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Yttrande gällande bidragsansökan för kulturarrangemang 
i Sala Stadspark 
Sala Festival Ekonomisk Förening har inkommit med en ansökan 
om stöd till kulturarrangemang i Sala Stadspark den 24-31 juli 
2017.  

Föreningen har tidigare arrangerat Sala Festivalen som inte 
arrangeras i år.  

Budgeten reviderades den 10 maj 2017 och det sökta bidraget är 
60.000 kr av en totalbudget på 102.000 kr. Kostnaderna 
inkluderar projektledning, artister, dansare, teknik och transport 
och mat för artisterna. En del av kostnaderna, som t ex 
marknadsföring och mat till artister, delas mellan café 
Stadsparken och Sala Festival Ekonomisk förening. 

  

Förslag till beslut  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
Att bevilja 60.000 kr för dagaktiviteter under arrangemang i Sala 
Stadspark  

Kultur och fritid 

Petra Jablonski 
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Sala Kommun 
Box 304, 733 25 Sala 
kommun.info@sala.se, 0224-74 70 00 

Ansökan om arrangemangsbidrag 

'11. Ansökan 

Datum 
2017-07-24 

01811tnr Aklbllaga 

---------· ·---········-··-·· ················------·-··--·· ······· .. .. ..................... ······· .. ····-------·--·------
Skicka din ansökan till: 
Kultur & Fritid 
Sala kommun 
Box304 
733 25Sala 

Du kan också lämna In den på Sala Stadsbibliotek 

---------····-·-··--···-·-········ -······-· ·--·--·-···-·· --·-······ 
Ansökan gäller 

Kulturarrangemang 
--------- ···-·-··---·-·-·· ·--··· --·····---·-- -------·-··-- .... 

Föreningen 

Föreningens namn 
Sala Festival Ekonomisk Förening 

Utdelnlngsadress (gata, box etc) 
Holmgrensgatan 7 

Postort 
Sala 

Telefon kvällstld (även riktnummer) 
0705866615 

Plusgiro/bankgiro 
0705866615 

Kontaktperson I detta ärende 
Niklas Hellstrand 

Postnummer 
73338 

Telefon dagtid (även riktnummer) 
0705866615 

E-postadress 
info@salafestivalen.se 

Föreningen ansöker om kronor 
95000 

------------- ------ -···-··-- -····· ---·- --·-·----- ...... 
Vilken är målgruppen? 

Barn och unga (t.o.m. 20 år) 
-------- ................................. - -· ·----·········---··--··· 

Datum för arrangemanget 

Datum 
24-31Juli 

........ ···--··----·----

............................ ·-········--··········----·-------
Vilka är det som genomför arrangemanget? 

Sala Festival Ekonomisk Förening 
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Beskriv arrangemanget/vad ni vill göra 

Tillsammans med idrottsföreningar och kulturföreningar så ska vi under en vecka liva upp Stadsparken med aktiviteter och musik. 
Under kvällen så arrangeras en sommarpub på Cafe Stadsparken där 2-3 trubadurer spelar varje kväll med ett artisttema per kväll. 
Dagtid mellan 11 och 16 så kommer dagarrangemang för familj och barn arrangeras. Detta gjordes under Salafestivalen med 
framgång. 

Exempel på aktiviteter: Kvällsbio i parken, bumperboll, skjutbana(paintboll), ponnyridning {sorf), hockey, basket, fotboll, 
handbollsfemkamp, boxning, tillfälliga konstutställningar. 

Kvällen avslutas med eldshower, improvisationsteater, större band eller annan passande aktivitet. 

Världens mat ämnar ha en grillkväll någon av dagarna då grillat från olika delar av världen kan erbjudas. 

Under veckan arrangeras också en allsång i Stadsparken som vävs in i programmet. 

Målet är att erbjuda något för alla under dagen och veckan samtidigt som man lyfter fram den unika miljön i Stadsparken. 
-----··---·-·····-··--···--·······-······· .. ·····-···-···········-·----···-··--· 

Var ska arrangemanget äga rum? 

Sala Stadspark 

Hur ska arrangemanget marknadsföras? 

Annonser i Sala allehanda, Facebook, Internet, tryckta informationsblad 
----~ ... --···-- ·•······· ... 

Finns det några medarrangörer? 

Cafe Stadsparken,Sala basket, Ideella föreningar, Världens Mat, Ideell kultur, Camelonterna 

Kostnader 

Ange kostnader. Det kant.ex. vara utgifter för artister, lokalhyra eller liknande. 

Beskrivning 

Projektledning 

Evenemang 

Marknadsföring 

Vakter 

Scen och ljud 

Musiker 

Tält 

Summering 

-------~-~-.-·. 
Intäkter 

Ange intäkter. Det kant.ex. vara intäkter i form av bidrag från andra håll, biljettförsäljning 

Summa 

30000 

25000 

20000 

12000 

15000 

25000 

10000 

137000 

Beskrivning 
summa. Har du inga intäkter 
skriv O 

Krögare 

Biljettförsäljning evenemang,övrigt 

Sponsring 

Summering 

Totalsumma som arrangemanget ansöker om 

Summa 
95000,00 

25000 

10000 

7000 

42000 
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·---------·-·· .. ---··--·-··--·-·-···"·----· .. ·····---·"'·--· ... 
I all utåtriktad marknadsföring (annonser/affischer/flygblad etc.) ska medtas "med stöd av Sala kommun" efter att arrangören fått 
beviljat stöd. 

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

Underskrift 
Ort, datum och underskrift Namnförtydligande 

-·-······ ... .. .. . ·-· ······-~----------··----
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Sommarpub i Sala Stadspark 

Bakgrund: 

Tidigare har man haft sommarpub i stadsparken med blandad framgång under fotbolls-Em och olika 

andra kortare evenemang då man använt den park-stugan som tidigare funnits. 

Under Salafestivalens arrangerande 2013-2015 så hölls festivalen delvis till i stadsparken. Balansen 

mellan familjevänlighet och folkfest var lättare att uppnå om festivalen helt och hållet hölls i 

stadsparken. Logistik och avståndet till centrum med handel gjorde att festivalen ändå arrangerades 

både i centrum och i stadsparken. Salafestivalen har inte arrangerats under 2016 eller 2017 då 

planeringen inte kommit igång i tid och tidsbrist hos ledarstaben varit för stor. 

I och med att kommunen nu renoverat både lekparksområdet och byggt till en lokal där nu cafe 

stadsparken drivs så ha förutsättningarna för en sommarpub och aktiviteter i stadsparken förbättrats 

avsevärt. 

Syfte: 

Skapa aktivitet i parken där man nyttjar området för att ideella föreningar och andra aktörer ska 

kunna visa upp sin verksamhet samtidigt som man skapar en feststämning som visar det natursköna i 

stadsparken i kombination med Salas föreningsliv. 

Evenemanget ska erbjuda en mångsidig upplevelse där man ska kunna besöka parken både dagtid 

och kvällstid. Alla föreningar som vill medverka ska erbjudas plats och möjlighet. 

Plan: 

Under 24-30 juli ska arrangemanget äga rum och ett förslag på hur dagarna kommer kunna se ut kan 

ses nedan: 

Måndag: 

Ponny ridning 11-14 

Gymmix prova på 12.00 

Augeelipresentation ÅC Danell 13.30 

Minigolfturnering 14.00 för familjer. Vinnare krönts på tisdagen. 

Kvällen 

Sommarpub 18.00-22.00 Trubadurer från 19.00 Tema för kvällen är Bob Dylan 

Tisdag: 
Tipspromenad i parken för hela familjen. 14.00 glass till alla deltagare(framförallt barn) 



Prova på boxning 11.00-14.00 

Basketturnering 12-16 vid asfaltsplanen 

Gymmix extreme 13.00-15.00 Välta däck och kasta rep. 

Världens mat Grillning 17.00-20.00 Kom och testa grillat från världens alla hörn. 

Kvällen 

Sommarpub 18-23 

lmprovisationsteater 18.30-20.00 

Onsdag: 

Picknick i parken Trubadur och open mic 12-16 

Prova på streetdans med dansverkstan. För barn. 13.00 

Dansuppvisning med dansverkstan 14.00 och 16.00 

Volleybollturnering gruppspel 12.00 till 18.00 

Sala gymnastikförening 14.00 testa trampets 

Hantverksskola. Prova på pyssel. 14.00 

Origami med Milad prova på 16.00 

Kvällen 

Sommarpub 18.00-23.00 Trubadurer John ny Cash Tema 

Utomhus filmvisning 20.00 och 22.00 på gräsmattan 

Torsdag 

Bumperbollturnering kvalspela 12-18 

Ponnyridning med sorf 12-15 

Prova på parkour med Sala gymnastikförening 14.00 

Femkamp med: 

Basket, Handboll, hockey, fotboll och golf. 

Priser för lag. 

Skattjakt med Salla. Börjar i gallerian slutar i parken 13.00. 

Kvällen 

Allsång för familjen med Johanna Rapp 15.00 Astrid Lindgren och Disney 

Sommarpub 18.00-23.00 



Eldshow klockan 22.00 

Grillkväll med Världens mat. 

Fredag 

Bumperbollturnering finalspel 14-18 

Dansuppvisning med kulturskolan 16.00 

Fisketävling med silverfiskarna 12.00- 18.00 

Volleyboll finalspel 15.00 

Kvällen 

Sommarpub 18.00 - 01.00 Trubadur 19.00-00.00 Svenska artister (Hellström, 

Standupföreställning 18.30-20.00 

Lördag 

Häst och vagn runt dammarna 12.00-16.00 

Silverjoggen 12.00 Joggingtur runt dammarna för barn mellan 4 och 10. 

Agilityuppvisning Hundbruksklubben 13.00 -16.00 

Skattjakt med Sa Ila. Börjar i gallerian slutar i parken 13.00. 

Zumbapass 14.00 i paviljongen. 

Allsång med rockkören 15.00 

Picknick i paviljongen med närodlade produkter 12.00 Trubadur från 13.00 

Kvällen 

Sommarpub 18.00 - 01.00 

Eldshow klockan 22.00 

Söndag 

Häst och vagn runt dammarna 12.00-16.00 

Prova somalisk dans 14.00 

Världens orkester 15.00 

Kvällen 
Utomhus filmvisning 18.00 och 20.00 

Sommarpub 18.00-22.00 



Vision 

Förhoppning är att parken ska leva upp och nyttjas till sin bredd under hela veckan. Varje dag ska det 

finnas något för familjen på dagtid och även något för besökare på kvällstid. Genom att skapa en 

gemytlig stämning kan man bjuda in mindre föreningar som får ha prova-på aktiviteter i en vacker 

miljö och samtidigt skapa en folkfest där alla medborgare kan hitta något nytt att prova på. Efter en 

aktivitetsrik dag så kan man sen runda av med en 

Budget 

Orginalbudgeten har reviderats efter samtal med Petra Jablonski se nedan 

I budgeten nedan så specificeras vilka kostnader och vilken av Salafestivalen (SF nedan) och Cafe 

Stadsparken (nedan CS) 

Kostnader 

Projektledning 

Evenemang 

Marknadsförening 

Vakter 

Scen och ljud 

Musiker 

Tot: 

Intäkter 

Krögaren 

Biljettförsäljning 

Sponsring 

Tot: 

250'00 kr SF* 

25000 kr SF (Bumperbollsturnering, eldshow, improvisationsteater) 

15000 kr CF/SF 

12000 kr CF 

5000 kr **SF 

20000 kr CF/SF (mat till artister ordnas på plats av krögaren) 

102000 kr 

25000 kr 

10000 kr (till utomhusvisningar och hyra för plats) 

7000 kr 

42000 kr 

*för färdigställning inför och planeringsarbetet och ansvarig på plats under veckan. 

**ljud finns att tillgå på kommunen enbart uppbyggnad av temporär scen behövs 

Totalt ansökt belopp: 60000 kronor 




