

Efter intagande av synpunkter och offerter har vi kommit 
fram till att äska ett bidrag för en investeringskostnad på 
340.000 kronor exkl. moms. Tillkommer en kostnad för 
kabeldragning, elskåp, uppsättning och nedtagning av 
dekorationerna + momslikviden och nedlagd projektering 
jkonsulttid. 

Vi ser fram emot ett snabbt och positivt besked i frågan. 

Satsa på Sala 
Styrelsen 

Gunilla Holmström 
Projektledare 


