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Sätra IF ansöker härmed om tilläggsanslag till beslutat skötselbidrag för 2116, med anledning av att hänsyn inte 

tagits till verksamhetens omfattning. 

Elljusspår. Sätrabrunn 
Sköts som ett motionsspår året runt Driftskostnad el 2015, 3.114 kr. 
Ett rimligt bidrag för elljusspåret inkl. skötsel och underhåll är 8.000 kr. 

Konstsnöspåret "Gropen". Sätrabrunn 
2015 hölls spåret öppet för skidåkning i 11 veckor, natursnö åkbar ca. 3 veckor. 
Driftskostnad 2015 66.388 kr. Spårkort finansierar del av driftskostnaden ca. 30.000 kr. 
Ett rimligt bidrag för konstsnöspåret inkl. skötsel och underhåll är 50.000 kr. 

Önskat tilläggsanslag för 2016 
Elljusspår 8.000 kr+ Gropen 50.000 kr - beviljat anslag 14.804 kr= 43.196 kr 

Med vänlig hälsning/Claes Wannberg, kassör Sätra IF 
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KUL TUR- OCH FRITIDS KONTORET 
Åke Lantz 
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Ang Sätra IF' s ansökan om tilläggsanslag för skötsel av 
Skidanläggningen Gropen. 

Sätra IF har inkommit med en ansökan om ett tilläggsanslag för driften av 
skidanläggningen Gropen. De har tidigare haft ett skötselbidrag för Elljusspåret i 
Sätrabrunn men har nu flyttat ut hela sin verksamhet för skidåkning till Gropen. De 
fortsätter att sköta Sätrabrunns motionsspår men skidverksamheten med 
konstsnöanläggning och spårtillverkning sker numera endast i Gropen. 

Det är först 2015 som man sett vad anläggningen kostar att driva och tidigare anslag 
räcker inte. En viss del kan finansieras genom spårkort men långt ifrån hela 
kostnaden. 

En beräkning av Sätra IF vad skötsel och underhåll under ett år kostar hamnar på 
50000 kr. Kostnad för skötsel och underhåll av spåret i Sätrabrunn beräknas till 
8000 kr, totalt 58 000 kr. 

För 2016 har 14 804 kr betalats för elljusspår vilket innebär att det önskade 
tilläggsanslaget är på 43 196 kr. 

Förslag till beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna 43 196 kr i tilläggsanslag för drift av Skidanläggningen "Gropen" under 
2016 

Kultur- och fritidskontoret 

Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
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Åke Lantz 
Fritids utvecklare 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 25 Sala 

Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Kultur- och fritids kontoret 
ake.lantz@sala.se 

Direkt: 0224-747830 
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