
TJÄNSTEGARANTI 

Kultur & Fritid i Sala 

Bibliotek 

Salas bibliotek består av Stadsbiblioteket, filialer i Västerfärnebo, Möklinta och 
Ransta, en bokbuss och en aktiv hemsida. Vi har öppet för alla, utan krav på 

motprestation. Biblioteket är en arena som främjar läslust, kunskapsutveckling, 
demokrati, jämlikhet, nyfikenhet, språkutveckling och kreativitet. Salas 

bibliotek är en mötesplats som inbjuder till möten med människor och kunskap 
över alla gränser. Vi samarbetar med andra offentliga aktörer, förenings- och 

näringslivet. 
 

Vad kan Du förvänta dig av 

oss? 
Ett avgiftsfritt basutbud av bibliotekets 
tjänster. 
 
Aktiviteter för att skapa intresse för 
läsning och kunskapssökande. 
 
Möjligheten att påverka inköp av medier 
genom att lämna önskemål och 
inköpsförslag. 
 
Ett aktuellt och välskött bestånd av medier 
på olika språk och för alla åldrar. 
 
Möjligheten att låna böcker från andra 
bibliotek. 
 
Digitala tjänster på bibliotekets hemsida 
 
Studieplatser i lugn miljö. 
 
Att du vid kontakt med oss blir bemött 
av professionell, kunnig och engagerad 
personal. 
 

 

 

Vad förväntar vi oss av Dig?  
Att du följer bibliotekets låne- och 
internetregler. 
 
Att du använder biblioteket med hänsyn 
till andra besökare. 
 
Att du för fram dina synpunkter till 
ansvarig personal. 

 

Synpunkter, klagomål och 
idéer 
Du kan lämna dina synpunkter och 
klagomål på flera sätt till:  
Bibliotekschef 
Boel Simonsson 
Telefon: 0224-74 77 01 
E-post: Boel.simonsson@sala.se 
 

Eller  

Via kommunens hemsida, www.sala.se 

Klicka på E-tjänsten ”Lämna synpunkter” 

 
Fastställd  
Tjänstedeklarationen är fastställd av 
kultur- och fritidsnämnden, 2016-10-06 

mailto:Boel.simonsson@sala.se
http://www.sala.se/


TJÄNSTEGARANTI 
Kultur & Fritid i Sala 

Lärkan 
Lärkans sportfält är centralt beläget vid en av stadens huvudinfarter och 

gränsar till ett stort friluftsområde med stigar, löp/skidspår och sjöar med 
badplatser. Sportfältet inrymmer idag en inomhusanläggning innehållande bad 

gym och idrottshall, en ishall för hockey och konståkning, curlinghall. 
Utomhusarena med friidrottsarena, gräsplaner samt en konstgräsplan för 
fotboll. Hallar och övriga ytor hyrs ut till skolor, föreningar och allmänhet 

 

Vad kan Du förvänta dig av 

oss? 
Skapar en trivsam miljö för alla besökare 
och kunder 
 
Ge alla elever i åk 2 simundervisning under 
skoltid 
 
Vattentemperaturen i stora bassängen ska 
vara minst 28 grader och i 
undervisningsbassängen minst 33 grader 
 
Vattenkvalitén kontrolleras varje dag. 
 
Under säsong tillhandahålla välskötta 
fotbollsplaner  
 
Bottenkontrollera samtliga friluftsbad 
innan sista veckan i maj 
 
Kontakta föreningarna som sköter baden 
för att kontrollera säkerhetsutrustning och 
tillsyn under badsäsongen 
 
Att du vid kontakt med oss blir bemött 
av professionell, kunnig och engagerad 
personal 

 

 

Vad förväntar vi oss av Dig?  
 
Att du följer de riktlinjer som gäller för 
simhall-, sport- och friluftsverksamheten. 
 
Att du för fram dina synpunkter till 
ansvarig personal. 

 

Vi vill veta vad du tycker 
Du kan lämna dina synpunkter och 
klagomål på flera sätt till:  
 

Badchef: Elinor Lingblom 
Telefon: 0224-74 78 36  
E-post:   Elinor.Lingblom@sala.se 
 

Arbetsledare: Per Eriksson 
Telefon: 0224-74 78 33 
E-post:   Per.Eriksson2@sala.se 
 

Fritidsutvecklare: Åke Lantz 
Telefon: 0224- 74 78 30 
E-post: Åke.Lantz@sala.se 
 

Eller  

Via kommunens hemsida, www.sala.se 

Klicka på E-tjänsten ”Lämna synpunkter” 
 

Fastställd  
Kvalitetsdeklarationen är fastställd av 
kultur- och fritidsnämnden, 2016-10-06 

mailto:Elinor.Lingblom@sala.se
mailto:Per
mailto:Åke.Lantz@sala.se
http://www.sala.se/


TJÄNSTEGARANTI 
Kultur & Fritid i Sala 

Ungdomslokalen 

 
Vi erbjuder våra ungdomar en ungdomslokal i kommunen att mötas och 

utvecklas på. Ungdomslokalen är till för att främja en positiv livsstil genom ett 
genomtänkt och förberett arbete i mötet med ungdomarna. Alla ges 

möjligheten till att påverka sin fritid, känna delaktighet, engagemang och 
utveckling. Genom ungdomslokalen och sommarläger erbjuder vi ett stort 

utbud av aktiviteter och mötesplatser året runt 
 

 

Vad kan Du förvänta dig av 
oss? 
Att vi har verksamhet som tar hänsyn 
till ungdomarnas behov. 
 
Att vi erbjuder en öppen mötesplats med 
möjlighet till spontan aktivitet och hög 
tillgänglighet. 
 
Att verksamheten präglas av mångfald 
utan krav på regelbunden närvaro eller 
prestation. 
 
Att vi har saklig och lättillgänglig 
webbinformation om ungdomslokalens 
verksamhet. 
 
Att all verksamhet är alkohol och drogfri. 
 
Att du vid kontakt med oss blir bemött 
av professionell, kunnig och engagerad 
personal. 

 
 

 

Vad förväntar vi oss av Dig?  
 
Att du som besöker fritidsgårdarna själv 
bidrar till en bra verksamhet. 
 
Att du respekterar de riktlinjer som gäller. 
 
Att du för fram dina synpunkter till 
ansvarig personal. 

 
Vi vill veta vad du tycker 
Du kan lämna dina synpunkter och 
klagomål på flera sätt till:  
 
Föreståndare: Björn Rojling 
Telefon: 0224-74 78 52  
E-post: Björn.Rojling@sala.se 
 

Eller  

Via kommunens hemsida, www.sala.se 

Klicka på E-tjänsten ”Lämna synpunkter” 
 
 

Fastställd  
Kvalitetsdeklarationen är fastställd av 
kultur- och fritidsnämnden, 2016-10-06 

mailto:Björn.Rojling@sala.se
http://www.sala.se/



