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KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 
Roger Nilsson 

YTTRANDE 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Ang ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti 
"BALUNS i Ransta" 

Gymix Ransta tillsammans med Ransta IK, Ransta Nästa Bygdegårdsförening och 
PRO Ranstaorten ansöker om 14 300 kr i förlustgaranti för arrangerande av 
"BALUNS i Ransta" den 24 augusti 2013. Arrangemanget är ett försök att synliggöra 
föreningarnas verksamhet, rekrytera nya medlemmar och stärka samarbetet mellan 
föreningarna. Man vill även visa Ranstasomen aktiv och attraktiv ort att bo och 
verka i. 

Föreningarna räknar med ca 1000 besökande och mellan 100-200 betalande 
besökare. 

Kostnaderna är beräknade till30 200 kr och intäkterna till15 900 kr vid 100 
betalande besökare. Vid 200 betalande är kostnaderna beräknade tiil30 200 kr och 
intäkterna till35 500 kr, dvs ingen förlust. 

Förlustgarantin skall täcka eventuella uteblivna intäkter pga. dåligt väder. 

Förslag till beslut 

att godkänna max 14 300 kr i förlustgaranti för arrangerande av "BALUNS i Ransta" 

Kultur- o2toret 

b. ilsson 
Kontorschef 
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2013-07-08 

YTTRANDE 

SALAKOMMUN 
Kultur- och fritidskontoret 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5 

Växel: 0224-555 01 
Fax: 0224-175 90 
k u lturfritid@sal a .se 

www.sala.se 

Roger Nilsson 
Kontorchef 

Roger. Nilsson@ sa l a.se 
Direkt: 0224-555 04 
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SALAKOMMUN 
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~24.08.20131 ~879500-25601,_ www.ranstagf.se 

__,,.,_, Gymix Ransta ~~Oska~gsvägen16 --Jenny Vedholm ! -733 73 Ransta 
Telefon ocll e-post 0725-667572, 0224-20052, yengreen@hotmail.com 

Ansökanavser 
Beskrivning av evenemanget/projeftte't {syfte, mål od1 mälgrupp J S b"l 

1 2 3 4 e 1 agor . . . . 

Deltagare/besökare 

Antal deltagare 
1 

OOO Bedömt antal besökande 
1 000 besökande 

Antal iivematti'il?de Q övematt~illkn o 
Deltagaravgift • 

Fritt deltagande hela dagen 
E~ 

50.-!0r vuxna på avslutande knyliskalas 

Ekonomi (utförlig budget bifogas ansökan) 

Andra bidrag {ej -ng) som ffilrd!se!ler!romme<attsiiiG5til!-
(avser även andra kommun• nämnder/styrelser ocb OOla,gj 

Belopp som sölts 14 300.-

Marknadsföring 
Hur kommer ni att marknadsföra evenemanget? (kryssa alt} 

l!i!llokalt O Nationellt D Internatlonelit 

Vid ett bifall kommer Sala kornmun som motprestation att 

D synas i annonser Ii få tillgång till marknadsplats D synas på nummerlappar 

Iii synas på arrangörens hemsida Il få utrymme för roll-ups D synas i start- och resultatlistor 

ii synas l programbladet Iii få utrymme på banderoller, antal: 

lil synas i övriga trycksaker Iange viikal: Affischer i Ransta med omnejd, Flyers i brevlådan 

lil tå annat erbjudande, ange vilket: Monter i stationsparken medborgarservice kl. 1 0-14 0---
""""" -03.07. JennyVedholm ,/ 

2013 

Efter avslutat evenemang ska ett ex av utgivet materiof~ utvfirderi 



Bilaga 1. 

Syfte med BALUNs i Ransta 

Synliggöra föreningarnas verksamhet för boende på orten för att om möjligt öka antalet 
medlemmar. Stärka samarbetet mellan föreningarna. Påvisa Ransta som en aktiv och 
attraktiv ort att bo och verka i. 

Ransta IK, Ransta Nästa bygdegårdsförening, Gym ix Ransta (Gymnastikförening) och PRO 
Ranstaorten skall arrangera Baluns i Ransta den 24 augusti 2013. Flyers kommer delas ut i 
650 ex. i Ransta, Kurnia samt Ranstaby första veckan augusti, Affischen kommer att sättas 
upp i nämnda orter första veckan i juli. 

Vi har bjudit in Sveriges Radio Västmanland, Sala Allehanda, Sala Tidning, Sala Kommun, 
Polisen Västmanland, Ranstaby fritidsförening, Kurnia Hembygdsförening Svenska Kyrkan 
och Bygdeföreningen Tärnan att deltaga med monter och informera om sin verksamhet med 
monter i stationsparken Kl. 10-14 för att träffa Ranstaborna och hemvändare. 
Räddningstjänsten kommer till Mullevi 14-16 med HLR. 
Sala Kommun har redan tacka ja med temat medborgarservice kl. 10-14 i Stationsparken. 

Med vänliga hälsningar 

.~<: .·, 
L 

PRO Ranstaorten 

~ lilr?A'O AV.vcf1WL-
GY.mix Ra ta (Gymnastikförening). 
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B UNSI 

Lördagen den 24 augusti 

Vi bjuder på aktiviteter och fest 

a 

IX PRO. Ransta Nästa 
llYGDtGÄJ-!OSfbl-lf;:t<liNG 

RANSTA 

Kl. 10.00 Ranstamset 

start och målgång i Stationsparken. 

2 Klasser- kort och lång bana - för alla åldrar. Anmäl dig på plats. 

Vi har monter i stationsparken kl. 10-14 Se fler gäster i vår flyers som kommer i augusti 

Kl 12.00 Torsten Eriksson visar gamla Ranstafilmer 

Kl. 13.00 Försvunna Ranstamiljöer, samtal i anslutning till bilderna i bygdegården 

med Kurt Egon Lindberg 

Kl. 10 -14 Hoppborg, ld.14 Traktor och vagn från Stationsparken>> Mu!le>ti. Hoppborg 

För alla åldrar 5-99 år Fritt antal deltagare i laget 

Kl. 14.00 Räddningstjänsten demonstrerar HLR metoden på Boulevi/PRO R;mstaorten 

Kl. 15.00 Prova på boulespel på Boulevi med PRO Ranstaorten 

Tända grillar samt underhållning av Släktbandet med bl.a. Adde & Viktoria 

Entre biljett 50:- köpes hos Tempo Rzmsta, 1-22 augusti 2013 

ev. överblivna entrebiljetter säljes vid entre sotahallen 80: -

Födda 1995 och senare gratis i milismans sällskap 

korv och 

Föreningslivet i Remsta hälsar er hjärtligt Välkomna! 
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Budget Baluns i Ransta 130824 

Utgifter Beräknat på :wo Beräknat på 100 

Musik 6000 6000 
Tält/Lokal o o 
Ljudanläggning 2000 2000 
Bajamajjor 3500 3500 
Hamburgare a 10 kr 4000 4000 
Korv o bröd a 5 kr 3000 3000 
Läsk 0,5 l a 8 kr 5000 5000 
Tryck affischer och blad 2200 2200 
stolar och bord 3000 3000 
Hoppborg 1500 1500 
Summa utgifter 30200 30200 

Intäkter 

Entre förköp a 50 
~ 

" 0 -" 1:>71'<fsoo ~o;-' -Wst> 3500 

Entre vid dörren a 80- -~~- KO:~ l( åO>t 4000 ,ro: ·A :Sil>t2400 

Fika Brutto 24000 10000 

Summa intäkter 35500 15900 

Vi ansöker om förlustgaranti enligt beräkning för 100 personer 
' (den häögra kolumnen), beroende på vädret den aktuella dagen. 

Få besökare innebär fasta kostnader men få intäkter. 



Knytkalas! 
F.d. SofahaUen kl.18.00 01.00 

Med tända grillar 

underhållning av släktbandet med Adde & Viktoria bl.a. 

Spel och lekar under kvällen 

Entre biljett 50: - köpes hos R;msta 

ev. överblivna entrebiljetter säljes vid entre Sofahallen BO: -

födda 1995 och senare gratis i målsmans sällskap 

Träffas oss i stationsparken kl. 10-14 

11m! SAlA ~-~-'llldn~n« Svenskakyrkan ~ KOMMUN ~,l..l~llfi 

stöd • Bli medlem du ocks;il! 

Välkomna! 

l 
lördagen den 24 augusti 

Vi bjuder på aktiviteter och fest 

e» 
IX 

RANSTA 

Ransta Nästa 
SYGOEOAROSFÖAENING 

10.00 Hoppborg, Traktor & Vagn 
Staionsparken>> kl. 
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IX 
RANSTA 

Ranstaruset 
Kl. 10.00 start och målgång i Stationsparken. 

2 klasser kort eller lång bana för alla åldrar. 

Anmäl dig på plats 

Ransta Nästa 
BYODEOMOSFÖHEN!NG 

Hemvändardag i stationsparken 

Kl. 12.00 Torsten Eriksson visar gamla Ranstafilmer och bilder 

Kl. 13.00. Försvunna Ranstamiljöer·. Samtal i anslutning till 

bilderna i bygdegården med Kurt Egon Lindberg 

,Kaffe. läs!<. korv. hamburgare finns Wl försäljning under dagen 

Kvartersbrännboll 
Mullevi kl. 14.00-16.00 

För alla åldrar - 5-99 år, fritt antal spelare 

Cup-spel, Speedshooting, straffsparkstävling 

p 
Boulevidagen 

Kl. 14.00 Räddningstjänsten visar HLR metoden 

( hjärt/lungräddning) på Boulevi 

Kl. 15.00 Prova på Boulespel på Boulevi 

Kaffe, läsk, korv, hamburgare finns till försäljning under dagen 


