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Föreningen

Telefon dagtid (även riktnr) Telefon kvällstid (även riktnr)

Föreningens namn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer Postort

ANSÖKAN
Bidrag för egen anläggning 
Blankett A

Datum

E-postadress

Kontaktperson i detta ärende

Bidrag till skötsel av egen anläggning sökes på 
blanketterna A, B, C och D. 
Blankett A är en sammanställning. På blankett A upptages  
samtliga de anläggningar, som föreningen söker bidrag för. 
Blankett B avser drift- och underhållskostnader samt 
beräknat antal medlemmar. 
Blankett C avser investeringar. 
Blankett D avser statistik. 
 

Plusgiro/Bankgiro

Anläggningar för vilka bidrag sökes

Anläggningens omfattning

1. Anläggningens namn

Anläggningens omfattning

3. Anläggningens namn

Anläggningens omfattning

2. Anläggningens namn

Blankett B inlämnas i ett exemplar för varje anläggning som föreningen söker bidrag för.

Blankett C inlämnas om föreningen avser att söka bidrag för investering.

Kultur & Fritid 
Sala kommun 
Box 304 
733 25 SALA 
  
Senast 2 maj

Skickas till

Underskrift
Ort, datum och underskrift (ordförande)

Namnförtydligande

Ort, datum och underskrift (sekreterare/kassör)

Namnförtydligande

Telefon (även riktnr) Telefon (även riktnr)

Sala Kommun
Box 304, 733 25 Sala
kommun.info@sala.se, 0224-74 70 00
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Skötselbidrag 
Blankett B 
 

Datum
ANSÖKAN

Avser drift- och underhållskostnader samt arbetstimmar. 
  
Endast en anläggning upptas per blankett. I de fall föreningen för-  
valtar fler anläggningar, ska samma antal av blankett B fyllas i. 
  Föreningar som planerar någon form av förändring vid anlägg- 
ningen, vilken medför ökning eller minskning av drift- eller under-

Beräknade underhållskostnader kommande årUtfall föregående år

3. Arbetskostnader (OBS! Antal arbetstimmar föregående år ska anges i kolumnen Utfall föregående år)

Specifikation
Utfall föregående år Beräknade underhållskostnader kommande år

År 1 År 2 År 3

Specifikation

2. Underhållskostnader (OBS! Underhållskostnaderna föregående år ska anges i kolumnen Utfall föregående år)

Vatten och avlopp

Försäkring

Totalt

Drivmedel

El

3. Driftskostnader (OBS! Driftskostnaderna föregående år ska anges i kolumnen Utfall föregående år)

Material

Specifikation

Kommentarer

Utfall föregående år Beräknade driftkostnader kommande år

År 1 År 2 År 3

Kommentarer

hållskostnader ska ange detta i nedanstående sammanställning.  
Annars upprepas samma drift- och underhållskostnader för samtliga år. 
  Uppräkning till följd av den allmänna kostnadsstegringen görs av fritids- 
kontoret.

Totalt

Totalt

Kommentarer

År 3År 2År 1
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Föreningen
ANSÖKAN
Bidrag för egen anläggning
Blankett A
Bidrag till skötsel av egen anläggning sökes på
blanketterna A, B, C och D.
Blankett A är en sammanställning. På blankett A upptages 
samtliga de anläggningar, som föreningen söker bidrag för.
Blankett B avser drift- och underhållskostnader samt
beräknat antal medlemmar.
Blankett C avser investeringar.
Blankett D avser statistik.
 
Anläggningar för vilka bidrag sökes
Blankett B inlämnas i ett exemplar för varje anläggning som föreningen söker bidrag för.
Blankett C inlämnas om föreningen avser att söka bidrag för investering.
Kultur & Fritid
Sala kommun
Box 304
733 25 SALA
 
Senast 2 maj
Skickas till
Underskrift
Elevs personuppgifter
Ort, datum och underskrift (ordförande)
Ort, datum och underskrift (sekreterare/kassör)
Skötselbidrag
Blankett B
 
ANSÖKAN
Avser drift- och underhållskostnader samt arbetstimmar.
 
Endast en anläggning upptas per blankett. I de fall föreningen för- 
valtar fler anläggningar, ska samma antal av blankett B fyllas i.
 
Föreningar som planerar någon form av förändring vid anlägg-
ningen, vilken medför ökning eller minskning av drift- eller under-
Beräknade underhållskostnader kommande år
Utfall föregående år
3. Arbetskostnader (OBS! Antal arbetstimmar föregående år ska anges i kolumnen Utfall föregående år)
Specifikation
Utfall föregående år
Beräknade underhållskostnader kommande år
År 1
År 2
År 3
Specifikation
2. Underhållskostnader (OBS! Underhållskostnaderna föregående år ska anges i kolumnen Utfall föregående år)
Vatten och avlopp
Försäkring
Totalt
Drivmedel
El
3. Driftskostnader (OBS! Driftskostnaderna föregående år ska anges i kolumnen Utfall föregående år)
Material
Specifikation
Utfall föregående år
Beräknade driftkostnader kommande år
År 1
År 2
År 3
hållskostnader ska ange detta i nedanstående sammanställning. 
Annars upprepas samma drift- och underhållskostnader för samtliga år.
 
Uppräkning till följd av den allmänna kostnadsstegringen görs av fritids-
kontoret.
Totalt
Totalt
År 3
År 2
År 1
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