Bidrag anläggningar och lokaler

År____
Blanketten skall vara inkommen till kultur‐ och fritids senast den 31 mars. Till ansökan skall bifogas underhållsplan på 3 år.
Förening
c/o
Adress
Postadress
E‐post
Telefon

Post/Bankgiro

Webbsida

Bidrag sökes för följande egna eller förhyrda anläggningar och lokaler
Anläggning
Gräsfotbollsplan, A‐plan för seriespel

Antal/kvm/m
Antal

Gräsfotbollsplan, B‐plan för träning, < 5 lag

Antal

Gräsfotbollsplan, B‐plan för träning > 6 lag

Antal

Tennisbana, grus

Antal

Tennisbana, asfalt/bergoplatta

Antal

Tennishall

Antal

Vandringsled

Antal

Volleybollplan, ute

Antal

Omklädningsbyggnad, året runt bruk

kvm

Omklädningsbyggnad, sommarbruk

kvm

Klubbrum, året runt bruk

kvm

Klubbrum, sommarbruk

kvm

Elljusspår, kommunalt, stolpbelysning, inkl. spårning

meter

Elljusspår, kommunalt, trådbelysning, inkl.spårning

meter

Elljusspår, föreningsägt, inkl. spårning

meter

Ej kommunal badplats

Antal

Kultur och fritids
anteckningar

Annan anläggning

Kultur och fritid, Box 59, 360 70 Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 31 Fax: 0474-470 01 kulturochfritid@uppvidinge.se www.uppvidinge.se
Uppgifterna som du lämnar i denna blankett kommer att användas av Kultur- och fritidsavdelningen i Uppvidinge kommun vid behandling av ärendet enligt
Dataskyddsförordningen artikel 6. Personuppgifter handläggs och arkiveras av Kultur- och fritidsavdelningen, vid frågor eller begäran om rättelse kontakta
Kultur- och fritidsavdelningen. Klagomål på Kultur- och fritidsavdelningens behandling av personuppgifter skickas till Dataskyddsinspektionen.

Bidrag anläggningar och lokaler

Underlag för beräkning av bidrag till fastigheter och anläggningar
Fasighet/anläggningens namn ___________________________________________________
Egna lokaler
Typ av kostnad

Kronor

Summa

Kultur och fritids
anteckningar

Uppvärmning
Elström
Vatten/avlopp, sophämtning, sotning
Fastighetsförsäkring
Arrende
Underhåll
Amortering
Ränta
Övriga kostnader

Förhyrd fastighet
Hyra per år
Intäkter
Hyresintäkter
Egna eller förhyrda lokaler ‐ komplettera med baksidan

________________________________ den _______________
_____________________________________________________
Ordförande

Kultur och fritids anteckningar

Kultur och fritid, Box 59, 360 70 Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 31 Fax: 0474-470 01 kulturochfritid@uppvidinge.se www.uppvidinge.se
Uppgifterna som du lämnar i denna blankett kommer att användas av Kultur- och fritidsavdelningen i Uppvidinge kommun vid behandling av ärendet enligt
Dataskyddsförordningen artikel 6. Personuppgifter handläggs och arkiveras av Kultur- och fritidsavdelningen, vid frågor eller begäran om rättelse kontakta
Kultur- och fritidsavdelningen. Klagomål på Kultur- och fritidsavdelningens behandling av personuppgifter skickas till Dataskyddsinspektionen.

