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Skönare stad, Kulturfond Sala Kommun
Kultur- och fritidsnämnden i Sala kommun delar årligen ut medel ur Sala Sparbanks
kulturfond
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Medel ur Sala Sparbanks kulturfond kan sökas till följande ändamål: utsmyckning av
offentliga platser och byggnader, bevarande av konstverk eller minnesmärkenav
historiskt eller annat intresse.

Ansökan skall vara inkommen senast 1 oktober

Utdelning ur fonden omfattande högst det sist förflutna årets
tiiiförda ränta. För 2017 är den på 974kr

SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning
Box 304
733 25 Sala

Besöksadress: Norra Esplanaden S,Sala
V?.ixeE:022-1-74 70 00

Fax; 0224-188 50

k0mmun.info@sala.se
www.sala.se

Roger Nilsson
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roger.nilsscn@sala.se
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Sala 2015-10-23

REGLEMENTE FÖR SALA SPARBANKS
KULTURFOND

§ l
Fonden består av de medel, som Sala Sparbank överlänmat till Sala kommun.

§ 2
Fonden förvaltas av Sala kommun och tillförs årligen ränta på under varje period innestående
kapitalbelopp efter den högsta räntesats som vid varje tillfälle under det sistförflutna året
tillämpats av Sala Sparbank pä insatta medel från allmänheten.

§ 3
Fondens medel ska användas till kommunens förskönande genom utsmyckning av offentliga
platser och byggnader samt till bidrag för konservering av konstverk och minnesmärken av
historisk eller annan art inom kommunen, eller användas till att stödja annat kulturhistoriskt
eller konstnärligt arbete i Sala kommun.

§ 4
Utdelning ur fonden omfattande högst det sistförtlutna årets tillförda ränta bestäms av kultur-
och fritidsnämnden i Sala kommun.

§ 5
Möjlighet att ansöka om medel ur fonden skall annonseras ut av kultur- och fritidskontoret
under oktober månad det år utdelning ur fonden ska ske.

§ 6
Sala Sparbank har utsett marknadsansvarig till den representant som skriftligt inbjuds att
närvara på det möte vilket kultur- och fritidsnämnden fattar beslut.



SALA SPARBAN KS KULTURFOND

År

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

En skönare stad

Förening/Person

Sala Konstförening
Kumla Hembygdsförening

Sala Konstförening
Västerby kvarn

Västerby kvarn
SKÅJ
Sala Bandy

Jan-Erik Svenberg
Västerby kvarn
SKÅJ

Rosshyttans byaråd
Västerby kvarn
Bo Svärd

Sala Missionsförsamling
Sala Musikskola

Salaparken
Sala Bandy

Nämnden beslöt, KnF § 86/96, att fonden fir
vila derta år.
Vid scrmmanträdet 970324 beslutade'
nämnden attfi‘c°mkulturfonden för I996
beviUafc'n’jande.'
- Bo Svärd, bidrag till utgivning av boken
”Gruvyrken vid Salberget åren 1500-1900”
-Arne Abramsson m fl, bidrag till utgivning
av bok om Norr Salbo by och Westmanlands
regemente
- Mats G Beckman, bidrag till utgivning av
bok om Måns Ols - dammvaktarboställe och
utvärdshus

-Gunnar Larsson, bidrag till utgivning av
bok om Möklinta
-Lärkans Sportcenter till förskönande av
simhallen och ”gymet”
-Mälby by skifteslag bidrag Förbevarande av

Belopp

20 000:-
10 000:-

20 000:-
5 000:-

15 000:-
5 000:~

5 000:-

10 000:-

10 000:-
10 000:-

5 100:-
10 000:-

15 000:-

25 000:-
4 000:-

19 000:-
5 000:-

5 000:-

10 000:-

10 000:-

1O000:-

10 000:-

5 000:-



bystugan Nerstu stuga.

1998 Sala Hembygds- och Fornminnesforening för 5 000:-
vård av rya i linne och ull, tillverkad 1809
och skänkt till föreningen 1918.

1999 -Riksens Clenodium, för div olika åtgärder i 10.000:-
gruvornrådet
Sala Hembygds- och Fornminnesförening, 10.000:-
for omkostnader i samband med permanent
placering av lusthns vid Kungsgården.

2000 Sala Stadsutvecklingsförening, för 16.000:-

forskönande av Sala stad.

2001 Lärkbacksskolan för skydd av modell i 750:-
keramik av torget i Sala
Sala Fotoklubb för bevarande och Resten av

offentliggörande av en bildskatt efterlämnad avkastningen
av fotograferna Johansson och Tejne.

2002 Sala Silvergruva för belyst konstnärlig Hela avkast-
utsmyckning invid Västeråsvägen ningen

2003 Västerfärnebo AIK till hjälp för bevarandet Hela avkast-
av festplatsen Svedboäng till kommande ningen
generationer.

2004 Inga ansökningar - Ingen utdelning

2005 - Grällsta IF för iordningställande av för 4.000:-
iordningställande av klubbmärke i metall
samt gjutning av fundament för detta.
- Sala Hembygds- och Fornminiresförening Resten, dvs
för trädersättningsplan i parkenpå Väsby 13.000:-
Kungsgård. Detta p.g.a. trädfällning
beroende på almsjuka .

2006 Två ansökningar —Ingen utdelning

2007 -Information Sala som delfinansiering vid 15.000:-
tillkomsten av en skrift om Salas offentliga
konstverk och arkitektoniskt intressanta
miljöer.
; Västerfärnebo AIK som ett bidrag till Resten, dvs
byggnadsvård på kulturbyggnaden Stora 9.600:-
dansbanan på Svedboängs festplats.

2008 Ingerstipendium delades' ur

2009 -Helena Eriksson Rensch för den skulptur
som kommer att placeras 5,000:-
på Sätrabrunn



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-Mats G Beckman samt Christer
Ekman för boken om Anna Schött 5,000: -

- Eva Lukic, Conny Nilsson, Britten och
Calle Löfgren samt Sören Jansson för
boken om Sala Folkets park
5,000:-

I-ngetstipendium delades ut pga medelsbrist.

Inget stipendium delades ut pga. medelsbrist

-Sven-Erik Svennbergs moské till Ekebydamm 11,000:-

Ransta Nästa Bygdegårdsförening 4,350:-

lnget stipendium delades ut pga. medelsbrist

Inget stipendium delades ut pga. Medelsbrist

Lennart Lindbergs smidesverk 5.000 kr


