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Yttrande gällande bidragsansökan till evenemang i Sätra Brunn 
Sätra Brunn ekonomiska förening har inkommit med en ansökan om stöd till 
evenemang-förlustgaranti för evenemanget "Ljusfest" den 19 september 2015. 

Arrangemanget bygger vidare på ljusfesten som etablerades 2012 med uppemot 
1 000 besökare och därmed börjar ljusfesten etablera sig som ett av de större 
evenemangen i Salatrakten. 

Genomförandet av ljusfesten bygger på samverkan mellan Sätra Brunn 
Ekonomisk förening och vänföreningen och den totala budgeten är på 98.000 kr. 

Det sökta bidraget är 51.000 kr och föreslås ett beviljande på 27.000 kr för 
underhållningen i parken samt ljussättning. 
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DIREKT: 0224-74 77 11 
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ANSÖKAN OM STÖD TILL EVENEMANG - FÖRLUSTGARANTI 

Evenemangsdatum 
19 

Qg 
2015

1 Organisationsnummer 
1 
I Hemsida 

. . 769608-8220 www.satrabrunn.se 

Föceningensnamn Sätra Brunn Ek. förening Adcess Sätra Brunn 
Kontaktperson S f G I d o 1a ran un 

Postnummer 
733 95 

Telefon och e-post • 
0224 547 51 sof,a.granlund@satrabrunn.se 

Ansökan avser 
Beskrivning av evenemanget/projektet (syfte, må! och målgrupp) L' f I 

JUS es se bilaga 

Deltagare/besökare 
Antal deltagare Bedömt antal besökande BQQ .. 

Antal övernattande 
1 

QQ Övernattningsstäl!en 

Deltagaravgift Ingen Entreavgift Ingen 

Ekonomi (utförlig budget bifogas ansökan) 

Till vilken/vilka aktivitet/er söks förlustgaranti? se b if p ro je ktbe skri V ni ng 

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

Belopp som söks 51 OOO 

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

lil Lokalt il Nationellt D Internationellt 

Vid ett bifall kommer Sala kommun som motprestation att 

g synas i annonser D få tillgång tiJJ marknadsp!ats D synas på nummerlappar 

g synas på arrangörens hemsida g få utrymme för roll-ups O synas i start- och resultatlistor 

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

~ synas i övriga trycksaker (ange vilka): program' annons samt utskick mm 
D få annat erbjudande, ange vilket: 

D annat, ange vad: 

Datum 
16/3 

Underskrift 

-2015 

Efter avslutat evenemangs 
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Bilaga till ansökan om stöd till evenemang -förlustgaranti hos Sala kommun 

Ansökan om evenemangsstöd 
till ljusfest på Sätra Brunn den 19 september 2015 

Sätra Brunn Ekonomisk förening planerar för en ny ljusfest, lördag den 19 
september 2015. Arrangemanget bygger vidare på ljusfesten 2012 som drog 
uppemot 1 000 besökare, 2013 ca 350 besökare och 2104 ca 525 besökare. 
Därmed börjar ljusfesten etablera sig som ett av de större evenemangen i 
Salatrakten och vår avsikt är att ljusfesten fortsättningsvis blir en tradition. 

Sätra Brunn Ekonomisk förening ansöker om Sala kommuns evenemangsstöd 
med 51,000 kr av totalbudgeten om 98,000 kr. 

Vi ser att det planerade evenemanget väl motsvarar de kriterier för 
evenemangsstöd som kommunstyrelsen har satt upp, dvs. liv och rörelse i 
kommunen, stärka kommunens image, stödja kommunens utveckling som 
besöksort och ser därför med tillförsikt fram mot ett positivt besked om 
evenemangsstöd. 

Den första ljusfesten på Sätra Brunn i nutid hölls den 15 september 2012. 

2012 års ljusfest stöddes av Sala kommun med ett kontantbidrag om 35.000 kr till 
Sätra Brunns vänförening som då var huvudarrangör. 2013 och 2014 genomför 
Sätra Brunn Ekonomisk förening ljusfesten och även då med bidrag från Sala 
Kommun. Vänföreningen arrangerar konserten i brunnskyrkan . 

. . . . . Målsättningen för publika evenemang på brunnsområdet är att 
de ska vara öppna och välkomnande för alla vilket har visat sig vara 
positivt för besökarna och för hittillsvarande evenemang som 
Nationaldagen, Midsommarfirandet, Julmarknaden och pub-kvällarna 
på Brunnsgården under sommaren . 
.. ... Ljusfesten tillför kommunen och Sätra Brunn ett nytt 
traditionsbärande publikt evenemang till glädje för kommunens 
invånare och som även får besökare från andra håll. Evenemanget 
stärker därmed också de lokala företagen genom ökad omsättning i 
boende, serveringar mm. Även flertalet artister är hemmahörande i 
Sala eller närområdet. 
.... Sala kommuns ekonomiska bidrag gav ett mycket positivt stöd till 
arrangemanget. Sala kommuns möjlighet till deltagande med egna 
aktiviteter kan kanske utnyttjas vid kommande evenemang. 
2013 års ljusfest drog inte lika stor publik som 2012 men berodde 
troligtvis på det dåliga vädret och 2014 ökade antalet glädjande trots 
kallt väder även då. 2015 satsar vi på en lördag istället för att öka 
antalet besökare. 
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Ljusfesten den 19 september 2015 
Följande preliminära program planeras: 

Ljus i parken 
Eldkorgar och marschaller lyser upp gångvägar och källor 

Ljuskonstnärer 
Eldmakare jonglerar och slukar eld 

Spökvandring, ansiktsmålning, dansuppvisning mm 

Servering - mat och dryck till hungriga gäster 
Brunnsrestaurangen, Pub, Cafe 

Musik och dansunderhållning hela kvällen 
Trubadur i Kalsenius restaurang 

Dans på dansbanan 
Ljusbad i badhuset 

Minidisco 

Grötlunk från Brunnsgården med musik 
Den gamla Sätra traditionen lever 

Konsert i brunnskyrkan 
Stockholms Musikkår Tre Kronor 

IJ Adress, Sä1ra Brunn 733 95 Sa~• Tel 11224-5'.100, Fax, 11224-222 22 

Epost: info@satrabrunn.se • Hemsida: www.satrahrunn.se 

'L l4) 



Budget för ljusfesten 

Genomförandet av ljusfesten bygger på samverkan mellan Sätra Brunn 
Ekonomisk förening och vänföreningen m fl. Nedan redovisas en preliminär 
budget för ljusfesten. Vi arbetar med en nettobudget och en stor mängd ideellt 
arbete. 
Gratis Buss tur och retur Sala-Sätra Brunn 7000 kr 
Musikunderhållning: Trubadur, dansband, minidisco DJ 25.000 kr 
Underhållning i parken: Eldartister, dansuppvisning mm 12.000 kr 
Ljussättning: Facklor, marschaller, byggnader 15.000 kr 
Konsert i kyrkan 15.000 kr 
Marknadsföring: Annonser, infartstavlor Sala, flyers, affischer24.000 kr 

Summa 98.000 kr 

Marknadsföring sker dessutom genom Sätra Brunns och vänföreningens 
ordinarie kanaler, nyhetsbrev, sociala medier, hemsidan, turistkanaler, 
annonsering i tidskrifter, infartstavlor Sala, evenemangskalender etc. 

Sätra Brunn 2015-03-16 
Med vänliga hälsningar 
Sofia Granlund 
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