
 ANSÖKAN OM LOKALBIDRAG 
Tekniska enheten 
Vaxholms stad 
18583 Vaxholm 

Postadress 
Vaxholms stad 
Tekniska enheten 
185 83 VAXHOLM 
 

Besöksadress 
Eriksövägen 27 

Telefon 
08-541 708 00 
Telefax 
08-541 331 74 

E-postadress 
tekniska@vaxholm.se 
Internetadress 
www.vaxholm.se 

Postgiro 
165411-0 

Version 2013-01-14 

Personuppgif ter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du 
medger att inf ormationen du lämnar f år lagras och bearbetas i 
register av  f örv altning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och 
rättelser. 

Avser år  
 

 

Obs! Ansökan senast 1 februari inför kommande verksamhetsår. 

Sökande förening 
Förening, namn 
 

Adress Postadress 
  

Kontaktman Tel bostad Tel arbete 
  

 

Lokaluppgifter 

Lokalens/anlägggningens torlek Egen lokal, antal rum Förhy rd lokal, antal rum 
   

Hy resv ärd, adress Hy resv ärd, telefon 
  

 

Nyttjandegrad  

Hur of ta sker v erksamheten som 
ansökan av ser? 

Antal tim per gång Antal deltagare 7-20 år Antal deltagare äldre än 20 år 

    

Ty p av  v erksamhet Under v ilka månader sker 
v erksamheten 

  

Bidragsgrundande kostnader per år 
Specifikation Kronor Anmärkning 

Hyra  Avser:   

Markarrende  Avtal bifogas! 

El- och uppvärmningskostnader   

Vatten   

Sopavgifter   

Ränta  Avser endast lån på egen fastighet 

Försäkring  Avser endast på egen fastighet 

 SUMMA   

Eventuella Intäkter   

 

Kommunens anteckningar 

Bidrag %  

 

Kronor 

 



 

Sid 2  
 

Regler för lokalbidrag 
Lokalbidraget avser att ge föreningen möjlighet att hyra eller nyttja egen lokal då 
kommunala anläggningar och lokaler inte står till buds eller då särskilda skäl föreligger för 
förhyrning. 

Förutsättningar för lokalbidrag 

Att anläggningen/lokalen används för föreningsverksamhet 

Vid årsredovisning ska eventuella hyresintäkter frånräknas utgående bidrag 

Att bidragsgrundande kostnader är följande: hyra, markarrende, el- och 
uppvärmdningskostnader, vatten, sopavgifter, ränta på lån avseende egen 
fastighet, försäkring avseende fastighet. 

Att  föreningen inkommer med ansökan på tid som fastställs av tekniska 
utskottet/enheten samt att ansökan avser kommande verksamhetsår. 

Vid prövning ska hänsyn tas till medlemsantalet och föreningens möjligheter att effektivt 
utnyttja lokalen/anläggingen som ska godkännas av tekniska utskottet/enheten. 

Lokalbidrag utgår med den procentsats av bidragsgrundande kostnader som tekniska 
utskottet fastställer inför varje nytt budgetår. 

Redovisning 

Av bidragsgrundande kostnader ska ske senast den 31 december varje år men kan med 
fördel ske månads- och/eller kvartalsvis. Viktigt är dock att verifikationer sker medelst 
kvitton innan utbetalning kan ske. 

Ovanstående ansökan är med verkliga förhållanden överensstämmande 

 
Ort och datum 
 

Förening 
 

Orf örande/Kassör, namnteckning Namnf örty dligande 
  

 
OBS! Ansökan ska vara Tekniska enheten tillhanda senast den 1 februari varje år inför kommande verksamhetsår. 
 
Ansökan insändes till  
Fritid Tekniska enheten 
Vaxholms stad 
18583 Vaxholm 
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