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INFORMATION

Kulturarvsstipendiet Sala Kommun

l enlighet med Kommunstyrelsensbeslut 2016-10-20 § 193utlyses ett
Kulturarvsstipendium.

Sala kommun vill främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
samt tillgängliggöra och levandegöra vårt kulturarv.

Stipendiet kan sökas av personer som är bosatta och/eller födda i Sala kommun
samt av grupper, föreningar och organisationer som är verksamma inom
kommunen. Stipendiet kan även föreslås av ledamot i kultur-och fritidsnämnden.

Ansökan skall vara inkommen senast 1 oktober

Stipendiet för 2017 är på 30 000 kr

SALAKOMMUN Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala Roger Nilsson
Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 7DD0 Kontorschef
Box 304 Fax: 02247188 50 roger.nilss0n@sala.se

733 25 Sala kommun.info@5ala.se Direkt; 0224-74 ?8 21
www.sala.se
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KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING

Missiv gällande kglturarvsstipendium j Sala kommun

Bakgrund och initierande beslut

Sala stad är utpekat som riksintresseomrâde för kulturmiljövård.
Riksintresset har mycket högakulturvärden som motiveras av gruvmiljön
Sala silvergruva med tillhörande vidsträckta dammsystem, av lämningar
efter Sala gruvby och av stads miljön. Utöver riksintresset för kulturmiljövård
återfinns inom planområdet även ett antal fornlämningar, industriminnen,
kyrkor, byggnadsminnen som bär kulturhistoriska värden med
hembygdgårdar och föreningar samt värdefulla odlings och kulturlandskap.

Kulturmiljövärdena i Sala är en viktig potential för stadens utveckling och en
av våra starkaste identitetsbärare. Sala stad och kommun är genom historien
främst känd för Sala Silvergruva. Gruvan har under historisk tid haft
avgörande betydelse för Sveriges stadsfinanser och har därmed en
avgörande plats i svensk historia. Denna historiska identitet är viktig också
för dagens Sala stad och kommun.

Det finns flertalet ideella aktörer och föreningar med verksamhet som på
olika sätt belyser Sala kommuns historia och som är viktiga mötesplatser för
kommuninvånare och besökande.

Sala kommun vill främja ett levande kulturarv som bevaras, används och
utvecklas samt tillgängliggöra och levandegöra vårt kulturarv.

l enlighet med Kommunstyrelsens beslut 2016-10-20 § 193 utlyses ett nytt
Kulturarvsstipendium á30.000 kr och uppdrar till Kultur- och
Fritidsnämnden att utarbeta statuter för samt att utlysa det nya
kulturarvsstipendiet.

Kultur och Fritid föreslår att Kultur- och Fritidsnämnden beslutar

ag anta stadgarna för Sala kommuns kulturarvsstipendium

Petra lablonski
Kulturutvecklare

Sala kommun
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Kommunstyrelsens förvaltning

Normer för Sala kommuns kulturarvsstlpendinm

§ 1 Kompetens för stipendiet
Sala kommuns kulturarvsstipendium är avsett att stödja, uppmuntra och för att
skapa uppmärksamhet kring speciellt framstående bevarande- och
utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer runt om i Sala kommun.

Priset ska inspirera och lyfta fram speciellt bevarandeinsatser för kulturmiljön med
särskilt fokus på följande:

a] För forskningsinsatser och utvecklingsarbeten av mer generell natur,

b) För framstående personliga insatser eller insatser av föreningar eller
organisationer

§ 2 Kriterier för sökande

Stipendiet kan sökas av personer som är bosatta och /eller födda i Sala kommun
samt av grupper, föreningar och organisationer som är verksamma inom
kommunen. Stipendiet kan även föreslås av ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Person, förening eller organisation kan tilldelas stipendiet vid flera tillfällen.

§ 3 Nämnd för utdelande av kulturarvsstipendiet
Sala kommuns kulturarvsstipendium utdelas av Kultur- och Fritidsnämnden.
Nämndens beslut, som inte går att överklaga, skall kortfattat motiveras.

§ 4 Stipendiets storlek
Stipendiesumman är 30.000 kr. Kultur- och Fritidsnämnden äger rätt att uppdela
stipendiesumman enligt egen bedömning på lämpligt antal mottagare.

§ 5 Bedömningsgrunder
Övergripande kriterier för att bevara, använda och utveckla Salas kulturarv:

0 Kulturarv som kulturell arena så att kommunens alla medborgare i alla delar
av kommunen har tillgång till denna som publik, arrangörer och
kulturutövare

0 Skapa offentliga evenemang och installationeri den offentliga miljön som
anspelar pä Sala kommuns historiska arv

0 Aktivt verka för att vårda och bevara Salas kulturarv

0 Tillgängliggöra Salas kulturarv lokalt, regionalt och nationellt för att skapa
intresse för vår historia och värt kulturarv

§ 6 Utdelning av stipendiet
Utdelning av stipendiet sker vid tidpunkt och under former som Kultur- och
fritidsnämnden fastställer.
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Kommunstyrelsens förvaltning

§ 7Kungörelse
Det ankommer på Kommunstyrelsen att förklara stipendiet till ansökan ledigt
genom kungörelse på kommunens anslagstavla, annonseringi pressen och på annat
lämpligt sätt.
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Ansökan om kultu rarvsstipendium i

V1. Ansökan

Skicka in din ansökan senast1oktober till:
Kultur och fritid
Box 304

73325 Salakommun

Du kanäven mejla din ansökantitl:
kulturfritid@sala.se

"ixiåuiiii"' " " ' ' ' ' i i i ' a';,;:a'.@n“:ng"
Tjalle Forsberg -

Adress Postnummer
Klövervägen35 73332

Ort Telefon, dagtid
Sala 070-1618385

E-postadress

Tjalle@sala.se

Äridu folkbokförd i Sala kommun?

Ja

Insatser inom kulturarvsområdetlbeskrivnin g av kulturarvsgärning

(max300ord)

Samlat ihop sorterat sammanställt och digitaliserat ca 2500st fotografier] glasplåtar överSalafrån 1850och framåt. Förevisat10-20
tillfällen/ år offentligt och för föreningar, skolklasseroch äldreboenden.Äterföreningar somskolklasserhar är Salabilder ofta ett
förekommande uppdrag. Utställningar och utsmyckning av ädreboendenmed foton ävenSalaSparbankoch restaurant Gillet.Anlitad
att föredra bildspel vid SalaSparbanks175årsjubileum. Bidragit till grindarna äterplaceringpå Kristina kyrkas kyrkogårdvarit deli
framtagning av underlag till busskuröver Hyttans vattenvägar och historia. Tagit fram Konstvandringsfolderntillsammans med Per
Sörbomoch hmed honom hållit fler konst] stadsvandringar. Anlitad avTälljstenen 4 april. Bidragit med foton till MatsGBeckmansoch
ävenOlle Nilssonsböcker. Klocktornet på Ryttargårdens stall från T5harjag fixat nya lod ochvajergångartill och fått igångslagverket
med malmklockan som korn tillrätta från Salbergatack vare mej. Ur-ochslagverkfungerarpe rfekt idag. Nyurtavla dessutom.Även
urverket i gruvans klockstapel harjag varit behjälplig att skaffa nyadelar till.

Jag har ävenstadsvandringar med historieberättande över områden somförsvunnit, allting är dessutom inlagt på kommunensserver.
"Salasportar, finns dom" är en produkt som användsav skolklassersom kulturhistorisktipspromenad med adresserför att pricka in
rätt port med rätt adress.Sammanställt dokumenterat all historik om Stureparkenstillkomst, mycket uppskattat inslagunder
stadsvandringarna. Jag får 5-10Salahistoriska förfrågningar] veckasomjag besvarar.Skickardagligen bilder tack vare att alla bilder
finns lättillgängliga på icloud. Jag håller på förbereder grawandringar på gamla och nyakyrkogården. Sitteri styrelseni Sala
hembygds-och kulturförening. Bidragit till att återuppväckaoch lyfta fram hästgravenpå Salbergaområdetmed skylt och
namnplakettpågravstenen.GuldmedaljOSAntwerpen1920

Sida 1 av 2
Löpnummer 34 894
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Referens 1

Namn

SusanneProkop,arkivarieSalakommun

E-postadress
susanne.prokop@5ala.se

Telefon, dagtid

Sida2 av2
Löpnummer34 894
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Sala Kommun

Box304,73325Sala
kommun.info@sala.se, 0224-74 70 00

Ansökanom kulturarvsstipendium

1.Ansökan

Skickaindinansökansenastloktobertill:
Kulturochfritid
BOX 304

73325 Salakommun

Dukanävenmejladinansökantill:
kulturfritid@sala.se

Namn Ev.förening
ThomasAhlin.ordförande SalaHembygds-ochFornminnesförening

Adress Postnummer
Museigatan2 73338

Ort Telefon,dagtid
Sala 0224-10637

E-postadress
info@va5bykungsgard.se

Ar du folkbokförd i Sala kommun?

Ja

insatser inom kulturarvsområdetlbeskrivning av kulturarvsgärning

(max300ord)

VäsbyKungsgårdärenhembygdsgårdcentraltbelägeni Salastad.

HembygdsgårdendrivsavSalahembygds-och Fornminnesförening.

Föreningenharcirka300medlemmarochäröppenföralla.

Föreningendrivsavideellakraftermedkommunaltbidragförfastighetsunderhållochkulturverksamhet,förattvårdadetlokala
kulturarvet.Föreningenägerfastigheten.

Kungsgårdeninnehållermuseumoch samlingarsomvisasförallmänhetenundervardagaroch efteröverenskommelse.Samlingaroch
museumspeglarSalastadochdessgamlahistoria.Lokalerhyresut tillsammankomsterochfestligheter,bröllopm.m.Trädgårdoch
parkäröppenförallmänhetendygnetrunt.

Föreningenanordnarårligenårsmöte,deltari "Kulturnatta",harloppisochanordnarkommunensNationaldagsfirandeliksom
Midsommarfirande.Vianordnarspelmansstärnma,verksamhetsträffaroch bussturerföratt informeraomoch titta påSalasunika
industrihistoriasamtSalaSilvergruvasvattensystem.

SalaHembygds-ochFornminnesföreningingåri ochomfattardendemokratiskamångialds-ochtillgänglighetspolicysomantagitsav
Sveriges»ochVästmanlandsHembygdsförbund.

Övrigt

Omstipendiumtilldelaskommerdettaatt ingåi finansieringenavnyanläggningförljussättningavkungsgårdenochparken.(Se
bifogadplan).

Viharfått 100000kronoravurSalaSparbankensMiljonen.Helaprojektetär kostnadsberäknattill cirka300000kronor.

Referenser

Sidalav2
Löpnummer 34 059
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Referens1

Namn Telefon,dagtid
VästmanlandsLänshembygdsförbund 021-393558

E-postadress
ann.osterberg@regionvastmanland.se

Sida 2 av 2

Löpnummer34059



 

Charlie Heilberg Scenografi AB
Sigurdsgatan 35
721 30 Västerås

0706-343340
charIie@scenografi.se
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Nytt Ljus över Väsby Kungsgård!

Stort behov av belysning för Kungsgården finns, då den idag i princip helt saknar
belysning. Endast nägra få ljuspunkter vid dörrarger ljus. Förövrigt ligger byggnader
och park i mörker när dagsljuset försvinner.Att belysa en historiskt känslig miljö som
aldrig haft annat än dagsljus kräver planering och provbelysning.
Ljuset skall harmoniera med platsen och försiktigt lyfta fram byggnader och park.
Armaturerna måste därför också till form och uttryck stämmaöverens med miljönoch
inte sticka ut när de är släckte under dagtid. Kungsgårdenspark används också till
diverse evenemang som samtar många människor vilket kräver robusta armaturer.

Under höst och vinter 2014-15 har vid tre tillfällen provbelysningargenomförts.
Ett flertal armaturer och placeringar har provats. Medlemmar av Kungsgårdens
styrelsemedlemmar har då deltagit och givits möjlighet till synpunkter.
Efter att resultaten från dessa har analyseratsfinns ett förslag till belysning av
Väsby Kungsgård.

Förslaget redovisas här med bilder, ritning på armaturplaceringar,armatur-
förteckning, armaturspecitikationeroch budget.

För att få en total kostnad på hela projektet behövs budgetfrån entreprenörmed
kostnader på ledningsdragning, markarbeten, inkopplingetc.

Charlie Hellberg
Ljusdesigner
C. Hellberg Scenografi AB
Sigurdsgat. 35
72130 Västerås
0706-343340
chariie@scenografi.se



Provbelysning Väsby Kungsgård 6.11, 4.12 -14 och 5.3 -15

Vid prov ett och två testades olika pollare för inramningav grusgården. Den armatur
som upplevdes bäst. både utseendemässigtoch ijusmässigt,var Tall Lite från
Atelje Lyktan. Armaturen finns i två olika höjder, 600 mm resp.1000 mm.
Den högre skall placeras runt grusgården och den lägre placerasmellan flagg-
stängerna. (Se ritning)

Markarmaturerför belysning av en ask och en alm mellan gårdenoch bron provades
också. Meyer markstrålkastare gav träden ett vackert ljus och lyfte upplevelsen av
parken.

Ljus på huvudbyggnadens fasader provades alla tre provdagar.Avsikten är att ge
byggnadenen dusch av ljus på fasaden mot gården och gaviarna.Bäst resuitat blir
om endast den vita putsen belyses. Arrnaturernaskall därför placeraspå låga stolpar
nära väggen för att komma i rätt höjd. Det blir också lättare att hålla armaturen ren
från snö och smuts.
Lämplig armatur som provades med önskat resultat är Meyer Ecovision Mini
Wall Washer med möjlighet till dimning.

Samtliga armaturer som provades är bestyckade med energisnåla och nästan under-
hållsfria LED ljuskällor.

För att ge hela Kungsgården en vacker och komplett inramning ska armaturerna på
magasinen bytas mot lämpligare armaturer. Lusthuset och receptionshusetsdörr-
nischerska också kompletteras med armaturerplacerade i tak.

Önskvärt för att få byggnader och park att bilda en helhet som kan upplevas från
vägar, gängstråk och byggnader utanför Kungsgårdenär att projektetutförs i sin
helhet. Ev. kan detta ske etappvis med en armaturposition i taget.
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Bild från provning med Ateljé Lyktan Tall i cortenstål
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Armaturtörteckning Väsby Kungsgård.

Pos.l Ateije’LyktanTall Lite
Antracitgrå
205384-233

P052 Ateljé Lyktan 'Talå1.ite
Antracitgrå
205383-233

Pos.3 Meyer E-IcovisionMini Wali
Washer
8706056209 [)imbar

Pos.3A Meyer ljccwisimwMini Wall
W:-1she:'
8707056209 Dimbav

Pos.4 Gysinge Byggnaldsvård
Rak porslinsiatnpza

P0s.5 MeyerMarkarmatur
866I016059

Samtfiga priser exklusive moms.

H E(}0Omm
15 W LED

H 6005131
{Sw LED

OX3W LED

12x3w ETQEE)

5x3 W LED

3 st

73

2st

"WÄ§§T›'{W%E'M"WM"*W

""3''TiöTZF-ÃE”

fi:nci2n11cn1I300 krfst

fundzsmcnt I300 kr/st‘

5872 krisl

8 167 kvist

460 kr/sl

9327 kt/st
monlmingsbox 548 ks‘./st

i



ateljé Lyktan

Tull Lite - Pollare
Design-JanochHansForsmark
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Material: Armaturhusi gjuten aluminium. Stomme i strângpressad aluminium,

Montering: BuHasfast(4stM12)i fastunderiagalt‘ ""%1‘m£éstningför
108-fundament eller platsgiutning. Beställs separa1,setiIfbehdr.

Anslutnlng: Kabel (max E113mm) ansluts i armaturhus (plinr 5x2,5 mm‘).

Möjlighettill övefkoppfing.Dragavlastareför kabeli armaturhus.
Blindskydd: KiarPC

Standan-.H-irg:AluminiumgréstrukturRAL9006.amracitgräs1ruktu(RAL9023,
:ubinröd struktur RAL3003.Andra färger kan erhåkåaspå iürfrågan.

Övrigt: lnH.LEDäjuskälla,Iiusfärg3000K.FårgåtergivningRa85.
Liusfärgstulerans3 SDCM.Livsléngd1juskélla50OOOhB50L70.
Livslängd drivdcn SODOOh,

T D)
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8 706 056 209
EcovisionMini, wall washer
Will: 6 x 3 W highperformanceLED,wormwhite
protection class l, lP65, lKl O
housingmodeol extrudedaluminiumond die costaluminium,polyesterpowdercoated,
oll exierior sieel parts curesloinless steel, polycarbonate cover, siiicon gasket, closure wifh
1.1stainlesssieelscrews,cable gland: l x PGl l, integrolconlrolgeor, climmableversion(1-10V}

Porlnumber Colour Lighlsource Weigh! Hoffbeamangle

C O - lBU C 90 - 270

8 706 056 209 silver grey é x LED3 W, worm while 3.3 kg l W 106°

‘HM!

 

WillyMeyer+5ohnGmbH+Co.KG
SlemmessêepenerWeg 5
D-58675Hemer

Telephone: +49 [O]2372/98 91-0 E-moil:
TeleloxSales:+49{0}23 72/98 91-38 inl0@meyer-lighring.com
TelefaxExport:+49 {0} 23 72/98 91-118 wwwmeyer-lighfing.c0m

i
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8 707 056 209
Ecovisicm, waft washer
With12x 3 W highperformanceLED,wormwhite
Erotection class l, IP65, IK1O
ousingmadeol extrudedaluminiumund die costaluminium,polyeslerpowdercoated,

all exteriorsteelparisore stoinlesssteel,polycorbonutecover,silicongasket,closurewi1§H
4 stainlesssleelscrews,cablegland: l x PGl 'l , inlegrolcontrolgear,dimmcxbieversion
{nova

Partnumber Colour Lighlsource Weight Hallbeamangle

CO-130 C90-270
3 707 056 209 silvergrey l? x [ED3 W, Warmwhile 3.9 lag l 5° 106°

1 ‘2F"'i

 
Willy Meyer+5ohnGmbH+C0.KG Telephone:+49 (O)23 72/98 9l-O E-moil:
StemmessiepenerWeg5 TelefaxSales:+49{O}23 72/98 (Pl-BB ánl0@meyer›lighring.coan
D-58675Hemer TelelaxExport:+49 (O)23 72/98 91-48 www\me~,rer—lighHng.c0m
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8 661 015 059
Groundrecessedupli mer,
adjustable, rotational y symmetrical
wide beam
With 5x3 W high performance LED,neutral while
prorectionclass l, lP67, IK1O
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(acc.ToIEC60598-2-131,silicongasket,cablegfcmd:1 x M20, integralcontrolgear,
withneutralwhileLED
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3 661 015 059 5 2:LED3 W. neutralwhile 0-15° 33“C 38°
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Ansökan om kulturarvsstipendium

V1. Ansökan

Skicka indin ansökan senast 1oktober till:
Kultur och fritid
Box304

733 25 Sala kommun

Dukanävenmejladinansökantill:
kulturfritid@sala.se

Namn Ev.förening
Tohbbe Lindblom BrunnsmuseetSätra Brunn

Adress Postnummer

Urban Hjärnesväg 5 73395

Ort Telefon,dagtid
Sala 0708 488 933

E-postadress

tohbbe.lindbl0m@telia.c0m

Ärdufolkbokfördi Salakommun?

Ja

Insatserinom kulturarvsområdetlbeskrivningav kulturarvsgärning

(max 300 ord)

BrunnsmuseetSätra Brunn(Org.nr:802508-1863), hädanefter enbart Brunnsmuseet,ansökerom Sala kommuns

Kulturarvsstipendium.Brunnsmuseetärett ideelltinitiativmedsyfteattbevaraochberättaomkurortenSätraBrunnsSOU-åriga
historia.Viarbetarföratt skapaett moderntmuseumsomfångardemångaolikadelaravhistoriensomfinnsbevarad.

Brunnsmuseetöppnade sommaren 2014. Sedanstarten har vi arrangerat fyra sommarutställningari Henschensbadhusi hjärtat av

det äldre brunnsområdet. Utstäilningarnahar hållit öppet maj-september och varit välbesöktaav både kommuninvånareochtillresta.

Vi har sedanstarten tillämpat principen "fritt inträde, frivilligt utträde". Mångasmå donationerfrån våra besökarevisaratt vårt arbete

är uppskattat. Idag finansierasvi huvudsakligenav bidrag från verksamhetenpå brunnen,Sätra Brunnsvänföreningoch ideella

krafter,bådeitidochpengar.Föratt fortsättautvecklavårideellaverksamhetochhållamuseetlevandesåärviberoendeavexterna
medel.

Vårt arbete är av naturliga skäl förlagda till Sala kommun, ochvi planerar för att långsiktigtochstegvisutvecklavår verksamhetsom

kulturaktör inom kommunen. Vi seren stor potential i att kunna spridavår befintliga kunskapochstärka intressetför Sätra Brunn

historia.Detärocksåpåtagligtattvisjälvaharmeratt läraossombrunnenslångaochrnångfacetteradehistoria.SätraBrunnär redan
idagenviktigturistattraktionsamtnågotsomkommuninvånarnakankännastolthetöver.TillsammansmedSalasilvergruvahardet
satt Salabygdenpå kartan.

Kulturarvsstipendietskulleutgöraenbetydelsefullgrundstommeivårfortsattaverksamhetochkunnamöjliggörainitiativföratt låta
historienta störreplatsbådeiSätraBrunnochi kommunen.Vivillocksåutvecklavårsamverkanmedandraideellaarbetslivsmuseeri
kommunen kringarbetet att digitaliseraochsprida material i socialamedier och webben.Vårt mål äratt göravårt material fritt

tillgängligtförallakommunensinvånare,bådefysisktochdigitalt.

Referenser

Sida1av2
Löpnummer34 298
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Referens 1

Namn
Carl-MagnusGagge

E-postadress

carl-magnus.gagge@regionvastmanland.se

Referens2

Namn

ChristerEriksson

E-postadress
christer.eriksson@centerpartiet.se

Telefon, dagtid
070-609 27 14

Telefon,dagtid
070-530 87 18

Sida2 av2
Löpnummer34 298



Lina Ahlm

Från: Tohbbe Lindblom <tohbbe.llndblom@telia.c0m>
Skickat: den 22 september 2017 09:52
Till: KFF
Kopia: carl-magnus.gagge@regionvastmanlandse;christer.eriksson@centerpartiet.se
Ämne: AnsökanKulturarvsstipendlum
Bifogade filer: Kulturarvsstipe-ndium—20170922.pdf

Hej!

Här kommer ansökangällande SalaKommuns Kulturarvstipendium
från Brunnsmuseet Sätra Brunn.
Mvh

Tohbbe Lindblom
www.brunnsmuseet.se

1
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Ansökan om kulturarvsstipendium

V1. Ansökan

Skicka in din ansökan senast 1 oktober till:
Kultur och fritid
Box 304

73325Salakommun

Dukan även mejla din ansökan till:
kulturfritid@sala.se

Namn Ev. förening
LenaHjelm-Wallén SilvergruvansVänner

Adress Postnummer
Syréngatan9 73337

Ort Telefon, dagtid
Sala 0705982214

E-postadress

lenahw@telia.c0m

Är du folkbokförd i Salakommun?

Ja

insatser inom kulturarvsområdetfbeskrivning av kulturarvsgärning

(max 300 ord)

SilvergruvansVännerären nystartad ideell förening och som har tagit som sin uppgift att sprida kunskapom Salasilvergruvas
kulturarv. Det innebär att vi har under 2017anordnat föreläsningsaftnar i Direktörsbostadenvid gruvan 3-4 per termin. Vårambition är
att fördjupa salabornas kulturhistoriska kunskaperom sitvergruvan och har därför anordnat föreläsningart exmed ämnen som:
gruvan under Wasatiden, historiska besökare] silvergruvan, kvinnorna vid gruvan,gruvanoch fotokonsten, gruvansgeologi .Planerna
framöver är att belysagruvanshistoriska trädgårdar, gruvan sedd ur endykaresperspektiv,hur människor levdevid gruvan.
Berg-Kallesom representant för Saiasgruvarbetare, kläder och mat vid gruvan, naturen runt gruvan,gruvan under flera historiska
perioder.. Vianser att Salasilvergruva ären såstor och betydelsefull del av Salaskulturarv att den behöversärskild uppmärksamhet.
Medfler salabor med fördjupade kunskaperom detta kulturarv kan fler vara ambassadörerför gruvanshistoriskt värdefulla miljöer.

Övrigt

Det finns mycket i den fysiska miljön att bevaraoch utveckla , men för att detta ska kunnafungera krävsdet ocksåsaiabor med
levandekunskap om vårt kulturarv.

Referenser

Referens 1

Namn Telefon, dagtid
Håkan Matz 0705982211

E-postadress
hakan.matz@icloud.com

Sida lav 2
Löpnummer 34 101
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Referens 2

Namn Telefon, dagtid
StigSandin 0723049453
E-postadress

stig128sandin@hotmail.com

Sida2 av2
Löpnummer34 101


