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I avvaktan på ny lokal för kulturevenemang

Kultur- och fritidskontoret fick i uppdrag att se över riktlinjerna för nyttjandet av

Blå Salen som skall syfta till att ge företräde till kultur- och fritidsverksamhet.

Blå salen, Norra Esplanaden 5,är Salas före detta anrika Varmbadhus. En vacker

lokal mitt i stan som är lämplig för både möten och fester. Plats för 100 personer. 60

personer sittande vid bord. På sommaren finns möjlighet att öppna ut till solgården.

Några direkta riktlinjer har inte funnits gällande prioriteringsordning som den som

finns för kommunens idrottshallar. Detta har att göra med att i Blå Salen sker ingen

samlad bokningsfördelning inför "säsong" som i idrottshallarna.

Dock kan nämnas att merparten av bokningarna är möten, föreläsningar,

arrangemang, teater, utställningar, mm. En del festbokningar förekommer och då

främst på lördag och söndag.

Att ha riktlinjer som syftar till att ge företräde för kultur- och fritidsverksamhet är
när omöjligt om man inte förbjuder privata bokningar. Hur ger man företräde
framför en bröllopsbokning som har gjorts ett halvår i förväg?

Idag behandlar vi ansökningarna efter hand som de kommer in. Skulle ansökningar

inkomma samtidigt behandlar vi den ansökan som ligger närmast kultur- och

fritidsverksamhet som Sala kommun prioriterar med förtur.

Vidare har kultur- fritidskontoret fått i uppdrag att utreda möjligheten att köpa in

och i Blå Salen placera en teleskopläktare eller gradäng.

En kontakt med Kurt Hansson som genom Norrby bgf köpt in en elektrisk

teleskopläktare i olika sektioner. En är 8x10 x 2,5 meter, 102 stolar. l hopskjuten
tar den ca 1,5 meters utrymme.

Mätning av Blå Salen har gjort och det har visat sig att den är smalaren är 8 meter.

Detta beroende på ventilationstrummor som tar ca 50 centimeter på ena långsidan.

En mindre sektion 6 x 10 x 2,5 får plats men det genererar endast platser till 72

stolar.
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En permanent gradäng medför en begränsning att nyttja BlåSalen till annan
verksamhet som möten, föreläsningar, arrangemang och liknande då golvytan är
upptagen av gradängen.

Oavsett hur teleskopläktare/gradäng placeras kommer den att ta 10 meters golvyta

och lämna en scen med maximalt 5 meters djup.

Behov av loger och förråd kan lösas genom att köket byggs om och anpassas. Det
kan också vara nödvändigt att hyra mer yta av lokalförvaltarna. Lokalytan som

tidigare hyrdes av Navigatorcenter är ett alternativ. Detta till en ökad driftskostnad.

Samtidigt tittar kultur- och fritidskontoret just nu på hur man skall kunna få till en
gradäng på 50- 60 stolar i KvTäljstenen, ställverket för att få till en säkrare och
sittvänligare miljö.

Jag ser KSG'slokaler som en stor möjlighet att disponera för olika scenkonster i en
snar framtid. Mindre förändringar behövs göras gällande ljudet men lokalen kan ta
ca 250 personer idag. Det finns även möjlighet att göra om närliggande rum till

repetitionslokaler för tex teater och tillskapa förråd. KSG'slokaler och möjligheter
kommer att behandlas närmare i Lokalutredningen.

Om ambitionen är att Blå Salen skall användas mer permanent till teaterverksamhet
med teleskopläktare eller gradäng, så bör man ta ett beslut om att lokalen inte kan
hyras ut till privatpersoner och fester.
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