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Ansökan ANLÄGGNINGSBIDRAG
Kultur- och fritidsenheten
576 80 Sävsjö
Tel. 0382-152 00

Föreningsägda byggnader & anläggningar
Föreningen ansöker om bidrag för ______antal anläggningar

A.
1.
2.
3.

Fotbollsplaner

Antal Storlek (L x B)

Antal lag i seriespel

Antal Finns belysning?

Finns bevattning?

Antal Längd per spår

Finns markering?

Fotbollsplan med gräs, min 100x60 m av god kvalitet & regelbundet
använd till träning & seriespel
Fotbollsplan med gräs som ej motsvarar kraven under punkt A1. Anläggningar som har två fullstora gräsfotbollsplaner, klassas alltid den ena A2.
Fotbollsplan med grus, min 100x60m

B.
1.

Tennisbanor

2.

Tennisbana med asfalt och dylikt

C.
1.

Spår och leder

2.

Permanenta motionsspår, icke elbelysta, regelbundet preparerade, minst
2,5 km

D.
1.

Övriga idrottsanläggningar

2.

Isbana 60 x 30 m med ishockeysarg och belysning

3.

Samlingssalar

4.

Skjutbanor

Tennisbana med grus

Elbelyst motionsspår. Vintertid med skoterpreparerade skidspår

Antal Till vilka friidrottsgrenar användes den?

Enklare friidrottsanläggning

Antal Storlek (L x B)

Antal Antal tavelställ

Skjutbana, gevär per tavelställ
Skjutbana, pistol per tavelställ
Luftgevär/pistol, per tavelställ

Antal Storlek (L x B)
Luftgevär/pistolbana, skyttepaviljong

5.

Övriga anläggningar, särskild prövning

E.
1.

Övriga byggnader

2.

Omklädningsbyggnad med dusch och värme, använd del av året

3.

Klubbrum/verksamhetslokal, använd året runt

4.

Klubbrum/verksamhetslokal, använd del av året

5.

Övriga byggnader, särskild prövning

Antal Typ av anläggning

Storlek (L x B)

Antal Antal rum

Total storlek (LxB)

Ant. dusch

Omklädningsbyggnad med dusch och värme, använd året runt

Antal Typ av byggnad

Storlek (L x B)
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Kultur- och fritidsenheten
576 80 Sävsjö
Tel. 0382-152 00

Redovisning ANLÄGGNINGSBIDRAG
Bilaga till ansökan anläggningsbidrag
Kostnadsredovisning ska göras för föreningens alla anläggningar, som
bidrag söks för. En (1) bilaga för varje byggnad/anläggning.

Förening

Typ av lokal/anläggning:

Adress

Anläggningens kontaktperson

Kultur- & Fritids kod:
Telefon dag/mobil:
Telefon kväll/hem:

e-post

Kostnadsredovisning för byggnaden - avseende senaste verksamhetsåret
1.

El- och värmekostnader

.................. kr

2.

Vattenkostnader

.................. kr

3.

Sophämtning

.................. kr

4.

Försäkringar för byggnaden

.................. kr

5.

Övriga kostnader för byggnaden

.................. kr

SUMMA KOSTNADER

Kultur och Fritids anteckningar

................. kr

Föregående års kommunala bidrag för ovanstående anläggning
................. kr
Föregående års hyresintäkter, specificerade för denna anläggning.
................. kr
................. kr
................. kr
................. kr
Intäktsredovisning - avseende senaste verksamhetsåret

Kultur och Fritids anteckningar

1.

Hyror, arrende, avgifter

...................kr

2.

Övriga intäkter

...................kr
SUMMA INTÄKTER

Ovanstående uppgifter intygas:______________________

..................kr

Ordförande

Kassör

