
Ansökan  
LOKALBIDRAG

Ankomststämpel

Båstads kommun 
  
Teknik och service 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431 - 770 00 vx 
Bankgiro: 650-8337 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
 

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter hittar du på  
http://www.bastad.se/Uppleva och göra/Hantering av personuppgifter

Lokalbidrag utgår med 50 % av godkänd hyreskostnad till ideella föreningar som hyr lokaler för sin ideella 
verksamhet.  
  
För lokalbidrag gäller ett maxtak om 80.000 kr per förening. 
  
Lokalbidrag utgår inte till hyra av kommunala idrotts- och gymnastiklokaler eller skattesubventionerade 
lokaler/anläggningar, som Drivananläggningen (Drivan-, Borga- och Parketthallen), Grevie Idrottshall och 
Förslövs IFs och Båstads GIFs konstgräsplan. 
  
Avtal om att hyra lokal ska godkännas av kommunen. 
  
Bidraget utbetalas i februari månad. 
  
  
  
  
  
Blanketten ska lämnas in senast 15 februari! 
 
Skriv ut blanketten och skicka in den till adress: Båstads Kommun, Teknik & service, 296 80 BÅSTAD 
  
eller maila till bastads.kommun@bastad.se. 
 

Ansökan gäller år

Förening

Kontaktperson och telefon

Lokalens namn och adress

Hyreskostnad

Hyresintäkter för lokalen


Ansökan 
LOKALBIDRAG
Ankomststämpel
Båstads kommun
 
Teknik och service
269 80 BÅSTAD
Telefon: 0431 - 770 00 vx
Bankgiro: 650-8337
Org.nummer: 212000-0944
bastads.kommun@bastad.se
www.bastad.se
 
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter hittar du på 
http://www.bastad.se/Uppleva och göra/Hantering av personuppgifter
Lokalbidrag utgår med 50 % av godkänd hyreskostnad till ideella föreningar som hyr lokaler för sin ideella verksamhet. 
 
För lokalbidrag gäller ett maxtak om 80.000 kr per förening.
 
Lokalbidrag utgår inte till hyra av kommunala idrotts- och gymnastiklokaler eller skattesubventionerade lokaler/anläggningar, som Drivananläggningen (Drivan-, Borga- och Parketthallen), Grevie Idrottshall och Förslövs IFs och Båstads GIFs konstgräsplan.
 
Avtal om att hyra lokal ska godkännas av kommunen.
 
Bidraget utbetalas i februari månad.
 
 
 
 
 
Blanketten ska lämnas in senast 15 februari!Skriv ut blanketten och skicka in den till adress: Båstads Kommun, Teknik & service, 296 80 BÅSTAD
 
eller maila till bastads.kommun@bastad.se.
 
	flt_txtFormId: 
	flt_txtIdDatumOTid: 
	flt_txtNormal: 



