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PROJEKTPLAN EKOFESTIVALEN 

BAKGRUND 

2013-10-30 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26 §91, att bifalla en motion om ekofestival i 
stadsparken samt att uppdra till kommunstyrelsen att planera för genomförande av en 
eko festival. Enligt beslut i kommunstyrelsen vid sammanträde 2013-05-13 §123 ska 
kommunstyrelsens förvaltning planera och redogöra för genomförandet av en Ekofestival 
under 2014 och återkomma till kommunstyrelsen. 

SYFTE 

Syftet med en ekofestival i Sala kommun är att väcka intresse och sprida kunskap om en 
hållbar utveckling och att premiera ekologiskt och lokalproducerat, det kan handla om 
livsmedel, textilier eller andra typer av varor. 

MÅL MED PROJEKTET 
-Att premiera ekologiskt och rättvisemärkt 
-Att medverka till en positiv och hällbar samhällsutveckling 
-Att öka människors intresse och skapa nyfikenhet om vad om finns i vårt närområde 

Målet med Ekofestivalen är att alla ska få ta del av den, därför ska det vara fritt inträde. 
Ekofestivalen sker i samarbete med Salafestivalen. Ekofestivalen består av främst av 
dagaktiviteter och salafestivalen sker främst kvällstid. På så sätt kan vi slå samman 
festivalerna och använda samma resurser, som t ex projektledare, volontärer och övrig 
personal. 

ORGANISATION 
Projektet drivs av Sala kommun med en tillsatt projektledare under 8 månader; 25% tjänst 
under jan-mars 2014 och 50% april- augusti 2014. 

MÅLGRUPP 
Ekofestivalen vänder sig till alla i Sala kommun och i regionen samt över länsgränsen. Genom 
Skapande skola kan elever i grundskolan få ta del av workshops. 

EV INTRESSENTER/SAMARBETSPARTNERS 
Naturskyddsföreningar (riks samt lokal) 
Lantbrukare i närområdet 
studiefrämjandet 
Tärna folkhögskola 
Sala kommuns skolor 
Film i Västmanland 
Uppsala universitet 
Svartådalen 
Satsa på Sala 
Bondens marknad 
Strömsbacka Återvinning 
Röda korset 
Idrottsföreningar, t ex gymnastikföreningen 
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solelanläggningen 
Gröna Hagars kött 
Företagarna 
Sala silvergruva 
Sätra Brunn 
Gröna bilister 

VERKSAMHET f AKTIVITETER 

Eko matservering (lokalproducerat) 
Världens mattält 
Bondens marknad 
Lokala föreläsare om hur man i nuläget arbetar med hållbar utveckling (t ex 
Svartådalen, från produktion till konsument) 
Nationella föreläsare om hållbar utveckling (t ex Hans Rosling el Peter Wahl beck) 
Filmvisning (inomhus och utomhus) 
Vett och watt 
Tävlingar återvändning av material (barn och vuxna) 
Återvinningstävling i skolor 
Konstutställning återvändning av material 
Utställningar och skapande aktiviteter med temat ekologi 
Scen i stadsparken med bland annat artister samt Tippen uppsättningen 
Yoga och mindfulloess i stadsparken 
Crop 100 (öka medvetenheten om onödiga prylar) 
Ekologisk catwalk 
Klädbytardag 
Ekologisk picknick 
Ekografitti 
Hållbart företagande 
Clowner utan gränser 
Paneldebatter om t ex minskad transport, genmodifierad mat, rättvisemärkt 
WorkshopstOr elever i grundskola med t ex konstnärer som arbetar med återvunnet 
material 
Hållbara transporter, elbil/häst och vagn 
Ponnyridning i Stadsparken 
Klappvänliga djur 
Vintagefsecond hand 

Internationellt elevutbyte med vänorten Pont-Sainte-Marie i regionen Champagne, 

ett redan påbörjat samarbete med Kungsängsgymnasiet med bland annat 

alternativa energikällor. 

TIDSPLAN 2014 
Januari~ maj 
Mars- maj 
Maj-juli 

Planering och bokning av föreläsare 
Workshops för elever i grundskolan 
Marknadsföring och media kontakter 

25-27 juli 
Augusti 

KOSTNADER 
Projektledare 
Föreläsningar 
Lokalhyra 
Annonsering 
Hyra av ljus, ljud och film 
Transporter 
Resor 
Kost 
Logi 

Genomförande av Ekofestival (i samband med Salafestivalen] 
Utvärdering och redovisning 

110.000 
25.000 
5.000 
50.000 
10.000 
3.000 
10.000 
10.000 
10.000 



Mobiltelefon 
Tävlingspriser 
Volontärer 
Administrativa kostnader 

TOTALT 

5.000 
2.000 
5.000 
5.000 

250.000 


