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Ansökan om kartbidrag, OK Järnbärarna 

Ärendebeskrivning 
OK Järnbärarna, genom ordförande Lennati Lindgren, har den 6 augusti 2015 
inkommit med ansökan om bidrag med 20 000 kronor till framställan av en ny 
digital orienteringskarta. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med skrivelse daterad den 
7 januari 2016 i vilken anges att en digital karta måste anses värdefullt för 
kommunen men att bildningsverksamheten inte har några medel i budget för att 
lämna bidrag enligt ansökan. 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår bildnings- och sociala utskottet överlämna 
ansökån om kmibidrag från OK Järnbärarna till kommunstyrelsen för beslut. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar enligt föreliggande förslag. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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ANSÖKAN OM KARTBIDRAG 

Kopparberg 2015-08-06 

Ljusnarsbergs Kommun 

Att: Ewa-Leena Johansson 

714 80 KOPPARBERG 

Orienteringsklubben Järnbärarna i Kopparberg kommer under 2015 - 2016 att framställa en 

ny orienteringskaiia över området vid Gillersklack. Kartan kommer att täcka knappt sex 

kvadratkilometer till en kostnad av ca 10 000 kr per kvadratkilometer, alltså totalt omkring 

60 000 kronor. 

De kmior som finns runt Kopparberg är alla föråldrade och gjorda med gammal teknik. Den 

nya kartan görs digitalt vilket medför enklare revideringar vid ändringar som t.ex. 

avverkningar, nya stigar och byggnationer. Kartframställningen kommer att göras av en 

professionell kartritare som karterar området med hjälp av Lantmäteriets laserscannade 

höjdkurvor som grundbas och enligt Orienteringsförbundets normer. 

Kartan kommer förutom vid orienteringstävlingar även att kunna användas vid många olika 

aktiviteter såsom skolornas orienteringar, allmänhetens Naturpass och för friluftsliv året om. 

En modern och aktuell karta lockar även turister och orienteringsklubbar till vår kommun. 

Vi kommer även att söka medel från Sparbanksstiftelsen och Klacken samt bidra med egna 

medel och insatser. 

Vår förhoppning är att Ni ställer Er positiva till vår ansökan om ett bidrag på 20 000 kronor. 

Lennart Lindgren, ordförande 

OK Järnbärarna 

c/o Lindgren, Snickaregatan 3, 714 34 Kopparberg 
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Ansökan om kartbidrag 

Ärendet 

2016-01-07 

Bildnings- och sociala utskottet 

Orienteringsklubben Järnbärarna har inkommit med en ansökan om ett ekonomiskt 
bidrag om 20 000 kr frö framsällande av en ny digital orienteringskarta över området 
kring Gillersklack, ett område på c:a sex kvadratkilometer. Totalkostnaden beräknas till 
60 000 kr. Man avser även att ansöka om bidrag från Sparbanksstiftelsen och Klacken 
samt att bidra med egna medel och insatser från föreningen. 

Att fa en ny karta över området som kan utnyttjas både av kommuninvånare och av 
turister måste anses värdefullt för kommunen. Jag kan dock konstatera att 
bildningsverksamheten inte har några medel i budget för denna typ av verksamhet och 
att jag därför inte ser någon möjlighet att finansiera bidraget inom våra ramar. 

Förslag till beslut 
Bildningsutskottet beslutar att lämna ansökan om bidrag vidare till Kommunstyrelsen 
för beslut. 

Kopparberg som ovan 

Anders Nordlund 
Bildningschef 


