
Till Kommunstyrelsen 

Sala Kommun 

lnk. 2016 ~12- 3 0 
0161001 AlltbUaga 

Ansökan om medfinansiering av renovering i Sala Folketspark 

Renoveringens syfte är att förbättra tillgänglighet genom att göra ny entre till våning 2, til Is kapa en 

RWC och 2 stycken toaletter. 

Utvändigt förbättra tillfartsvägar och höjdskillnader. 

Energisparande åtgärder genom fönsterbyten, entredörrar och tilläggsisolera 

kupoltaket i danshallen. 

Folketspark vill tillskapa en multifunktionell lokal för bankett, fest, konferens och dans. 

Även ombyggnad för film, live på bio och scenkonst. 

Se utvecklingsplan 2016 och Boverksansökan. 

Med vänlig hälsning 

Sala Folketspark 
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KALLELSE 

Du kallas härmed till årsmöte med Sala Folkets Park & Husföreningen UPA 

Plats: 

Datum: 

Tid: 

Sala Folkets Park 

Torsdagen den 21 April 2016 

19.00 

. Efter årsmötet bjuder vi på Hamburgare med bröd och en kopp kaffe. 

Välkomna I 

Styrelsen 



Förslag till dagordning vid årsmötet med Sala Folkets Park och Husföreningen UPA den 21 april 2016 

§1 MÖTETS ÖPPNANDE 

§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 

§3 FRÅGA OM MÖTET BEHÖRINGEN KALLATS 

§4 FASTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

§5 VAL AV ÅRSMÖTESPRESIDIUM 

a) Ordförande 
b) Sekreterare 
c) 2st justerare tillika rösträknare 

§6 MOTIONER 

§7 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

§8 REVISORERNAS BERÄTTELSE 

§9 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET 

§10 BESLUT OM ARVODEN 

§11 FASTÄLLANDE AV BUDGET 

§12 STADGEEINLIGA VAL 

a) Kassör 2 år 
b) 3st Ledamot 2 år 
c) 11 Ersättare 1 år 
d) 1 st Revisor 2 år 
e) 2st Revisor ersättare 1 år 
f) 3st valberedningen 1 år 

§13 ÖVRIGA ÄRENDEN 

§14 KOMMANDE VERKSAMHET 

§15 AVSLUTNING 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Styrelsen för Sala Folkets Park & Husföreningen UPA lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 2015 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

Ordförande 

Kassör 

Ledamöter 

Ersättare i styrelsen 

Revisorer 

Revisor Ersättare 

Valberedning 

Bo Kihlström 

Leif Andersson 

Carina Sjöberg 
Tomas Calissendorff 
Anders Norman 
Lars Alderfors 
Håkan Pettersson 

Patrik Svedell 
Mikael Nord 

Margreth Kihlström 

Gunnar Larsson 
Therese Nord 
Brittlis Wallgren 

Tomas Danielsson 
Helena Pettersson 
Åke Olsson 
Fredrik Häljesgård 
Titti Hellstrand 

Karl-Axel Ekebom 

Harry Eriksson 
Stig Hagström 

Annkie Linnberg 
Sören Palm 

Sören Sjöberg 
Sören Palm 
Anita Söderberg 



PERSONAL 

Under 2015 har föreningen haft 3 stycken anställda 
Pekka Enblom 100 % t.om 1/7 2015 
Carola Österling 100 % 
Bella Dahl 50 % t.om 31/8, From 1/9 100% 

Styrelsemedlemmar och ersättare har vid arrangemang arbetat utan ersättning. 
Behovet av extrapersonal har minskat kraftigt sedari Bella Dahl blev anställd. 
Det ideella arbetet som läggs ner i föreningen är ca 2700 timmar. 
Under året har vi i föreningen fått hjälp av Karlagatan (Sala Kommun) med 
underhållsarbeten och röjningsarbeten. 

STYRELSEARBETET 

Under 2015 började vi se resultatet av det arbete som lagts ner på att öka intäkterna och 
dra ned på utgifterna. Ekonomin ligger i nivå med föregående år. Om man läger till de 
lnvesteringskostnader som styrelsen har beslutat. 
Ekonomin är stabil, men kan förbättras vilket är nödvändigt på framtida investeringar. 
Styrelsen arbetar vidare med att bredda verksamheten och hitta nya kundgrupper och 
samarbetsparter. 
Styrelsen har under året haft 11 st styrelsemöten, 11 st AU möten. 

EGNA ARRANGEMANG 

Under året har vi haft 19 danser. Vår strategi var att satsa på säkra orkestrar för att 
minska på förlustdanser. Totalt var det 5537 st besökare på våra danser. 
Vi har även genomfört 6 st loppisar med ca 3400 besökare. 
Vi har haft Fotoutställning om Största branden i modern historia av Peter Engman, en 
naturfotograf som var med och fotade under branden i Västmanland. 
Vi bjöd även in olika föreläsare från Sala Kommun, LRF och en representant från frivilliga 
organisationer. 



Föreningen har tillsammans med hyresgästföreningen, LO, unga örnar och 
socialdemokraterna genomfört den traditionella äggletningen med ca 700 besökare varav 
ca 350 st var barn och vid julgransplundringen var det ca 350 besökare 
Länsdansen för omsorgen i samarbete med Sala Kommun. 
Vi hade ett samarbete med jazzklubben och Sala Storbands 40-års jubileum där Andreas 
Weise var gästartist. 
Vi har även haft cafeet öppet vid ett 30 tal tillfällen i samband med uthyrning. 

UTHYRNINGAR 

Vi har haft ett 30 tal enskilda/återkommande hyresgäster under året. 
Uthyrningarna ligger ungefär på samma nivå som tidigare år. Vi har några fasta 
hyresgäster från år till år, t.ex. pro, Silverglans, Shit-zu klubben (hundar), Kriminalvården, 
Metso. 
Även några nya, Centern, UKM m.fl. 
Andra återkommande hyresgäster som drar många besökare till parken är reptilmässan, 
skolavslutning och olika försäljningar. 
Uthyrning av våra loger genererar ca 2000 besök om året. 
De övriga hyresgästerna genererar ca 17 500 besökare. 
Totalt har parken besökts av ca 27 000 personer vid ca 220 uthyrningstillfällen. 
I övrigt kan nämnas att förskolan besöker parken för utflykter med koNgrillning, vilket vi 
uppskattar. 

PARKVILLAN 

Parkvillan har under året varit uthyrd till en privat familj. Bostaden har under året byggts 
om med hjälp av bostadsanpassnings stöd från kommunen. Nytt badrum, bredare dörrar, 
målning och tapetsering har färdigställts under 2015. 

SERVERINGEN 

Serveringen har varit öppen vid flertalet arrangemang, som genomförs i parken. 

FASTIGHETEN 

Vi har fått ett energi bidrag ifrån Sala Kommun för att byta dörrpartier på nedre våningen i 
parken, det är nu genomfört. Vi har även målat entreporten uppe vid vattnet. Bänkar vid 
utescenen och väggar i danshallen är målade. 

·-·-- -7·--> TC:T_ ~--·1:E.T- ""-'-. 
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SLUTORD 

Det känns bra att avsluta ännu ett år med ett positivt resultat. Vinsten är på ca 61 200 

kronor. Vilket är en minskning med ca 135 600 kronor. 

Det har en förklaring i att parken har investerat i nya dörrpartier, genomfört 

målningsarbeten, elarbeten, en stor projektorduk och en begagnad lätt lastbil. 

Nettoomsättningen har ökat med 17 000 kronor, till ca 1 641 000 kronor. Driftbidraget har 

för föreningen en normal nivå på ca 297 000. 
Föreningens verksamhet bygger på ett stort ideellt arbete ifrån styrelse och personer 

som står parken nära, utan dessa insatser skulle parken inte kunna bedriva någon 
verksamhet. 

Styrelsen vill särskilt tacka Carola Österling, Bella Dahl, Margreth Kihlström och Åke 
Olsson för ett utmärkt arbete. Styrelsen tackar även de frivilliga som ställt upp och arbetat 

ideellt. 
Vi tackar även hyresgäster, vakter, närstående organisationer för gott samarbete under 

året. 
Ett särskilt tack till Sala Kommun och Sala Sparbank. Deras stöd har en stor betydelse. 

Sala denl21 

'~-~//-/~_ 
,~;P_;,=-· ?-22--. 

Leif Andersson åkan Pettersson 

,/4J{f/:J lhttUtiJ/ 
Anders Norman 

2-r~· 7 r]=~ ..._ _____ . 
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:Rörelseintäkter 
l. •. ' ••. :.:.:· -~- ',;_ : .:=. - ....• ;' . . . 

Huvudintäkter 
3011 Uthyrning Personal 12* 12 000 

3012 Dansbanan 270per*l80kr*20 danser 

3015 PaTkvillan 
3016 Cafeterian 

3019 Teatern 

Summa huvudintäkter 

:QV.r!garöt~~~~ntäkt~r i:_·: 
3 9 l O Hyror och arrenden 

3986 Bilen 

3987 Kommunalt bidrag 

3988 Övriga bidrag 

3989 Sponsring 
3 990 Övriga ersättningar 

Summa övriga rörelseintäkter 

Summa intäkter 

Ri}r.~1~.eko~tqta#~,r · · .. · 
Varoi· och material 

4016 Cafä 

40 19 Teaterföreställningar 

4110 Dansbanan 22*25000 

4015 Parkvillan 

4114 Reklam 

4115 Reklam teatern 

4116 Stimavgifter 

4602 Vakter 
Summa varor och material 

144 000 

972 000 

45 000 

480 000 

0 

1641 000 

250 000 

2 000 

0 

5 000 

0 

257 000 

1898 000 

170 000 

550 000 

25 000 

45 000 

0 
35 000 

80 000 

905 000 



;Rötelsekostriaci.er' · .... · . . . .... . ~ . · .. · .. 

Fastighetskostnader 
5100 Fastigheten (investeringar mm) 

5120 Elkostnader 

5130 Fjän-värme 

5140 Vatten och avlopp 

5160 Städning och renhållning, sopning 

5164 Snöröjning 

5170 Rep. underhåll (fastigheten) 

5191 F astighetsskatt (parkvillan) 

Summa fastighetskostnader 

)övrigåiuerrt; kc.~tna~er.' : 

5410 F örbrukningsinventarier 
5420 Programvaror 

5460 Förbrukningsmaterial 

5480 Arbetskläder 
5500 Rep o underhåll utomhus 
5510 Bilen underhåll 
5611 Drivmedel 

5612 Försäkringar bil/traktor 

5800 Resekostnader 

5831 Kost o logi 

5910 Annonsering 
6110 Kontorsmaterial 
6210 Telekommunikation 

6230 Datakommunikation 

6310 F öretagsförsäkringar 

6530 Redovisningstj änster 

6570 Bankkostnader, internetbanken, bankning 
6900 Övriga exte1na kostnader 

25 000 

145 000 

140 000 

20 000 

15 000 

30 000 

150 000 

5 000 

530 000 

15 000 

15 000 

55 000 

7 000 

35 000 

4 000 

10 000 

8 200 

3 000 

7 000 

25 000 

5 000 

7 500 

5 000 

110 000 

25 000 

6 000 

10 000 



6950 Tillsynsavgifter 
6982 Medlemsavgift FHP 

Summa övriga externa kostnader 

- - ,. 

:Per$orialkostnader: · · 

7698 Lönebidrag 
7010 Löner, semester, sjukdom 
73 31 Bil ersättning skattefri 
7510 Lagstadgade arbetsgivaravgifter 
7533 Löneskatt för pensionskostnader 
7570 Premier, arbetsmarknadsförsäkring 
7 690 Övriga personalkostnader 
7 691 Styrelsekostnader 

Netto personalkostnader 

[·Finansiellå irttäktei och kostnader :· . •. : . . ·_ . . . . ' ,··:: :-·.· -:·, .·.-·. ";. . ,':' . . . : 

8300 Ränteintäkter 
8400 Räntekostnader 

Summa räntekostnader 

Totala kostnader 

Totala intäkter 

Underskott 

3 200 
40000 

395 900 

-450 000 
600 000 

3 000 
200 000 

7 000 
35 000 

5 000 
15 000 

415 000 

0 
20 000 

20000 

2 265 900 

1898 000 

-367 900 
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Sala Folkets Park UP A 
779500-1242 

Resultatrapport 
(tom ver 1) 

Rörelseintäkter 

Nettoomsättning 
3001 intäkt äggletning/ julgransplundring 
3011 Uthyrning personal (rest) 
3011 Uthyrning personal (reg belopp} 
3012 Dansbanan 
3014 Fastigheten 
3015 Parkvillan 
3016 Cafeterian 
3017 Loppis 
3019 Teatern 
3020 Övrig f1Jrsäljning 
3740 Öres- och kronutjäm.ning 
~lQ Hyres- och arrendeintäkt 
Sununa nettoomsättning 

Övriga rörelseintäkter 
3980 Sponsring av annonser · 
3987 Erhållna konununala bidrag 
3988 Övriga Bidrag 
3989 pvriga erhållna bidrag 
7698 Lönebidrag 
Suuuna övriga rörelseintäkter 

Summa rörelseintäkter 

Rörelsekostnader 

Råvaror och förnödenheter 
4001 Åggletning/j ulgransplundring 
4010 Inköp varor material 
4015 Parkvillan 
4016 Cafe 
4017 Cafe förbtukningsartiklar 
4110 Dansbanan 
41ll Föreläsningar 
4114 Reklam Dans 
4116 Stim 
4601 Inhyrd Personal 
4602 Inhyrda Vakter 
Summa råvaror och förnödenheter 

övriga externa kostnader 
5100 Fastighetskostnader 
5120 Elkostnader 
5130 Vänne 
5131 Sotning 
5140 Vatten och avlopp 
5162 Sophämtning 
5163 Sandning, Sopning 
5164 Snöröjning 
5190 Övr fästighetskostnader 
5191 Fastighetsskatt 
5410 Förbruk.ningsinventarier 
.5411 Inventarier 
5420 Programvwur 
5460 Förbrukningsmaterial 
5480 Arbetskläder/skyddsrntr 1 
5500 Reparation och underhåll 
5510 Rep/underh mask/tekn an! 
5520 Rep/underh av inv/verlctyg 
5600 Kostn ilir transportmedel 
5611 Drivmedel 
5612 Försäkr/skatt personbilar 
5800 Resekostnader 
5830 Kost och logi 
5910 Annonsering 
61IO Kontorsmateriel 

1(2) 

2015 2014 

9 122,00 1 604,00 
53 175,00 

827 080,00 868 320,00 
29 680,00 70 320,00 
43 095,00 41305,00 

464 294,65 442 922,00 
9 750,00 

33 304,00 
4 850,00 1 525,85 

-1,34 -4,99 
200 057,90 164 210,00 

1 641103,21 1 623 505,86 

800,00 I 950,00 
434 140,00 298 800,00 

-1 535,18 49 257,51 
600,00 

417 809,00 416 324,00 
851 213,82 766 931,51 

2 492 317,03 2 390 437,37 

-5 885,00 
"3 105,00 

-3 000,00 -20 975,00 
-172 694,69 -156 941,08 

-730,88 
-460 216,00 -512 063,00 

-3 000,00 
-44 793,00 -35 924,00 
-21 859,00 -30 871,00 

-1 500,00 
-73 225,00 -91 055,00 

-784 672,69 -853 164,96 

-211172,50 -54 367,50 
-110 086,00 -105 524,00 
-88 867,00 -94 539,00 

-2 982,00 "l 218,00 
-14 322,64 "11 969,50 
-13 518,12 -11 981,83 
-5 221,00 

-10 708,00 -13 743,00 
-1 038,GO -279,40 
-4 612,00 -4 905,00 

-19 853,75 -3 076,00 
-4 995,00 -5 990,00 

-14 048,00 -7 066,00 
-65 962,80 -51 122, 10 

-5 389,00 
-335,00 

-253,00 -2 336,00 
-1478,00 

-406,30 -201,00 
-4 453,21 -3 394,00 
-8 17I,OO -631,00 

-158,00 
-2 979,00 

-17 654,00 -11 432,00 
-3 272,70 -4217,00 
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Sala Folkets Park UP A 
779500-1242 

Resultatrapport 
(tomver 1) 

620G Tele och post 
6210 Telekommunikation 
6230 Datakommunikation 
6250 Postbefordran 
6310 Företagsförsälcringar 
6370 Kostn för bevakn och larm 
6530 Redovisningstjänster 
6570 Bankkostnader 
6900 Övriga externa kostnader 
6950 Tillsynsavg myndigheter 
6982 Fören.avg, ej avdr.gilla 
6995 Påminnelseavgifter 
Swnma övriga exte:-rm kostnader 

Personalkostnader 
7010 Löner till kollektivanst 
7081 Sjuklöner kollekHvanst 
7082 Semesterlöner kotl.anst 
7090 Förändr semesterlöneskuld 
7210 Löner till tjänstemän 
7281 Sjuklöner till tjänstemän 
7285 Semesterlöner till tj.män 
7290 Förllndr sem.löneskuld 
.7331 Skattefria bilersättn 
7510 Lagstadgade sociala avg 
7519 Soc avg på sem-/löneskuld 
7533 Särsk löneskatt pens.kost 
7570 Premier arb.marlrn.ilirsäkr 
7580 Gruppsjuk-/olycksf.forsäk 
7610 Utbildning 
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill 
7690 Övriga personalkostnader 
7691 Styrelsekostnader 
Summa personalkostnader 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
7821 Avskr på byggnader 
7832 Avskr inventarier/verktyg 
7834 Avskrivningar på bilar och andra 

transportmedel 
Summa avskrivningar av materiella anläggningstil!gångar 

Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 

Räntekostnader och liknande resultatposter 
8400 Räntekostnader 
8423 Kostn.ränta skatter o avg 
Summa räntekostnader och liknande resuttatposter 

Summa finansiella poster 

Resultat efter fl1tansiella poster 

Resultatföre skatt 

Arets resultat 

2(2) 

2015 2014 

·350,00 
-4 227,00 -4 909,00 
-4 090,00 -4 528,00 

-770,00 -930,00 
-102 298,00 -95 726,00 

-6 531,00 .3 516,00 
-16 875,00 -10 375,00 
-2 616,69 -4 287,00 

-7 060,00 
-2 420,00 -1 000,00 

-31 301,00 -29 193,00 
·150,00 

-777 340,71 -555 740,33 · 

-248 000,74 -210 488,82 
-3 648,96 

-45 020,46 -39 045,54 
20 147,13 12 863,86 

-262 702,08 "230 845,00 
-3 388,25 

-19 116,00 -6 776,50 
-14 362,33 -28 900,50 
-2 879,02 -2 469,75 

-180 614,37 -155 273,75 
1 817,93 -5 038,71 

-3 337,00 -2 559,00 
-15 143,00 -11 596,00 
-15 828,00 -1 I 151,00 

3 950,00 -4 700,00 
-5 080,00 

-2 562,90 "3 577,00 
·17.. 997,9Q 

-796 648,74 -711 674,92 

-23 968,00 -23 968,00 
-28 008,00 -28 008,00 

-2 500,00 
-54 476,QO -51 976,00 

-2 413 138,14 -2 172 556,21 

79178,89 217 881,16 

-17 832,92 -20 959,84 
-69,00 -33,00 

-17 901,92 -20 992,84 

-17 901,92 "20 992,84 

61276,97 196 888,32 

61276,97 196 888,32 

61276,97 196 888,32 
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Sala Folkets Park UP A 
779500-1242 

Balansrapport 
{tom ver 1) 

Tillgångar 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 
mo Fastigheten FP 
1111 Danspaviljongen 
ll12 Teaterbyggnaden 
1113 Ombyggnad 
ll14 Ombyggnad Kök 
Il15 Kontors byggnad 
1119 Ackumulerade avskrivningar Qå b~g~ader 
Summa byggnader och mark 

Inventarier, verktyg och installationer 
1220 Inventarier och verktyg 
]229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier 

och verktyg 
1240 Bil 
1249 Ackumulerade avskrivningar på. bilar och 

andra transportmedel 
1291 Kpnstverk ansk 1998 
Summa inventarier, verktyg och installationer 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstlllgångar 

Korifi1'stiga fordringar 

Kundfordringar 
1510 Kundfordringar 
Summa kundfordringar 

Övriga .fordringar 
1630 Avräkn skatter o avgifter (pos saldo) 
2790 Övriga löneavdrag {reg be!ope) 
Summa övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
1700 Förutb kostn/u~elu12na int 
Summa tomtbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 

Kassa och Bank 
1910 Huvudkassa 
1932 Placeringskonto 
Summa kassa och bank 

Summa kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

1(3) 

IB 15-01-01 Förändring UB 15-12-3! 

21 468,90 21468,90 
26 074,00 26 074,00 

377 489,00 377 489,00 
745 435,00 745 435,00 
284 744,00 284 744,00 

16 676,00 16 676,00 
-819 205,00 -23 968,00 -843 173,00 
652 681,90 -23 968,00 628 713,90 

574 380,00 574 380,00 

-462 337,00 -28 008,00 -490 345,00 
25 000,00 25 000,00 

-2 500,00 -2 500,00 
40 000,00 40 000,00 

152 043,00 .5 508,00 146 535,00 

804 724,90 -29 476,00 775248,90 

804 724,90 -29 476,00 775 248,90 

13 305,00 16 256,00 29 561,00 
13 305,00 16256,00 29 561,00 

78,00 28,00 106,00 

78,00 28,00 106,00 

39 298,00 -7 338,00 31 960,00 
39 298,00 -7 338,00 31960,00 

52 681,00 8 946,00 61627,00 

32664,00 3 914,00 36 578,00 
35 000,00 35 000,00 

32 664,00 38 914,00 71578,00 

32 664,00 38 914,00 71578,00 

85 345,00 47 860,00 133 205,00 

890 069,90 18 384,00 908 453,90 
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Sala .Folkets Park UP A 
779500-1242 

Balansrapport 
{tomver 1) 

Eget kapital och skulder 
Bundet eget kapital 

An delskapital 
2010 AndelskaQital 
Summa andelskapital 

Ändamålsbestämda medel 
2350 JubHeumsfond 
2360 Andelsfond 
Surnma ändamalsbestämda medel 

Summa bundet eget kapital 

Fritt eget k(JJ)ital 

Balanserat resultat 
2091 Balanserad vinst/:llirlust 
Summa balanserat resultat 

Arets resultat 
2099 Arets resultat 
Summa årets resultat 

Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 

Övriga skulder till kreditinstitut 
2393 Lån 795 .593.381-2 (rest) 
2395 Lån 495.812.831-8 (rest} 
Sununa (Ivriga skulder till !aeditinstitut 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Checkräkningskredit 
1930 Bank 

Summa checkriikningskredrt 

Övriga skulder till kreditinstitut 
2393 Lån 795.593.381-2 (reg belopp) 
2395 Lån 495.812.831-8 (reg beloQ~ 
Summa övriga skulder till kreditlnstitut 

Leverantörsskulder 
2440 Leverantörssku!der 
Summa leverantörsskulder 

Skatteskulder 
2510 Skatteskulder 
2514 Beräknad särskild löneskatt på 

Qensionskostnader 
Summa skatteskulder 

Övriga skulder 
1630 Avräkn skatter o avgifter (neg saldo) 
2610 Moms25% 
2710 Personalskatt 
2731 Avrälm lagst soc avg 
2750 Utmätning i 11:in mm 
2790 Övriga Hlneavdrag {rest} 
Summa övriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2920 Upplupna semesterloner 
2941 Ber uppl lagst soc avg 
2990 Övr UQQl kostn/forutb int 
Summa upplupna kostnader och föiutbetalda intäkter 

2(3) 

IB 15-01-01 Förändring UB 15-12-31 

85 183,98 200,00 85 383,98 

85 183,98 200,00 85 383,98 

3 583,49 3 583,49 
215 870,00 215 870,00 

219 453,49 0,00 219 453,49 

304 637,47 200,00 304 837,47 

-339 882,32 196 888,32 -142 994,00 

-339 882,32 196 888,32 -142 994,00 

196 888,32 . -135 6ll,35 61 276,97 

196 888,32 -135 611,35 61276,97 

-142 994,00 61276,97 -81 717,03 

161643,47 61476,97 223120,44 

60 000,00 -48 000,00 12 000,00 
98 000,00 -12 000,00 86 000,00 

158 000,00 -60 000,00 98 000,00 

158 000,00 -60 000,00 98 000,00 

273 798,70 59 229,76 333 028,46 
273 798,70 59 229,76 333 028,46 

48 000,00 48 000,00 
12 000,00 12 000,00 
60000,00 0,00 60 000,00 

95 907,00 -31 191,00 · 6471600 
95 907,00 -31191,00 64 716,00 

14 568,00 -2 492,00 12 076,00 

2 559,00 778,00 3 337,00 
17 127,00 -1 714,00 15 413,00 

12 754,00 1406,00 14 160,00 
14 460,00 370,00 14 830,00 

27 214,00 1 776,00 28 990,00 

52 386,80 -5 784,80 46 602,00 
16 459,93 -1 817,93 14 642,00 
27 533,00 "3 591,00 23 942,00 
96 379,73 -11 193,73 85 186,00 



: ~ .. 
Sala Folkets Park UP A 
779500-1242 

Balansrapport 
(tomverl) 

Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

IB 15-01-01 

570 426,43 

890 069,90 

Förändring 

16907,03 

18 384,00 

3(3) 

UB 15-12-31 

587 333,46 

908 453,90 



. .___, 

._,.· 

\ ... __ __..,· 

Revisionsberättelse. 

Till årsmöte i föreningen Sala Folkets Park och Husförening UPA 
Org. nr. 779500-1242. 

Vi har granskat årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning för år 

2015. 

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen pd grund av 

vår revision. 
Vi har genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredo
visningen Inte Innehåller nllgra fel. En revision innefattar att granska ett urval av 
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandllngarna. 

I revisionen Ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens 
tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisn
ingen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med 
föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra 
uttalanden nedan. 

,:Zc, ,s
Årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning 20llS 

Och har utförts i god revisionssed. 

Vi tillstyrker att föreningens årsmöte fastställer resultat- och balansräkningen . 

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat I strid med 
föreningens stadgar varför vi tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Sala den 20 Mars 2016 

, : .... ) • j 

, ... ~-:~t-it2t~/ (~~:-~~.·-:t,i}1:;i;J.,ti-
•• , •••• , ... ,,,.,., ••••• ! ••• ,, •••••••• , •• , ........ . 

Harry Eriksson 

. (2 . 
-~~~-~~~t.~~--~Wb 

Karl-Axel Ekebom Stig H/g;;;~m 

Av årsmötet valda Revisorer 

1 
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841.A Fbl:KETS PAR!{ & i"Q.i:J{ErSHUSP.ÖRENING Ul.P,.A. i Sala/ .. : 

§ .1. 

.... ·-. -·--- ·--

. ' 
-· 

Denna. :flirentng, v:illuin u1;6v(.)1• sin vorkcmm1o·l'l a2r.ulo:t :firiaa. Sala ll'olketa l'n:rk & 
Folk.-)alm.u:furen:lng u.p.n .. , hp.r till ~"1do.nllJ. i!':i·'(; iMfll AV :t6,:iffliin«ea 1Dl:ö1>t el-

. ler t 1~:t'l'1yrd f'aetigh1r~, bereda lämpliea t1.l.l1;1liugalolrnl.~:t' c,oh boatsd111äg,1Jl1at.vr 
·Ull :~th•Gin:taa;an:\o m®dlcr.mu a~mt euort1I1onati o.v förluoteleeplato 1104 tUlt?ii~~s-
ri.iit :~i:b• Gl.hilntrttan raot 11-vgift. · · -' '. : . ·· ·. 

NEDLEtllSKAP , . / 
§ 2 :,-It. ·' . . \ 

b1om,, 1. Aris?Skf.m _or.i m~dlO?i'!!:lkap ekr.u..l ake till tityrals4ln., aom l1g4tr att M.:l!ä1la. 
elttil" mvfll).A don1-t:i:r.1m~. 

Momw 2,. Fö::r.s:n.ing~r:· kun~.!o ttvijn vi11.nn. ~r:.·dlof.lsh:a.p och Ugs. 4eas& att gonolll r.,;1mi4 
r.e1>r0st1n(f.()1•0. €i. fi5l:'in,1i :ng-Gn.a ot,mman t:rl.\cl1;m.. . 
Anult\tmi f8:rc,i'li11i itrr,o'&' .... ~:',t attell.ndo 8 t t ombud oamt -:,tterl1gartt 1rl'~t 
:~01.• VQI"J@ p&,qö::,.·jni t:lc1,ol i:md~la-r. · 

Mom. ). /mdoinm.11'>. lyao. å' ·tio ltrono:c ooh lmn inbetfllau kon1i:m"\ calbr 11116 en 
.k:rona i VG(rkra.n t 1.11 :rull. b"'tal11:tng · 0'!co·b t • · 

Mom. 4. V,r.rjc JM:idlea o: ... hålJ.O.l" cni n:odlemal)OJc. 
llqi(llOillMbOlc~;o t!,iillG;;,r r:iO?il ~OtllGmisboViS- 00h O!rnll i <fonsamma and.el'1}:a.p;i1,;m-, 
l.f!l'I; not,e~nm och ~w ,r~y:i:'el,a~n oller uågon 1Jty1•ttbono f'Unlttionär ln:it-~e~rac-

. § ,. . . . . 
· Mo~. 1,. Madli:m t\eor rti:,t, ©:1.-1, efter 6&~l:'län11:lg-t· till styrolaon· inlärlm!!.1'. ~- ---

BiH~nn utträ,lo ur :lö:r.:min~~n, oob rälmM tido!l tar uttriiaet. frtin ti4•m 
\ f.i.h• den rö.kont!lk&,}'r:m.valtitnin«, oon infn11~r gfter dot ant!lölt:en· ing:lck till 

· a~rrmloon. ollei" n!.\tgon <lti?ns bt'lnmot. . ' 
Uom. 2. D§i. lil~dl00 nv6'åt·I: iignr hinn. Clll~:i han~ :1l-i.ttsinn01tavue i den må1: föl'!l-

11:b1&one tilll;l{\n&fl:t." ll\nligt ·den vid tiden fö1• utträdiat 12ppg~oI"6.a ·.,sl!:(7w,l~r1.p&i
nvrilu't:nitlf31J1~ d~:,. ... till :räoltGt>, uto.n Bnli·iland0 av Naerv:tond elltir :n~).-,;iäi~ 

mt.=mtm av 5V.l:'igo. mcdl0rffS1Q.re ltku r~itt, utfi.l ~jord insat .. , dook att n&t1on 
ut1Mli,nlnine ur föl."Gningonn ~ond.~r oj itlll ilga ram. ' 

. srYREWim. 
§ 4. 

· l14om. 1 • FU:s;oningoi'n1s. utvr®i~o eom bar ~~:it ~t..l.to i Sala, bootår av s;;u r.1•d:l.nt~1>1G 
ll.0t'.~öt~r. nia.mt t:i•u1 Gli.'JJiH;tnl."e ooh •;Ujou ä Ctrcsa.1;u~.antridot bl.rl.na. :!l örotrl~~g ... 
anti m~tlbnaror fli1 .. 011 tia a.v två 6:r. Stys-el:ltm0dha ekf:111 van. wu1eTt un- ··· .. 
d.O'..!'~åti,. 

,,, 

Mom .. 2. S1;y:r0l'Qt;,1oa l3dc!;':lötor a:'1'el ol?h "Yiiljnt1 vr.l.xalvh, de ordinarie :tu·a det ·1 
en«i ooh tria clcirli t.tHh .. 8., se.t1t (lrn!Htat .. o g1i d~t ont1. ooh tv&. 0.tlt anant l\ro·~ ." 

Mom. 3. Avg&anrl.0 styr'1l1Ml~ll~ni.~t ~n At0t>välj('.~. · . · : 
Mom. 4. Nl,,rnld s"'.:;yr9lcrJli:ill(!".llloj; intrlid-sr 1 )')ty:s.•0l.t1on ot!letl~bart ofta:r f..rm.iötot., 
lloJD. !i. Vitl föl'*l!l-tll tlrmo~tt-mnnt:rä4o1 'b~tltttilllGG lllOcltle lottning Yilka· &'I at~el ... 

011l.oG.araM<flfflll rikola ~vgA. · 

. I s. 
Mom. 1. St~loan konoti·t114r*" 111/J njl!l" onm·t u1aiur tvA P~i"!illou1o1r, som bef'u:t1 ... 
. , ,.~1:ti~t g~ä1on~a111t ··t00lmo. :C??t-011:11,GOM fi1'rnn. . 
l\lom. 2. Stvnils~n belZal!nv~ oo~ tti:.."Välto.r i'öroninB')no angelt.l.eonhotor. Vid 

Rttn11Mt1:1'f.1:ö.f.lo:t nil.\....,-,u·ando , GYi .. Glnol•d:u:no·t, ~oni · oj till proto~ollet er.mäl t 
a:111 rcmo~otion .rno·t fat~o.t l,i~ol~1t, eller :från'm.l"Bnde, 1am aj HDBBt v:\d 
ntb.•motrt tlät'(l):tta be'lfio',11t Dflllll'lrl,nträlSG änlilller dylik nsr.,rvation, a:imer, 
ho.,•a b:i:trät·II b0alt1ti> .. ,. i :f.riga. ocb th• anev~ig ttir t'lctDB.mtna. 

Mom. 3t stnols0n llGO~ ~~ ratt att intvokn~ eller t~~aälJa t6ren1nguue faa~is• 
no1; utliln i'UNriin,(Scr.1.1 bBli.·E1.nclo~ . . 

. Som. 4~ Samtliga ot;,~'c1U.li'llodt\mötcr e'ltolr:1~ n& vitt eko kan., lcnllru, ~111 1111\111~:a .. · 
-1.irfä'J.o·~ oc~ ll1" trty:ta lac.\'t:i bf.ltJlutfG:r 2.lllr i11n.utl:\so. Uro nlil"Y&PUdtr -,11 e;r. ,~ b 
tllirnlre an'Cslt lloof, Q:lttO't ~r, 4t1Not 110000. :fyra bo OlD bHJ:utoil 111:liG'.~• · 

,, ·• ··- - ··-· -· _....... . . . . _ _._. ----·--. ............ ·-·· .. ·~ 
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§ s. . 
"1011. ,. Styrelaeme4leta. eom utan eiltia Ol'Ollk M,.. f:Anvaran4• tvl efwr fl.1'an4ra 

:f8lja.nde 11auuliant:rä4fln, bn ur et;Jr•leen utealutaa, oob akall oa al eker er-
sättare inkallae. . . . . . . 

. . §. 6. 
Mom. 1. Det Uisggr ety~elnen bland nnn~t ntt före noes-tanna ocb tJdliga räken

skaper lrler föreningens vorkoamhet, vilka :rii.konakapor skol~ fö~ varj• ka
lenderår avelutaa· 1 lagligt bokslut, vilkot jämte övr1ga·riikenmmpabaoker, 
ve:rifikationf.lr,.-protol.tolleb6okor och en4l':a ortordo~liga handlinga:r akola se
nast den te~tonde 41.i.rpä följand~ fib~u~ri tillha.ttdahAllao revisorerna .tar · 
gra.nslm:l.ng. Tillika skall Bt1Nlsen Hnant 4en 11.ata m:ra till Nviaore:zina . 
öv~~lätDDA e~ av atyrelsemedlo:mm.'U'ttA und9ral!r1vtn berittel•• öv•r·fönn1ue;ena 
vorktm.mhGt under näot föregl~nde kalender!r. · . · · 

Mom. 2. ·st,rolaon skall en glng Arli«en fönätta inYanto~ing av fHreningena· ~ill-
. hörighetor. ' · · 

Mo~. ·3. Det &ligger etyNlotn ett tillse, at~ t~rani.ngtlna fatta och l6aa •1•n4oa 
· :t6raäkrao 111ot bran4akada till bateyggandt belopp. · 

BEVISION. 
§ ·70 

li'(lr grantt'kning av styr'9loens törve.ltning acn föronittgona räkoneuper vJil:ju:z, :1'ti
rCtning~n å Aramate ftsr $n tia Gl.V tvä är trlil ooh wA ersö.ttar4) pl a& eä.tt, att en 
or41llarie ooh an oreättart a.vg3. tlcit el')a och 1'-vä ordinarie och en eraä.ttt.re tlet Aacl•• 
rn ,b·&t., För.irtll'. ä,:,ot d~saa ete.dBfU," tillämpå.o a.vg! ~tt~r lottning oo ·ord:uu,..ri$ och 
en·. 01•aättero .. Dat Alig~X' r~viso:rerna a:lit, >dole vork1.1tälla ärarevioion ooh dilrlive:r 
nvgi"i'a btarätte.lse, vnrvid i:lkall tills~i:J att G'tJNlson8 beslut e~ strida mot allmän 

. lag t1llex- f3ren1Dg€1ns otadsar, att :ttsreningono tillgl).nsar vel'kligen inneha det 
· · värd€! 1f111 vilket de upptagits :L fi>ron:l.neeno imentuiull ae.mt e.tt alln. :f<iren:t.ngene · 

skUldor m~dtagits samt till M eller avmtyrke. ansvuafribet tör atrrelseu,.d•la och 
on g!ng 1 mAnaden gHnBka föreningeno rikenekaps~ och kontrollera kaoean.· · 

Rwisornrna skola även deltRga i invontoringen av ftireningenn tillhijrishetero 
§ ·e. 

tllom" 1. Årarovil!lion e'kall 'l,-O.l"Q veX'k$täll4 ooh b~rlittelaan uppsatt eenaet den 15 mar11., 
· Mom.2 •. öv~r av reviooro~na gjorda alnl~knin&or ekall &tyreleon, tö:re Aremöt•t~ äga 

tillfälle 1ttra eig. . 
Mom. }. öve~ 1 revisioneberättclafln frotaf6:C'da c:mmärkn1ngar Uigger 4ei atfrelaon 

att till·ArsmBtat avgiva fö~klu.ring. 
Mom. 4. Styr&ls~och revbionaborättols0 ab.ll VEU"a tillgänglig :lilr roo4l•mae Atta 

4agino före d~t Arumöte ä v1lk8t dcs~~ma ekola ~öN4ragu och ~ehli11dlaao 
§ 9. 

SAMMANTRÄDEN OCH VAL. 
Momo 1. Förenincron avhi11or ordinari~ eamroaflträde on gång lrlig9n töre den 15 ~pri1, 
Mow. 2. llh't~ra 0ammenträdo häll0a dä &tyr~loGn •ll~r nvisorer ~:lnnQ o~ständigh&t~r
.na hiJ.rtill kräve.,· oUar M. lilinat en tiondel av :tö:r,ningena. aadlemur 4ärom hoa aty
rel1t1u1 göra flkri:t·tii; t11o·u.vera.d f.r&llls1iällniu5., 

§ 10. 
tiloma 1. Itallolee tiii b-asamm~ntr&\do, innGJ.lAllande uppgift om :tlirekomJDr.uu1o äroncil11, 
kunfJ~n• aenaat tjorfl~n 4Q.Sar :f6ra d111u bAllud.e Stnoa mmona 1 nl,ron • .,. onena 
tidningar. Pl snmma aät't. cl.tlfr~Yllt> Jtniga mo4dola.ndora, · 
Mom. 2. 1rAgor, aom medlemmama 8naka beban~lä A A~&11Utet. ekolavaa ~:lll et,rolaer 
1nl&mna4 f3onon 4aga.r t~r• 4eaa hAllan4e. · · 



§ 11. 

Mon.·,. Å ~ör~ningens snmmQnträdon ägor vor~e medlem en rija~ oavaett antalet 
an<lelar,. Rtloträ.tt skl'\11 ut6vas av medl~111 peraonligen. 

· Morn. 2 .. IU:l.ttighet l\tt deltaga i f5rsningens oo.mmanträden skall styrka\, tllligt 
av etyrelson faet,atällda beatämmeleo~ •. 

f 12. 
' Arvoden till styrelsen ooh revisororna bestamU1mS av äramBtet, fara valet. 

·:. 13. 
Viil :t!SreniD.geno eQll1ma.nträden väljos fflO)dela öppen omröstning. Va:t med. aedliuo 
m!ote dook ake OM e&da.n ~ramatällning göres. 

'. 

ALL~ÄNNU DEStÄMMELSEH. 

2 14. 
De som ingä i denna föraning, ål'9 skyl,diga. e.tt etö.lla sig deflsa ate.dger · 0,1b 
d ~~öroninaana sronmnoträd(;Jn lagenligt fattad@ bal"t till e:tterrät·helse. l 
övi•igt gäller tUl $fterrättelse vrul aom tinnes atad6Q\ i lag~n. ,am ekono
miokA föreningnr av don 22 juni 1911~ 



·-....., 

......... 

Sala Kommun 

Kultur och fritidsförvaltningen 

Jnvesteringsmedel, samlingslokaler och idrottsanläggningar 

I ett beslut i Kultur Och Fritidsnämnden 160516 uppmanas Folketspark att påbörja process för 

ansökan till boverket för att KFN ska fördela resterande investerlngsmedel. 

Vi vill nu meddela att Sala Folketspark den 28 juli sände över planritningar för byggnation av 

handikapptoaletter, ny handikappsanpassad entre på övre planet samt ideer om energibesparande 

åtgärder till arkitekt Per Forsberg på Folketshus & Parkers centralorganisation (FHP) se bilaga. 

FHP är även behjälpliga med ansökan till Boverket. 

Den 6 oktober 2016 kommer Per Forsberg från FHP till Sala Folketspark för att på plats göra 

uppmätningar och påbörja ritningsarbeten och underlag för ansökan till Boverket. 

Vi anser att vi uppfyller kraven som är ställda i beslute(den 160526 och att investeringsbidraget kan 

betalas ut efter kultur och fritidsnämndens oktober sammanträde. 

Med vänlig hälsning 

Sala Folketspar 

Bo Kihlström 

ordförande 



R'sALA ita KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-11-03 

Dnr 2016/1220 

KFN § 110 Föreningsledarstipendium 2016 

INLEDNING 

Justerandes slgn 

Föreningsledarstipendiet delas ut för "Välförtjänt ideell ledarinsats inom 
föreningslivet i Sala". Stipendiet är på 32 000 kronor, vilka delas lika mellan ledaren 
och föreningen. 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/54, nomineringar 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

~ föreningsledarstipendium 2016 tilldelas Bosse Kihlström och Sala Folkets 
parkförening. Bosse har målmedvetet och oförtrutet arbetat med att vidmakthålla 
traditioner merl även utveckla så väl fastighet som verksamhet. Bosse som hängiven 
förertingsmänniska är och har varit betydelsefull även i andra föreningar i Sala 
under många år. · 

Paragrafen förklaras omedelbart juste råd 

---- -·------~ . ~·- . - ... ,....- ~ - - . -- - ----..::.... 

Utdrag 

Bosse Kihlström, Sala folkets parkförening 

i"-() 1\cWI_~ 

Utdragsbestyrkande 

4[5) 



liCsALA 
~ KOMMUN 

KFN § 56 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR· OCH FRtTIDSNÄMNDEN 

sammanträdesdatum 

2016-05-26 

Dnr 2016/309 

Investeringsmedel, samlingslokaler och idrottsanläggningar 

INLEDNING 
Prioriterade ansökningar som inte blivit beviljade 2016. 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/21, prioriteringsförslag 

Yrkanden 

Michael PB Johansson (M) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
ätt Norrby SK erhåller 350 000 kr, SORF erhåller 250 000 kr och att för närvarande 
ej fördela resterande medel, samt att uppmana Folkets hus och Folkets park att 
påbörja process för ansökan till Boverket. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

filt.Norrby SK erhåller 350 000 kr, SORF erhåller 250 000 kr och att för närvarande 
ej fördela resterande medel, samt att uppmana Folkets hus och Folkets park att 
påbörja process för ansökan till Boverket. 

Utdrag 

NorrbySK 

SORF 

Folkets park 

Folkets hus 

ÅkeLantz 
-::t ;<.(_) i[W]J'\ 

Utdragsbestyrkande 

5114) 



BsALA 
.KOMMUN 

KFN §92 

Justerandes slg'I 

//i-, 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-10-06 

Dnr 2016/309 

Investeringsmedel, samlingslokaler och idrottsanläggningar 

INLEDNING 
Prioriterade ansökningar som inte blivit beviljade 2016 

Beredning 

Bilaga ärende KFN 2016/43, ansökan från Sala Folkets Park 

Ärendet föredras av Åke Lantz, fritidsutvecklare 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att ku1tur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja 200.000:- till Folkets Park för inve·steringsmedel, samlingslokaler och 
idrottsanläggningar. 

Kristina Nyberg (S) och Anders'Westin (C) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja 200.000:- till Folkets Park för investeringsmedel, samlingslokaler och 
idrottsanläggningar. 

Utdrag 

Sala Folkets Park 

Fri tidsutvecklare 
-4:J..."? 1/o(Q'\lc 

Utdragsbestyrka nde 
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Sala Folkets park 

Sala Folkets Park Utveckllngsplan 2D16 

Utvecklingsplan 1016 
Bakgrund: Sala Folkets Park är en stor anläggning med både 
åretruntanläggning för möten och kulturevenemang. Parken 
ligger ca 2 km från Salas stadskärna och har ett naturskönt 
läge precis intill Mellandammen. Här finns lokaler som 
sammanlagt kan ta emot upp till 1000 personer åt gången. Det 
finns ett fullt utrustat restaurang kök. 

Sala saknar lokal för scenkonst som kan ta en större publik, 
folkparken skulle kunna anpassas för teater- och 
dansföreställningar på ett relativt enkelt sätt. Föreningen 
planerar nu att utrusta den stora salen så att den kan fungera 
mer som en mullifuntionslokal för bankett, fest, konferens och 
dans men ombyggnad även för film, live på bio och scenkonst 
som teater. Finansiering är tänkt via en Boverksansökan där 
kommunen förutsätts vara delfinansiär. 

Förslag finns att även modernisera handikapptoaletten till ny 
standard för utomhusrullstolar. Att bygga ett nytt förråd för 
möbler i befintlig flygel som rustas upp med nybyggnad av en 
länk till huvudbyggnaden samt en uteterrass för bland annat 
uteservering. 

Per Forsberg FHP 2D16-10-2D 



Sala Folkets Park Utvecklingsplan 2016 

Stora salen 

Det befintliga undertaket som bär belysning föreslås 
demonterat. På det välvda faket monteras nya ljudabsorbenter 
och dimbar allmänbelysning. Runt salongen föreslås att tross 
monteras där skenor monteras som bär salongsridåer som 
avgränsar rummet så att en så kallad Blackbox skapas 
anpassad för teater. Tross monteras i tak även för 
scenbelysning. Med textil som scenmolton kan rummet 
avgränsas samtidigt som akustiken dämpas i lokalen. Med 
mobila scendelar 1x2 m kan sedan scenen göras mer flexibel 
dels på scen men även ute i salongen. Extra tross bör 
monteras för scenljus. Med en flyttbar saxlyft kan man 
montera och rikta ljus på ett arbetsmiljöanpassat sätt. Med 
fasta rår eller tross så slipper man även besiktning av 
traditionella I ingångar. Ett förslag som kan utredas är att 
montera en mobil publikgradäng vilket skulle ge publik en 
betydligt bättre siktlinje mot scenen. En Indragen gradäng 
stänger dock av lokalen vilket kan begränsa lokalen. 

Stora salen utrustas för visning av Live på Bio med projektor, 
mottagare, högtalare och stor filmduk. Anläggningen bör 
anslutas såväl till parabol som till ett kraftfullt nät. 

Toaletterna föreslås ombyggda för att klara nya 
tillgänglighetskravför utomhusrullstolar. Aven befintlig toalett 
föreslås ombyggt så att det totalt blir två mindre toaletter och 
en HWC i anslutning till stora salen. 

Per Forsberg FHP 2016-10-20 



sala Folkets Park UtvecklirJgsplan 2016 

Uteterrass och förråd 

Handikappentre till stora salen sker mot innergården, den 
vänstra bilden och entre till sonen via utvändig befintlig ramp. 
En uteterrass föreslås byggas i !ralfvirke som skapar en bra 
uteplats mot sydväst som knyter ihop längan för lotteristånd 
med entre till serverings lokalen vid stora salen. Det finns ett 
behov av möbelförråd som föreslås i befintlig vinkelbyggnad. 
Med en ny länk mellan stora huset och flygeln kan man 
inomhus nå förrådet. Terrassen anpassas så att 
rullstolsbundna även kan tas sig in och ut denna väg. Befintlig 
flygelbyggnad bör förstärkas i tak och renoveras, förrådet bör 
isoleras och värmas upp några grader över utetemperatur. 

Per Forsberg FHP 2016-10·20 



Tid 

2016 Okt-nov 

Dec 

2017 Jan-feb 

Maj 

2018 Jan? 

aktivitet 

• Styrelsen beslutar att söka Boverksmec'el 

Föreningen har samråd med kommunen om minst 

30% medfinanslerlng (krav från Boverket) 

• Ritningar skala 1:100 och offerter tas fram 

• Projektkostnad sammanställs 

• Ansökan till Kommunen lämnas in 

Två ansökningshandlingar fylls i till Boverket. 

1, En särskild förtillgänglighetsåtgärder då man söker 

100% max 200 000 kr HWC 
2. En ansökan för allt annat 

Eventuell komplettering av ansökan (kommunal 

medfinansiering) 

Beslut hos Boverket 

• Efter beslut kan byggprojekten starta 

Slutbesiktning 

• Invigning 

-., ... 

. ·, •, 
\ 

·,. 'r ,>--~-::r.":~'.· 
~1: .t_:.__ --- ~·--~ .. , .. /. :· ., I 

Förslag till leverantörer av tross, textilier och scenteknik: 

AB !lmonte www.ilmonte.se 

Prfebe Scenteknik www.priebescenteknik.se 

Förslag till leverantör Live p~ Bio; 

Clnema certificatlon cincerc@gmall.com 

Sala Folkets Park Utvccklingsplan 2016 Per Forsberg FHP 2016-10-20 



.~e._.. 
Boverket 
Inlämnas I 1 ex till 
Boverket 
Box534 
371 23 KARLSKRONA 

Bidr.:ig söks för 

Ansökan om investeringsbidrag 
till allmänna samlingslokaler 
enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) 

Datum Diarienummer 

20161223 

,c standardhöjande reparation nybyggnad ,c ombyggnad ,c tilfbyggnad köp ,c tillgänglighetsåtgärder 
Kommun Länsbeteckning 

Sala Kommun u 

Uppgifter om sökanden m.m. 
Sökandens namn 

Sala Folketspark & Hus förening UPA 
Sökandens gatuadress 

Ökebroqatan 3 
Upplysningar om proji::ikt lätnllas av 

Bo Kihlström 
Sökandekategorl 

fxl Förenrng n Aktiebolag nstiftelse nAnnan 
Sökanden arbetar Bldr•g har samtdlgt söks hos 

.. 

Fastighetsbeteckning 

Salaparken 1 

I P1>stnummer I Postadress 

733 36 Sala 
I telefon (dagtid I 

070/5265830 

......... ········ ········ ................. 

utan med 
nssT nAllmänna arvsfonden 

annan 

Lokalens telefonnummer 

0224-10297 

Organisatiommnummer 

779500-1242 
Fastighetens byggnadsår 

1920 

!,C] vinstsyfte n vinstsyfte n statlig stödform ............ ................................ .,. 
Fils.lighetens ägare (om an11Bn än sökanden I Marken disponeras med 

,cl äganderätt n tomträtt n annan nyttjanderätt ....... ······· ······ Tid tör byggnadsarbe:ena, påbörjande avsturande Sammanlagd samling,Jokalyta 

20170601 20181231 1180 m' 

T"II I ""k anso ans a oJan e an mgar k II f'T d h dl' b"f r ogas: 
··-- ----

Bilaga nr Handlingar ges In i 1 ex. Boverkets anteckningar 

Redovisning av övriga allmänna samlingslokaler i upptagningsområdet. Bifoga karta där 
1 andra allmänna samlingslokaler är markerade.Ange antal invånare i upptagningsområdet. 

- -

2 Utredning om lokalens användning (se blankett) och om föreningslivet på orten, 
- - - . 

3 Åtgärdsbeskrivning (se blankett). . . - - - . . - - - - . - - -

4 Ritningar. Plan-, sektion- och fasadritningar I skala 1 :100, uppmätningsritning, situationsplan. 

5 Kostm1dssammanstäflning (se blankett). Redogör för eventuellt anbudsförfarande, 
- - - - -

6 Finansieringsplan för projektet och drihskalkyl för lokalen (se blankett). 
- - - - - - - -

7 Långtidsbudget för minst 6 år (när Boverket så kräver). - - . - - - . - - - ·>-· 

8 Årsredovisning (se blankett) och verksamhetsberättelse, - - - - - - -

9 Stadgar/Bolagsordnlng rn.m. - - - - - - - - - . - - - . - - - - ·-
10 Nyttjanderättsavtal. Ges in när föreningen inte själv äger lokalen eller marken. - - - - - - - --· Protokollsutdrag eller annan handling som undertecknats av behörig, där det framgår 

att kommunen har åtagit sig att medverka i finansieringen av projektet mad minst 
11 30 procent av det bidragsunderlag som Boverket fastställer i ärendet • 

.. 

Bl 551 utg 7 1 [8) 



Utredning om lokalens användning 
Antal sammankomster/år 

Avserår 2016 

~-. 
Senaste verksamhetsåret 

Sammankomster 
Uthyrning] Egen regi Totalt 

Föreningsmöten 42 20 62 
- - -

Politiska möten - 1 1 
- - - - -

Religösa sammankomster - - -- -

Studiecirklar - 54 54 
- - - - -

Teaterföreställningar 
(professionella) 2 - 2 

- - - - -
Amatörteaterföreställningar (inkl.) 
repetitioner, egen verksamhet etc. - - -

Hantverk, hobbyverksamhet - 3 3 
- -

'Utställningar-antal dagar - 2 2 
-

Kulturarr I övrigt 
t.ex musik, föredrag 4 44 48 

- - - -

Filmvisning - - -
- - - - - -

Id rott/motion - 12 12 
- - - - -

Offentliga danser 19 26 45 
- - -

Föreningsfostcr - 9 9 
- - - - -

Privata sammankomster {t.ex, 
bröllop, födelsedagskalas) - 10 10 

-

Barn- och ungdomsverksamhet 1 - 1 
-

Kurser, konferanser 1 5 6 
-

Övrigt (specificera) - - -
- - - -

Lopp is.'. hungträning. 6 65 70 

Riktad verksamhet 
.............................................................. 

funktionshindrade - 1 1 

Summa 75 252 327 

Förväntad beläggning efter åtgärd 
. -·· Upplåtes ej för 

Egen regi Uthyrning Totalt 

45 25 70 

- 9 9 

- - -

- 50 50 

8 5 13 

- 10 10 

2 5 7 

2 3 5 

7 44 51 

5 5 10 

- 15 15 

20 30 50 

- 10 10 

- 15 15 

7 11 18 

3 10 13 

- - -
. -

6 65 70 ... 

5 7 12 

110 3l9 429 
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Verksamhet/utnyttjande: I h!,l_vudsak 
Typ av verksamhet Före åtgärd Efter åtgärd 

Dagtid Kvältstid Helger Dagtid Kvällstid Helger 

/{ Egen verksamhet 0 0 ~ @ [Kl [gJ 

/{ Andra föreningar 0 [i] [Kl 0 [i] @ 

" Privata arangemang ~ ~ ~ ~ @ ~ 

/{ Kommunal verksamhet ~ ~ ~ ~ ~ [R] 

" Annat ~ ~ [K] ~ [i] ~ 

Förekommersäsongsvarlationer i fråga om lokalens användning. Redovisa i förekommande fall. 

Y.~ .... har.J_ågsäsong .. _i_ .. sal.a. __ Folketspark ___ under ... juni_, ___ .j_uli .... ?.~?. .... ~1::~.':~.~.~ .. : .................................. . 

Förekommer sarnverkan/samnyttjande med annan i drift och skötsel av lokalen bör det redovisas, liksom villkoren för samverkan. 

_Nej_ ................................................................................................................................................................................................................................................ . 

Redovisa om annan anmält intresse av lokalen och åtagit sig visst ansvar för drift och skötsel av lokalen . 

. Nej_, __ Jinns .. _inget ___ åtagande ................................................................................................................................................................... . 

Förekommer verksamhet i lokalen utan förbokning. Redovisa i förekommande fall . 

. Of f ent 1 i ga ... danser_' ..... Pro ... dans.• .... Läns dans' .... f örel.äsningar_, ..... 1 opp is_, ... _barnevenemansr_ ' .. 

. famil_j.edaga:c ' .... konserter' .... til lfäl.liga ... uthyrningar ... mfl_· ............................................................................ . 
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Åtgärdsbeskrivning 

Lämna här en redogörelse för projektet Beskriv de planerade åtgärderna 
och de skäl som ligger till grund för ansökan, Bifoga gärna foton på lokalen . 

. Sala .... Folketspark __ . & .. Husförening.__uPA ___ är_. snar .... en ... 1 oo.-_årig ... förening .... (bi.ldades .......... . 

.. 9. .... !!l~t .. 1919 l .. ' .... som_ .. s er ... framåt ... och ... tror .. på .... framt iden ... i .... ~.o.o ... å.r ... t.~.11. · ....................................... . 

_So~ .... ~.?rs.ta .... i_cke .... idrottsföreni.ng., ..... blev .. _vårar._ .. ordförande_ .. Bo_._Kihlström __ ut.s~?d ...... . 

.. ~.~.~1 .... ~:i:::.~ts.Jöreningsledarstipendiet .. _.av ... sala .. kommun._ ... st_ipendiet .. _dela.s .... me.llan ... . 

_ s.tiPE:.nd_~.at en_._och_ .. föreningen.· .... Uppskattningen_ .. som ... kommunen .. visar ... Sal apark.~n ......... . 

.. ~.~ __ .ett .... ~ec~en ... På ... att ... kommunen ... tror ... På_ .. Parkens.Jramtid_._ ....................................................................... . 

. sala .. kommun ... saknar ... en ... större_ .. _lokal __ .. l_ämpad.Jör ... teat.er.,_.Jöreläsningar ' ......................... .. 

. konferenser ' .... tex __ .kommunful.lmäktigeloka.1. · ....................................................................................................................... . 

. sa~aparken .. vill .. _ti.llfredsställa ... sala ... kommunens.behov .. av ... mult.imodern ... arena .......... . 

. som_y_ppfyller_ .dagens ... krav _På .. _.ti U.gängl ighet_,. ___ energi.e~.fekt.i vitet_ .. och .. teknisk ... . 

_u~.~ustning_ ........................................................................................................................................................................................................................ . 

. För ___ att __ .vara ___ konkurrenskraft.iga_ .. måst.e ___ vi ___ utveckla .. våra_ .. lokaler_, _____ förbättra ....... . 

. t.i.llg.ängligheten._invändigt .... och_ytvändigt.: ... _Det ... ska. __ vara ... en ... sj älvklarhet .... att ...... . 

_det ... _finns_._toaletter .. _och···parkering ___ som __ är ... handikappanpassade. __ På. __ rätt ... våning_ .. i. 

-~?~-~.~ .. : ..... (Vi ... har ... ingen .. hi_ss) .. : .............................................................................................................................................................. . 

_våra ... byggnader._.är .. _.i ____ skiftande __ .. ålder ___ .från ... 1920 ... till .... den ... senaste._.tillbyggnaden. 

från 1994 . 

. våning ... 2 .. __ gör .. vi ____ til.lgängl_ig_ .. genom. __ att_ .. bygga_ .. en_ny .. entre ... och .. upprustning ... av ...... . 

. bef int 1 iga··· en trevägar .... och ... t il_lgängl.ighe.tsanpassa ... en. __ ut_eservering : ..................................... . 

.... våning._ 2 .... saknar_.publika ... toalettE:r ... och._hör.se.lsl_inga, .... vilket_ .. åtgärdas .. av ................ . 

_ombyggnationen .......................................................................................................................................................................................................... . 

. som __ .energieffektivi.serande_ .. åtgärde_:_byt.~.~--·-·~.?.:.1:.~_t.er., ... a~rrar, .... radiatorer., .................... . 

_näkt.ar ... och ... aet._._ti.nä99siso1eras ... och_ .. 1juctctämpas ... i ... dansha11ens ... kupo1 tak· ................. . 

. Befintli9 ... e1 .. _.utbytes __ .och ... s.äkerhetsk.lassas ... med ... energibesparande .. _belysning ............. . 

_invändigt ... oc.h_._ut vändigt .· .......................................................................................................................................................................... . 

. salaparken .. _ingår ... i ... kommunens ... utveckl_ingsplaner ... för __ Lärkanområdet ..................................... . 

_Området_ .. innehål.l_er ... idag ... ~otbollspl_~~-~-:..' ... frii?.:ottsanläggning ' .... simhall.' ..................... . 

. idrottshall.' .... ishal.~ .... och ___ yt_?r __ .. för ... 1::~V<?li., ..... ?.~E~us ... m~_. ____ Offerter ... finnes ............................. . 
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Kostnadssammanställning 
Observera vikten aven omsorgsfull projektering. Kostnadssamrnanställningen utgör grunden för beräkning av bi dragsunderlaget 

Gäller ansökan vid köp, ny- och ombyggnad (ändring) eller standardhöjande reparation. 

Sammanställninga av kostnader ~.--------------------------------~ 
Ange här kostnader för: Kronor 

Kostnader för tomt och mark 

Förvärvskostnader i samband med köp av samlingslokaler 

Byggmästeri 3 346 730:-

Målning 
109 500:-

Ventilation 
505 000:-

VVS-installation 132 255:-

EL-installation 654 475:-

Administration 20 000:-

Konsultkostnader 70 000:-

Räntor och kreditiv 250 000:-

Konstnärlig utsmyckning (max 1 ¾ av bidragsunderlaget) 60 000:-

Fasta inventarier 430 000:-
-----

Mervärdesskatt 1 399 486:-

Eget arbete, ange antal tlmmar .?.~.~--.. t i n:i.~ar ................................................................................................. . 70 000:-

(ej eget material, gåvor etc.) 

Summa kronor 7 047 466:-

Gäller endast ansökan om bidrag förtillgänglighetsåtgärder. 

Sammanställninga av kostnader 
Åtgärder Kostnad Moms Summa 

1. Anpassning av 
hygienutrymmen - - . . 

2.Remp - - - - . - - - -

3. Hiss - - - - - - -
4. Hörslinge - - . - - - - -
5, Övriga tillgänglighets-

åtgärder, nämligen: - - - -

-
Summa totalt 
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Finansieringsplan för projektet och driftskalkyl för lokalen 

Finansieringsplan 

Kapitalanskaffning 
Belopp kr 

-bankmedel 200 000 

Egen insats 

- annat, nämligen 
······················f-------, 

70 000 

······································································· 1--------' 

Särskilda arrangemang, insamlingar 
- - - - ~-·-----1 

Bidrag från företag, {sponsorlng) 

Beräknat kommunalt bidrag 2 12 0 2 2 8 

Beräknat statligt bidrag 3 533 714 

Banklån 1 143 486 

Annat fån 

Summa 7 067 428 

Beräknad projektkostnader 

Kostnad för köp av fastighet 

Bygg kostnad 

Vid ny- och ombyggnad ange ande!en 
nybyggnad respektive ombyggnad 

Nybyggnad 5 7 5 62 5 : -

Belopp kr 

Ombyggnad ........ 5. .... ? .. 8..?.. ... ~.0.} .: .. :: .................... . 

Övriga kostnader.nämligen ....................................... f--------1 
(t.ex. fösa inventarier) 
Saxlift, stolar, bord, 

.......................................................................................... 1---------1 

__ kassadisk, .... garderob, ....................... 1---------1 

projektering mm 804 000 

Summa 7 067 428 

Driftskalkyl 

Beräknade intäkter (efter åtgärd) Beräknade kostnader (efter åtgärd) 
Belopp kr Belopp kr 

Medlemsavgifter 30 000 Kostnader för egen verksamhet 685 000 
- -

Hyror 470 000 Löner, arvoden, sociala avgifter 900 000 - . . . -
Egna arrangemang l 100 000 Fasti g hetsa dministration 75 000 . . . . - . -

Övriga intäkter av egen verksamhet 535 000 - - - - __ ,__ ____ ____, Elkostnader 140 000 
- - -

Kommunalt driftbidrag 250 000 Uppvärmning 80 000 
- . - - - - . . 

Kommunal uppdragsersättning Vatten/avlopp 16 000 
- . - - . 

Bidrag från- det lokala näringslivet _ _ _ _ _ Löpande underhåll 210 000 . - - - . 

Bidrag från- annat (specificera I .. Lönebi.dra~ 4 3 0 0 0 0 Akut underhåll 20 000 
- . . - - . . . . -

Övriga intäkter .. per.sonaluthyrning_... 250 000 Städning, renhållning, förbrukningsmateriel 134 000 
-

.......................................................................................... .__ _____ __, Försäkring 110 000 . . - . . -

Räntenerto 60 000 . . . - . . - . - - . . 

Summa Intäkter 3 0 6 5 0 0 0 Avskrivningar 55 000 . . . . . - . - -

Avsättning til I fonder 150 000 
- - . . . 

Övriga kostnader 50 000 

Summa kostnader 2 685 000 
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Årsredovisning 

Förening .. Sala ___ Folketspark ___ & ___ Husfören_ing __ _DPA ............................................ . Avser år 2 016 

Intäkter (före åtgärd) Kostnader (före åtgärd) 
Belopp kr Belopp kr 

Medlemsavgifter -
- - - - - - Kostnader för egen verksamhet 784 673 

- " - -

Hyror 272 832 - - - - - - - - - - - - - -
Löner, arvoden, sociala avgifter 796 649 

- - - - -

Egna arrangemang 1 368 271 
- - - - - - -

Fastighetsadministration 50 000 
- - - - - " 

' 
Övriga Intäkter av egen verksamhet -

- - - Elkostnader 110 086 
- - - - - - - . - - !----·--

! 
Kammu nalt driftbidrag 434 140 

- - - - - -
Uppvärmning 88 867 

- - - - - - . - -

Kommunal uppdragsersättning - Vatten/avlopp 14 232 
- - - - - - - - -

Bidrag från-det lokala näringslivet -
- - - - - - Löpande underhåll 211 172 

- . . . - . . ------

Bidrag från - annat ( s pAcificera) -
································· 

Akut underhåll -
- - - - -

Övriga intäkter 417 809 ............................................................... Städning, renhållning, förbrukningsmateriel 116 301 
- -

L Försäkring 102 298 
- - - - - - - - - - -

Summa intäkter 2 sos 243 Räntenetto 17 833 
- - - - - - . . . 

Avskrivningar 23 968 
- - - - - - - -

Avsättning till fonder -
- - - - . -

Övrl ga kostnad er ! -

Summa kostnader 2 316 170 

Tillgångar Skulder 
Belopp kr Belopp kr 

Kassa 22 000 Hypotekslån -- - - - - - - - - - - - - - - - . - - -

Postgiro 125 000 Banklån 171 000 
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Bank 108 000 Kommunala lån -
- - - - - - - - - - - - - . . - - - -

Fodringar 50 645 
- - - - - - - - - - - - Statlig8 lån -

- - - - . - - - - - -

Fastighet 328 713 
- - - - - - - - - - - Fonder -

- - - - - - - . . - - -

Inventarier 146 535 Övriga skulder 290 000 
- - - - - - - . - - - - - - - -

Övriga tillgångar - Eget kapital -

Summa tillgångar 1 080 893 Summa skulder 461 000 
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Sökandens anhållan om bidrag, intyg om uppgifterna samt underskrift 
~· .. 

Bidrag lämnas med högst 50 procent av bidragsunderlagetvid köp, ombyggnad eller standardhöjande reparation. Vid ny- eller 
tillbyggnad lämnas bidrag med högst 50 procent av bi dragsunderlaget för lokalytor upp till 1 000 kvadratmeter. Om ansökan avser 
bidrag för tillgänglfghetsskapande åtgärder lämnas bidrag för hela kostnaden upp till 200 000 kronor. 

Totalkostnad för projektet ............ .7. .... 9..6.? ... ~ .. ?..~ ............. kronor (se kostnadssammanställnlng). 

Med hänvisning till de uppgifter som lämnats här ansöker vi om bidrag med ............ .:3. .... ~.~.? ... .?.~i ............ kronor. 

0 Det intygas på heder och samvete an uppgifter om de faktiska förhållandena är riktiga, samt att lokalen kommer att hållas öppen och 
tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksam het, kulturell verksamhet, förströelse, frltldssysselsättning eller någon annan liknande 
verksamhet enligt 1 § förordningen (1996:1593) om bidragtlfl allmänna samlingslokaler. 

OFUKTIGA UPPGIFTER KAN MEDFÖRA ATT BIDRAGET ÅTERKALLAS 

Ort och datum Firmatecknare 

Sala 20161223 
Namnförtydl"rgande 

Bo Kihlström 
~-----··-~·--------------------'---------~·-------------------' 
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MGmail 

Förhandsbedömning av ritning 
1 meddelande 

Dan-Ola Norberg <Dan-Ola.Norberg@sala.se> 
Till: "salafolketspark@gmail.com" <salafolketspark@grnail.com> 

Folkets Park i Sala. 

Carola Österllng <salafolketspark@gnwil.com> 

21 december 2016 15:31 

Efter att ha tagit del av en förhandskopia på en planrilning, daterad 2016-12-15, gällande tre mindre tillbyggnader ( 17 ny en trå. 23 nytt 
förråd och 27 ny länk) samt Inredande av RWC och ett par mindre WC I huvudbyggnaden i Folkets Park i Sala, kan jag inte se några hinder 
mot att bygglov beviljas om en ansökan lämnas In. 

Hälsningar 

Dan Ola Norbe,g 

stadsm:kitekt 

Sala kommun, Bygg och mllji;I Sala Heby, Byggenheten 

Besöksadress: Rådhuset, Stora Torget 1 B 

Postadress: Box 304, 733 25 SALA 

Telefon direkt och mobil: 0224.74 73 41 

Växel 0224-74 70 00 Fax: 0224-74 73 08 

E-post: byggmiljo@sala.se Hemsida: www.sala.se 

r-------·----- --------·---- --·-----:- -----~:---- ------------· ----~-·-·----·------·--------
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Måns Gustafsson 
Ordförande    Till Kultur och fritidsnämnden 
    Att: Åke Lantz 

Boverksansökan - ”Specifikation av upprustningspaket”  

I vår ansökan till Boverket finns det en standarshöjande del, en ombyggnationsdel och 
tillgänglighetsskapande åtgärder, totalt uppgår vår ansökan till närmare tre miljoner kronor ink 
moms. De olika ombyggnationerna är ofta beroende av varandra t.ex. entré, toaletter för 
funktionsvariationer och förråd. Det arbete som föreningen i sin tidigare redovisning av åtgärder 
för att fullfölja ansökan till Boverket innehöll några skrivningar kring att tillskapa en kulturscen i 
Sala utifrån ett tidigare inlämnat koncept till kommunen under 2013, detta avvaktar nu 
föreningen med då Sala Folkets Park nu avser att försöka genomföra en liknande satsning i sin 
ansökan till Boverket.  

Bidragsdel för Sala kommun     582 375 tkr 

Vägen framåt (tidigare inlämnat till kommunen som underlag för ansökan till Boverket) 

1. Inlämnande till Sala kommun en beskrivning över åtgärder som behöver göras för att 
säkerställa att föreningen kan få de 200 tkr dessa kommer att i första hand användas till 
de akuta bristerna i elarbeten som finns. (Klart) 

2. Fullfölja förhandlingar med våra nuvarande och kommande hyresgäster (delvis klart) 
3. Akuta åtgärder som behövs åtgärdas på kort sikt (Klart) 
4. Fullfölja boverksansökan (Klart) 
5. Marknadsföring 

- Åtgärder genomförs för att stimulera olika intressenter till föreningens lokaler, t.ex. 
genom annonser, aktivitet på sociala medier, framtagande av en hemsida osv. Detta till 
kostnad av ca 100 tkr. 
- Inventera föreningar och företag i Sala, deras behov av lokaler, även konferenslokaler. 
Våra lokaler ligger centralt placerade och är den största konferenslokalen i Sala.  
- Framtagande/erbjuda föreningar, enskilda att bli Folkets Hus ambassadörer och därmed 
locka nya grupper till Folkets Hus (Påbörjat) 

6. Fortsatt arbete om hur kan föreningen arbeta med att skapa förutsättningar för att bli den 
kulturscen som Sala behöver. Vi estimerar att den kostnaden kommer att uppgå till ca 15-
20 miljoner kr. Sala kommun ska involveras i detta. (avvaktande) 

7. Uppstart av ett arbetsintegrerat socialt företag, i dagsläget nio intressenter (ny punkt) 
8. Att under 2017-2019 genomföra en större ombyggnation. (Planering pågår) 

 
 
 
 

 



 
 

Ansökan till Boverket innehåller följande summor  

 
Kostnader för tomt och mark   100 tkr 

Byggmästeri      300 tkr 

Målning      200 tkr 

Ventilation (i samarabete med ÅF, enligt fastställd hp)       88 tkr 

VVS-installation     100 tkr 

EL-installation     200 tkr 

Administration     100 tkr 

Konsultkostnader     125 tkr 

Räntor        40 tkr  

Fasta inventarier     300 tkr 

Mervärdesskatt     338 tkr 

Tillgänglighetsåtgärder 

Anpassning av hygienutrymmen   400 tkr 
Hörslinga     100 tkr 
Övriga tillgänglighetsåtgärder,   300 tkr 
Mervärdesskatt    200 tkr 
 

Bidragsdel från Sala kommun     582 375 tkr 

 

(Eget arbete, antal timmar, 600 tim )    188 tkr 

 

 
 

Måns Gustafsson 
Ordförande  
Folkets Hus Sala 
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Boverket 
Inlämnas i 1 ex till 
Boverket 
Box534 
371 23 KARLSKRONA 

Bidrag soks för 

,cl standardhöjande reparation 
Kommun 

Sala 

n nybyggnad 

Uppgifter om sökanden m.m. 
Sökandens namn 

Ansökan om investeringsbidrag 
till allmänna samlingslokaler 
enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) 

Datum Diarienummer 

20161229 

',cl ombyggnad n tillbyggnad n köp 

I' ' / ,; )" .-I L 
I ' i I,: . . - '- ' -. 

IXl tillgänglighetsåtgärder 
Lans beteckning Fastighetsbeteckning 

u Borgmästaren 1 

Loka lens telefonnummer 

Sala nya Folkets Hus förening u p A 0224 -1 025 1 
Sökandens gatuadress j Post nu rnmer I Postadress 

Borgmästargatan 1 733 30 Sala 
Upplysningar om projekt lamnas av I telelon (dagtid I Organisationsnnummer 

Måns Gustafsson/Jan Berndts son 0224-102 51 77 95 00-12 18 
Sökandekategori Fastighetens byggnadsår 

,cl Förening n Aktiebolag n Stiftelse 1JAnnan 1930 ........................ ..... .... ..... ....... ........ . ... .. . .. 
Sökanden arbetar Bidrag har samtdigt söks t1os 

utan med 
iSST n Allmänna arvsfonden 

annan ri'l vinstsyfte n vinstsyfte n statlig stödform ... . ················ ···· ··· ·· ·· -- ·· ·· ··· ··· ··· 
Fastighetens ägare (om annan än sökanden) Marken disponeras med 

·· ·· ·· ·· 

lxl äganderätt n tomträtt n annan nyttjanderätt . -- ·· ... .... ..... ... ... ... . .. .... 
Tid för byggnadsarbetenas påbörjande avslutande Samman lagd samlingsloka lyta 

2017 2018/2019 700 m' 

Till ansökan skall följande handlingar bifogas: 

Bilaga nr Handlingar ges in i 1 ex. Boverkets anteckningar 

Redovisning av övriga allmänna samlingslokaler i upptagningsområdet. Bifoga karta där 
1 andra allmänna saml ingslokaler är markerade. Ange antal invånare i upptagningsområdet. 

- - -

2 Utredning om lokalens användning (se blankett) och om föreningslivet pä orten. 
- - - - -

3 Åtgärdsbeskrivning (se blankett). 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 Ritningar. Plan-, sektion- och fasadritningar i skala 1 :100, uppmätningsritning, situationsplan, 
- -

5 Kostnadssammanställning (se blankett). Redogör för eventuellt anbudsförfarande. 
- - - - -

6 Finansieringsplan för projektet och driftskalkyl för lokalen (se blankett). 
- - - - - - - - -

7 Långtidsbudget för minst 5 år (när Boverket så kräver). 
- - - - - - - - - - - - - - -

8 Årsredovisning (se blankett) och verksamhetsberättelse. 
- - - - - - - - - - - - -

9 Stadgar/Bolagsordning m.m. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 Nyttjanderättsavtal. Ges in när föreningen inte själv äger lokalen eller marken. 
- - - - - - -

Protokollsutdrag eller annan handling som undertecknats av behörig, där det framg år 
att kommunen har åtagit sig att medverka i finansieringen av projektet med minst 

11 30 procent av det bidragsunderlag som Boverket fastställer i ärendet. 

Bl 551 utg 7 
-~ \ )_ 
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Utredning om lokalens användning 
Antal samman komster/år 

Avser år 2015 

Senaste verksamhetsåret Förväntad beläggning efter åtgärd 
Sammankomster Upplåtes ej för 

Egen regi Uthyrning Totalt Egen regi Uthyrning Totalt 

Föreningsmöten 69 69 1 20 120 
- - - - -

Politiska möten 1 2 12 12 
- - - - -

Religösa sammankomster 
- -

Studiecirklar 
- - - - -

Teaterföreställningar 
(professionella) 3 3 3 3 

- - - - -

Amatörteaterföreställningar (inkl.) 
repetitioner, egen verksamhet etc. 5 5 10 1 0 

Hantverk, hobbyverksam het 
-

Utställningar- antal dagar 15 10 25 
- -

Kulturarr i övrigt 
t.ex musik, föredrag 40 40 40 4 0 

- - - -

Filmvisning 
- - - - - - - -

Idrott/motion 
- - - - -

Offentliga danser 5 5 
- - . . -

Föreningsfester 15 15 30 30 
- - . . . -

Privata sammankomster (t.ex. 
bröllop, födelsedagskalas) 1 5 1 5 25 25 

. -

Barn- och ungdomsverksamhet 
-

Kurser, konferanser 15 15 40 40 
. 

Övrigt (specificera } . . . . -

.................. ...... ................ .... ... ... ·· ···· ··-- -

...... ------·· ······ ····· ······ --- ·e&--··· 

Summa 3 171 174 18 292 298 
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Verksamhet/utnyttjande: I huvudsak 
Typ av verksamhet Före åtgärd Efter åtgärd 

Dagtid Kvällstid Helger Dagtid Kvällstid Helger 

0 Egen verksamhet ~ D ~ D ~ D 
0 Andra föreningar ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

rxl Privata arangemang 
!--' D D [Kl D ~ ~ 

:J Kommunal verksamhet ~ D D ~ ~ ~ 

OAnnat D D D D D D 

Förekommer säsongsvariationer i fråga om lokalens användning. Redovisa i förekommande fall. 

Föreningens verksamhet är i nuläget koncentrerad till vår och höst. 
-······· · ··· .... ...... . ................... ... . . .. . ...... .. .... .... ···· ··· ···· ········ .. .. . .. ··· ···· · ···· · · · ··· 

Sommaren har traditionellt varit lågsäsong, men vi ka n under 2016 se att 

vi har lite mer uthyrning än tidigare. 
··· ··· --·-········· ·············· · ······ ····· ··· ··-· ········ ······ 

Förekommer samverkan /samnyttjande med annan i drift och skötsel av lokalen bör det redovisas, liksom villkoren för samverkan . 

Redovisa om annan anmält intresse av lokalen och åtagit sig visst ansvar för drift och skötsel av lokalen. 

Förekommer verksamhet i lokalen utan förbokning. Redovisa i förekommande fa ll. 
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Åtgärdsbeskrivning 

Lämna här en redogörelse för projektet. Beskriv de planerade åtgärderna 
och de skäl som ligger till grund för ansökan. Bifoga gärna foton pä lokalen. 

Se l:)ilaga 3 

Lokalerna är sto:r:-.t beh?.Y. . av ._:upprust.ning och moderr1}seri.:r1.g, ett antal ~~S'Ei:t-:d.: . 

har vidtagits för att komma tillrät t a med problemen. Men för att utveckla 

våra lokaler till att bli den attraktiva mötesplats som vi borde vara måst 

lokalerna rustas upp och tillgänglighetsanpassas. 

Ombyggnationer av lokalerna - 300 tkr , vi avser att bygga om entren mm 

Måla om större delen av lokalerna - 200 tkr 

Venti l ation - handlingsplan framtagen i samarbete med ÅF - 88 tkr 
-·········· ········· ·· ········ ···-·· ·· 

Rörarbeten mm - uppstår vid ombyggnation - 100 tkr 
-· ··- -------- ··-·· ········ · ······· ············- ······ 

Elarbeten - brandskydd mm - 100 tkr (krav från elsäkerhetsnämnden) 
·· ···-- --- ---- ---············ ··· ----·- ·············· ··· ······ ··· ····· ····· ····· ···· · ......... . ... ..... . ...... ....... ..... . .. .. .. . ........ . . . . . .. . .... . .. ·· ·····----· ······· ·· ·· ··· ····· ·· ······ ····· ········•·· -

Administration - fakturering, bevakning mm - 100 tkr 
.... . . ... .. ···· ···· ·----- ----- ----· ····· ·· · .. .. ...... . 

Konsultkostnader - hjälp vid offertframtagning, besiktningar mm 100 tkr 

Ökade räntekostnader - 40 tkr 

Inköp av smartboards/projektorer - 300 tkr (till 6-8 rum) 
····· ···· · ······· ·· ·· ·· ···-- --- ---------·· ···· ·· ······· -- --- -········ ·· ········ ····· ········· ·········· ·············· ·· ··· · .. ..... .. ........ ........ ...... _. 

Framtagande av offerter pågår och kommer att fortsätta under våren. 

Vid behov kompletteras ansökan. 
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Kostnadssammanställning 
Observera vikten av en omsorgsfull projektering. Kostnadssammanställningen utgör grunden för beräkning av bidragsunderlaget 

Gäller ansökan vid köp, ny- och ombyggnad (ändring) eller standardhöjande reparation. 

Sammanställninga av kostnader 
Ange här kostnader för: 

Kostnader för tomt och mark 

Förvärvskostnader i samband med köp av samlingslokaler _ 

Byggmästeri 

Målning 

Ventilation 

VVS-installation 

EL-installation 

Administration 

Konsultkostnader 

Räntor och kreditiv 

Konstnärlig utsmyckning ( max 1 % av bidragsunderlaget) 

Fasta inventarier 

Mervärdesskatt 

Eget arbete, ange antal timmar 6 0 0 

(ej eget material, gävor etc.) 

Summa kronor 

Gäller endast ansökan om bidrag för tillgänglighetsåtgärder. 

Sammanställninga av kostnader 
Åtgärder Kostnad Moms 

1. Anpassning av 
400 000 100 000 hygienutrymmen - - - - - -

2. Ramp 
- - - - - -

3. Hiss 
- - - - - -

4. Hörslinga 100 000 25 000 
- - -

5. Övriga tillgänglighets-
300 000 75 000 åtgärder, nämligen: - - - - -

Summa totalt 

Kronor 

100 000 

0 

300 000 

200 000 

88 0000 

100 000 

200 000 

1 00 000 

125 000 

40 000 

300 000 

338 250 

200 000 

1 941 250 

Summa 

500 000 

125 000 

375 000 

1 000 000 
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Finansieringsplan för projektet och driftskalkyl för lokalen 

Finansieringsplan 

Kapitalanskaffning 

-bankmedel 
- - -

Egen insats 

-annat, nämligen eget arb 
----- ··- --- ··············· 

.......... . ....... ...... ...... ... ··· ·• . .... .................. ....... . 

Särskilda arrangemang, insamlingar 
-

Bidrag från företag, (sponsoring) 
- -

Beräknat kommunalt bidrag 
- - - - - . 

Beräknat statligt bidrag 
- . - - - - -

Banklån . - - - . - . - - - - - - -

Annat lån 

Summa 

Belopp kr 

188 250 

582 37 5 

1 170 625 

1 000 000 

2 941 250 

Beräknad projektkostnader 
Belopp kr 

Kostnad för köp av fastighet 

Bygg kostnad 2 6 41 2 5 0 

Vid ny-och ombyggnad ange andelen 
nybyggnad respektive ombyggnad 

Nybyggnad 

Ombyggnad 2 641 250 

Övriga kostnader, nämligen 3 0 0 

(t. ex. lösa inventarier) 
Smartboards, pro j ektorer 300 000 

..... ............... ... .... ........ .... ...... .... ..... t--------, 

Summa 2 9 4 1 2 5 0 

Driftskalkyl 

Beräknade intäkter (efter åtgärd) Beräknade kostnader (efter åtgärd) 
Belopp kr Belopp kr 

Medlemsavgifter Kostnader för egen verksamhet 145 000 
- - - - - -

Hyror 7 0 0 Löner, arvoden, sociala avgifter 120 000 
- . - - - -

Egna arrangemang 1 0 0 Fastighetsadministration 100 000 
- - - - - - - . 

Övriga intäkter av egen verksam het 2 0 0 Elkostnader 200 000 
- - - - - - - - - -

Kommunalt driftbidrag Uppvärmning 130 000 
- - - - - - - - - - - -

Kommunal uppdragsersättning 150 Vatten/avlopp 25 000 
- - - - - - - - - - -

Bidrag från -det lokala näringslivet Löpande underhåll 140 000 
- - - . - - - - - -

Bidrag frän - annat ( specificera) Akut underhå ll 100 000 
. . - - - - - - - - -

Övriga intäkter Städning, renhållning, förbrukningsmateriel 50 000 
- -

Försäkring 20 000 
- - - - - - - - - . . -

Räntenetto 90 000 
- - - - - - - - - - - -

Summa intäkter 1 150 Avskrivningar 20 000 
- - - - - - . . - - - -

Avsättning till fonder 
- - - - - - - -

Övriga kostnader 

Summa kostnader 1 150 
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Årsredovisning 

Förening . J..'<:)·~-~-e~--~- Hus ?.~_l _'." ... (årsredovisning, bilaga nr 8) Avser år 2 0 15 

Intäkter (före åtgärd) Kostnader (före åtgärd) 
Belopp kr Belopp kr 

Medlemsavgifter Kostnader för egen verksam het 
- - - - - -

Hyror Löner, arvoden, sociala avgifter 
- - - - -

Egna arrangemang Fastighetsadministration 
- - - - - -

Övriga intäkter av egen verksamhet Elkostnader 
- - - - - - - - - - - -

Kommunalt driftbidrag Uppvärmning 
- - - - - - - - - - -

Kommunal uppdragsersättning Vatten /avlopp 
- - - - - - - - - - - -

Bidrag från - det lokala näringslivet Löpande underhåll 
- - - - - -

Bidrag från - annat (specificera) Akut underhåll 
- - - - - - - - - - -

Övriga intäkter Städning, renhållning, förbrukningsmateriel - -

Försäkring 
- - - - - - - - - - - - -

Summa intäkter Räntenetto ...._ _____ ..., 
- - - - - - - - - - - -

Avskrivningar 
- - - - - - - - -

Avsättning till fonder 
- - - - - - -

Övriga kostnader 

Summa kostnader 

Tillgångar Skulder 
Belopp kr Belopp kr 

Kassa Hypotekslån 

Postgiro Banklån 

Bank Kommunala lån 

Fodringar Stat liga lån 

Fastighet Fonder 

Inventarier Övriga skulder 

Övriga tillgångar Eget kapital 

Summa tillgångar ,__ _____ ... Summa skulder 
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Sökandens anhållan om bidrag, intyg om uppgifterna samt underskrift 

Bidrag lämnas med högst 50 procent av bidragsunderlaget vid köp, ombyggnad eller standardhöjande reparation. Vid ny- eller 
tillbyggnad lämnas bidrag med högst 50 procent av bidragsunderlaget för lokalytor upp till 1 000 kvadratmeter. Om ansökan avser 
bidrag för tillgänglighetsskapande åtgärder lämnas bidrag för hela kostnaden upp till 200 000 kronor. 

Totalkostnad för projektet 2 941 250 kronor (se kostnadssammanställning). 

Med hänvisning till de uppgifter som lämnats här ansöker vi om bidrag med ... __ _ ~----~.?Y .... ? .. ~.o kronor. 

[!] Det intygas på heder och samvete att uppgifter om de faktiska förhållandena är riktiga, samt att lokalen kommer att hållas öppen och 
tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksam het, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande 
verksamhet enligt 1 § förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. 

ORIKTIGA UPPGIFTER KAN MEDFÖRA ATI BIDRAGET ÅTERKALLAS 

Ort och datum 

Sala 20161229 
Namnförtydligande 

, r 

Måns Gustafsson 
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