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Ang ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti
"Ljusfest i Sätra Brunn".
Sala kommun har en ambition att stödja evenemang av brett publikt
allmänintresse som ger liv och rörelse i centrum och på landsbygden, som
bidrar till och förstärker kommunens image samt stödjer kommunens
utveckling som besöksort men också som plats för boende, studier och arbete
Sätra Brunns Ekonomiska förening har inkommit med ansökan uppgående
ti1145 000 kr för genomförande av evenemanget "Ljusfest i Sätra Brunn".
Utifrån ansökan föreslås att 29 000 kr beviljas i evenemangsstöd för
underhållning i parken samt ljussättning.

Förslag till beslut
att godkänna max 29 000 kr i förlustgaranti för arrangerande av" Ljusfest i Sätra
Brunn"
Kultur- och fritidskontoret
Roger Nilsson
Kontorschef

SALAKOMMUN
Kultur- och fritidskontoret
Box 304
733 25 sala

Besöksadress: Norra Esplanaden 5
Växel: 0224-74 70 00
Fax: 0224-175 90
kulturfritid@ sala.se

www.sala.se

Roger Nilsson
Kontorchef
Roger. Nil ss on@ sa la.se
Direkt: 0224-74 78 21
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0224-547 51 sof1a.granlund@satrabrunn.se

Ansökan avser
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Deltagare/besökare
Antal deltagare

Bedömt antal besökande

Antal övernattande
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Ekonomi (utförlig budget bifogas ansökan)
Till vilken/vilka aktivitet/er söks förlustgaranti?

s e bif projektbeskrivning

Andra bidrag (ej sponsring} som har sökts eller kom m N att sökas till detta evenemang
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Marknadsföring
Hur kommer ni att marknadsföra evenemanget? (kryssa alt}

!iii Lokalt

i! Nationellt

D Internationellt

Vid ett bifall kommer Sala kommun som motprestation att

1!1 synas i annonser

~

[§ synas på arrangörens hemsida

~f;] utrymme

, !@l synas i programbladet

l§ synas i övriga trycksaker (ange vilka)

O fil annat erbjudande, ange vilket:
O annat, ange vad·

Datum

21/5-20

14
Efter avslutat evenemang sko ett ex

fä tillgång till marknadsplats
för roll· u ps

D synas på nummerlappar

O synas i start- och resultatlistor

D få '.Jtrymme på banderoller, anta!:

tryckta utskick, samt program
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Bilaga till ansökan om stöd till evenemang -förlustgaranti hos Sala kommun
Ansökan om evenemangsstöd
tillljusfest på Sätra Brunn den 19 september 2014
Sätra Brunn Ekonomisk förening planerar för en ny ljusfest fredagen den 19
september 2014. Arrangemanget bygger vidare på 2012 års ljusfest som drog
uppemot 1.000 besökare och 2013 års ljusfest som drog ca 350 besökare.
Därmed etablerade sig ljusfesten som ett av de större evenemangen i
Salatrakten. Vår avsikt är att Ljusfesten blir en tradition.
Sätra Brunn Ekonomisk förening ansöker om Sala kommuns evenemangsstöd
med 45.000 kr av totalbudgeten om 86.000 kr.
Vi ser att det planerade evenemanget väl motsvarar de kriterier för
evenemangsstöd som kommunstyrelsen har satt upp, dvs. liv och rörelse i
kommunen, stärka kommunens image, stödja kommunens utveckling som
besöksort och ser därför med tillförsikt fram mot ett positivt besked om
evenemangsstöd.
Den första ljusfesten på Sätra Brunn hölls den 15 september 2012.
2012 års ljusfest stöddes av Sala kommun med ett kontantbidrag om 35.000 kr till
Sätra Brunns vänförening som då var huvudarrangör. l år genomför Sätra Brunn
Ekonomisk förening ljusfesten. Vänföreningen arrangerar konserten i
brunnskyrkan. l slutrapporten från ljusfesten 2012 redovisades
sammanfattningsvis:
" Under seneftermiddagens och kvällens lopp besöktes Ljusfesten av
uppemot 1.000 personer även om Sala Allehanda angav en något
lägre besökssiffra. Vi ser tillströmningen av besökare som en stor
framgång för arrangemanget och dess marknadsföring. De
publikreaktioner som kom under kvällen och senare på Facebook etc
var genomgående positiva .
. . . .. Målsättningen för publika evenemang på brunnsområdet är att
de ska vara öppna och välkomnande för alla vilket har visat sig vara
positivt för besökarna och för hittillsvarande evenemang som
Nationaldagen, Midsommarfirandet, Julmarknaden och pub-kvällarna
på brunnsgården under sommaren .
. . . .. Ljusfesten tillför kommunen och Sätra Brunn ett nytt
traditionsbärande publikt evenemang till glädje för kommunens
invånare och som även får besökare från andra håll. Evenemanget
stärker därmed också de lokala företagen genom ökad omsättning i
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företagare

boende, serveringar mm. Även flertalet artister är hemmahörande i
Sala eller närområdet
.... Sala kommuns ekonomiska bidrag gav ett mycket positivt stöd till
arrangemanget Sala kommuns möjlighet till deltagande med egna
aktiviteter kan kanske utnyttjas vid kommande evenemang."
2013 års ljusfest drog inte lika stor publik men berodde troligtvis på
väldigt dåligt väder. De besökare som var på plats var dock mkt
nöjda.

Ljusfesten den 19 september 2014
Följande preliminära program planeras:
Ljus i parken
Eldkorgar och marschaller lyser upp gångvägar och källor
Ljuskonstnärer
Eldmakare jonglerar och slukar eld
Fackeltåg, fyrverkerier, spökvandring, ansiktsmålning, fiskdamm mm
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Servering - mat och dryck till hungriga gäster
Brunnsrestaurangen, Pub, Cafe
Musik och dansunderhållning hela kvällen
Trubadur på Brunnsgården
Dans på dansbanan
Dansuppvisning
Ljusbad i badhuset
Minidisco
Grötlunk från Brunnsgården med musik
Den gamla Sätra traditionen lever
Konsert i brunnskyrkan
Stockholms Musikkår Tre kronor
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Budget för ljusfesten

Genomförandet av ljusfesten bygger på samverkan mellan Sätra Brunn
Ekonomisk förening och vänföreningen m fl. Nedan redovisas en preliminär
budget för ljusfesten. Vi arbetar med en nettobudget och en stor mängd ideellt
arbete.
25.000 kr
Musikunderhållning: Trubadur, dansband, minidisco OJ
12.000 kr
Underhållning i parken: Eldartister, dansuppvisning mm
17.000 kr
Ljussättning: Facklor, marschaller, byggnader
Konsert i kyrkan
12.000 kr
Marknadsföring: Annonser, infartstavlor Sala, flyers, affischer20.000 kr

Summa

86.000 kr

Marknadsföring sker dessutom genom Sätra Brunns och vänföreningens
ordinarie kanaler, nyhetsbrev, sociala medier, hemsidan, turistkanaler,
annonsering tidskrifter, infartstavlor Sala, evenemangskalender etc.
Sätra Brunn 2014-05-21
Med vänliga hälsningar
Sofia Granlund
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