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LEDNINGSUTSKOTIET 

Ang ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti till 
evenemanget "Kom till gården i Svartådalen". 

Svartådalens bygdeutveckling ekonomisk förening ansöker om 16 000 kr i 
förlustgaranti för arrangemanget "Kom till gården i Svartådalen", 2013-08-03. 

Förslag till beslut 

1 (1) 

2013-07-01 

VTIRANDE 

i!J:t godkänna max 16 000 kr i förlustgaranti för arrangerande av "Kom till gården i 
Svartådalen", 2013-08-03. 

Kultur- och fritidskontoret 

lfA~ 
~~ef1'<1ttSs0n . 

Kontorschef 

SALAKOMMUN 
Kultur- och fritidsenheten 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5 
Växel: 0224-555 01 
Fax: 0224-175 90 
kulturfritid @sal a. se 
www.sala.se 

Roger Nilsson 
TF enhetschef 

Roger.Nilsson@sala.se 
Direkt: 0224-555 04 
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Evenemangsdatum 
03 

QB t l Organisationsnummer , l Hemsida . .2013 769608-1897 www.svartadalen.nu 

Föreningens namn 
Svartådalens Bygdeutveckling Ek för Adress Salbohedsvägen 1 

Kontaktperson A M . E . k nne- ane n sson Postnummer 733 60 Västerfärnebo 
Telefon och e-post • 

0224-740011 anne-mane@svartadalen.nu 

Ansökan avser 
Beskrivning av evenemanget/projektet {syfte, mål och målgrupp) Kom t'lll 

Gården se bilaga 

Deltagare/besökare 
Antal deltagare 

ca 30 
Bedömt antal besökande 

1200 
Antal övernattande Övernattningsstä !len 

Deltagaravgift Q Entreavgift o o 

50:- p-pass gäller pa allagardar 

Ekonomi (utförlig budget bifogas ansökan) 

Till vilken/vilka aktivitet/er söksförlustgacanti? Kom till Gården se bilaga 
Andra bidrag {ej sponsring} som har sökts eller kommer att sökas till detta evenemang 

{avser även andra kommunala nämnder/styrelser och bolag) 

Beloppsomsöks 16.000:-

Marknadsföring 

Hur kommer ni att marknadsföra evenemanget? {kryssa alt) V.. t l d/U l d/D l 
iii lokalt D Nationellt D lntemationellt as man an PP an a a rna 
Vid ett bifall kommer Sala kommun som motprestation att 

!!il synas i annonser O få tillgång till marknadsplats D synas på nummerlappar 

l!! synas på arrangörens hemsida i! få utrymme för roll-u ps D synas i start- och resultatlistor 

li!il synas i programbladet D få utrymme på banderoller, antal: 

D synas l övriga trycksaker (ange vilka) • p-pass, infoblad 
D få annat erbjudande, ange vilket: 

D annat, ange vad: 

Efter avslutat evenemang ska ett ex av utgivet materia( utvärdering och ekonomisk redovisning skickas tif! Sala kommun 



Bilaga till ansökan om förlustbidrag Svartådalens Bygdeutveckling Ek för 

Evenemang "Kom till Gärden" 

Kort bakgrund 
Som ett led i marknadsföringen av Svart~dalen som s~väl besöksm~l som 
boendealternativ genomförde Svart~dalens Bygdeutveckling den 4 augusti 2012, för 
andra ~ret i rad, evenemanget Kom till G~rden. Det arrangeras i samarbete med bl.a. 
LRF Fläckebo - Västerfärnebo. Ett antal g~rdar i v~rt omr~de öppnas d~, under en 
dag, upp för besökare. 

Huvudsyftet med arrangemanget är dels att visa upp livsmedelsproduktionen ute 
p~ g~rdarna samt öka först~elsen för vad det innebär att vara lantbrukare, dels att 
även i övrigt visa upp v~rt omr~de och vad det kan erbjuda s~väl besökare som 
boende och presumtiva inflyttare. 

Kom till G~rden anordnades första g~ngen 2011. Deltagande g~rdar visar en stor 
bredd i verksamheterna, bl.a. hästdressyr, ekologisk f~r- och nötproduktion, 
robotmjölkning, visning av jordbruksmaskiner och mycket annat. P~ g~rdarna finns 
även möjlighet att delta i diverse aktiviteter för b~de vuxna och barn. Förtäring 
erbjuds p~ vissa g~rdar. Antalet g~rdsbesök 2012 uppskattades till ca 1100. Dessa 
kom i ca 140 bilar, och vissa kom till fots eller per cykel. 

M~lgruppen är Sala kommuns innev~nare samt boende i hela Mälardalen samt 
Heby /Uppsala. 

I ~r, 2013, arrangeras "Kom till G~rden" för tredje g~ngen. Planeringen har tagit sin 
utg~ngspunkt i erfarenheterna fr~n de b~da tidigare ~ren. Under v~ren har en 
arbetsgrupp med representanter fr~n LRF Fläckebo - Västerfärnebo och de 
deltagande g~rdarna träffats ca en g~ng per m~nad för att planera evenemanget. 

Budget 

Intäkter 

Sponsring 
Försäljning parkeringsbiljetter 
Totalt 

Utgifter 

Annonsering 
Trycksaker 
Skyltning 
Projektledning 
Totalt 

20000:-
6000:-

26000:-

26000:-
7000:-
5000:-
4000:-

42000:-


