
                                                                                                      ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

och sanitära anordningar, utrustningar e t c:

Drift och underhåll av egen anläggning/lokal. Ansökan skall vara 
Sektor samhällsservice, avd. Kultur&Fritid tillhanda senast den 25 februari. 
Föreningens lämnade uppgifter skall omfatta senast avslutat verksamhetsår omfattande 
tiden från den           /                          till den           /           
För att erhålla ett anläggningsbidrag ska föreningens ekonomiska redovisning 
vara så ordnad att intäkter och kostnader som rör anläggningen ska kunna 
utläsas separat från föreningens övriga verksamhet.

Föreningens namn Plusgiro:
(ej förkortningar) 

Adress: Bankgiro:

Ansluten till riksorganisation:

Medlemsantal vid senast avslutat verksamhetsår: 21 år och äldre           20 år och yngre           Totalt

Typ av anläggning/lokal:

Anläggningens/lokalens namn:

Adress:                                                                                                                         Tfn:

Anläggningens/lokalens utformning: Uppgifterna bör omfatta storlek, möjlighet till aktiviteter, omklädnings-

För vilka former av verksamhet utnyttjas lokalen/anläggningen:

Ungefärlig besöksfrekvens per månad:              Användning per månad:             Därav antal gånger med entréavgift:

Taxeringsvärde för anläggningen/lokalen: Skulder på anläggningen/lokalen:

Uppgifter om driftskostnader senast avslutat verksamhetsår:    Föreningens    Kultur- och fritidsförvaltningens
uppgifter         noteringar

Summa kostnader:

Intäkter:

Summa nettokostnader:

Ort: den / 20

Riktigheten av ovan lämnade uppgifter bestyrks: 

Ordförande:

Revisorer:
Ansökan skickas till kultur.samhallsservicenamnden@soderhamn.se eller Kungsgatan 6, 826 30 Söderhamn 
Tfn: 0270-75 000 fax: 0270-751 05

      ANSÖKAN OM

                                                                      ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

Söderhamns kommun hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning/GDPR. Den information vi 
samlar in används endast för att behandla din ansökan. Laglig grund för behandlingen är allmänt intresse. Mer information 
om dina rättigheter hittar du här: www.soderhamn.se/personuppgifter

ANLÄGGNINGSBIDRAG
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