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Föreningen Norden i Sala har frågat Sala kommun, om möjligheten att genomföra 
vänortsmötet i Sala 2017, om vänortsmötet i Rama inte kommer att genomföras 
2017. 

Föreningen Norden i Sala har fått meddelande om att vänortsföreningen i Rauma 
kommun kommer att lägga ner sin verksamhet under nästa år. Enligt tidigare 
planering av Nordiska vänortsmöten så är det planerat att vänortsmötet 2017 skall 
hållas i Rama kommun. Rauma kommun har meddelat Sala kommun, att de inte 
kommer att fortsätta vänortsverksamheten? Lars Olav Hustad Ordf0rer Rauma 
kommune meddelade Sala kommun nyligen. Vi beklager at vi ikke vi! v~re en del av 
dette lengre, og ser gjerne at Sala arrangerer m0te i 2017. 

Nordiska samarbeten bakgrund 
Sala kommun har sedan 1949 genom föreningen Norden i Sala ett aktivt samarbete 
med vänorter i Norden. Vartannat år sedan 1949 har värdskapet för en gemensam 
träff skett mellan alla länder i Norden. Föreningen har kommunala representanter. 
Sala kommun stod som värd för nordiska vänortsmötet under sommaren 2011. 
Deltagare kom från Finland Kristinestad, Norge Åndalsnes (Rauma kommun) 
samt Danmark Rosenholm. Värdskapet innebär att Sala kommun bjuder in 
föreningen Norden vart 8:e år, då ca 150 Norden vänner samlas hos varandra 
tillika en del tjänstmän och politiker. Ett brett mellanfolkligt kulturellt utbyte 
har skett under alla år mellan de Nordiska vänorterna. Kommunen har på 
olika sätt deltagit i gemensamma seminariebesök med olika tema under åren. 
Ungdomsutbyte har genom åren skett med olika tema. Utbyte med 
studieveckor för olika gymnasieprogram. Feriearbeten för ungdomar i olika 
länder. Musikgrupper och körers resor till de olika nordiska länderna med 
framträdanden. Olika föreningars utbytet ex fotbollslag osv. Sommaren 2012 
genomfördes ungdomsutbyte mellan alla fyra länderna i Danmark. 

De Nordiska vänorternas kommunala engagemang har förändrats under 
senare år. Vid vänortsmötet i Sala 2011 deltog inte kommunala 
representanter från Danmark. Orsaken var att den tidigare vänorten 
Rosenholm har haft en kommunsammanslagning med andra kommuner, och 
därför valt att inte delta. Rauma kommun har nu meddelat Sala kommun, att 
de inte kommer att fortsätta vänortsverksamheten 

Sala kommuns kostnader för genomförandet av vänortsmötet senast i Sala 
2011 var 100 OOOkr. 
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Föreningen Norden i Sala har lämnat in ett förslag till program för ett 
Vänortsmöte i Sala 2017. Se bifogad skrivelse. 

Anders Johansson 
Samhälsplanerare 
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Vi i föreningen Norden önskar följande upplägg inför 2017. 

Vänortsmöte 2017: 
• Anordnas av Sala. 

Datum för vänortsmötet: 
• torsdagen den 29 juni - söndagen den 2 juli 

Vilka bjuds in: 
• Från alla tre vänorterna även om Norge kommer att lägga ner sin förening. 

Mottagandet på torsdagen 
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• Kommunen och föreningen diskuterar fram program och fördelning av kostnaderna. 

Program på fredagen: 
• Kommunen och föreningen diskuterar fram ett gemensamt program för dagen. 
• Föreningen tar fram förslag till fredag kvällen för de som inte önskar bo i familj. 

Lördag kvällen 
• Kommunen står för lokalhyra, mat och program under lördagkvällen. 

lnformationsmaterial 
• Tryckning av deltagarmappar sköts av kommunen . 
• Föreningen tar fram boendelistor. 

Boende olika alternativ . 
• I familj (ordnas av Föreningen) 
• Hotell, vandrarhem. 

Inbjudan 
• Officiell inbjudan skickas ut under december 2016. 
• Ett mail skickas till våra vänorter under juni där vi förklarar att vi planerar bjuda in till 

vänortsmöte 2017 och att en officiell inbjudan kommer att komma under december. 

Sala den 25 maj 2017 
Kjell Eriksson 
Föreningen Norden Sala 


