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Ankomststämpel

Båstads kommun 
  
Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431 - 770 00 vx 
Plusgiro: 11 11 11-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
 

Kontaktperson och telefon

Förening

Ansökan gäller år

Anläggningens namn och adress

Kostnadsredovisning Intäktsredovisning

Kapitalkostnader

Personalkostnader

Driftskostnader

SUMMA KOSTNADER

Hyror, arrende

Övriga intäkter

Bidrag, sponsring

SUMMA INTÄKTER

Driftsbidrag är avsett att täcka del av drift av anläggningen, löpande och periodiskt underhåll, byte och inköp av inventarier och maskiner. 
  
För driftbidrag gäller ett maxtak om 130.000 kr per förening. För att föreningar ska få max 130 000 kr i driftsbidrag måste föreningen också 
uppvisa minst 3 000 aktivitetstillfällen per år. Beroende på hur många aktivitetstillfällen föreningen har justeras även driftsbidraget.  
  
Hyr föreningen varaktigt ut hela eller delar av anläggningen till annan, utgår inte driftsbidrag till nämnda del. Undantag kan göras  
för uthyrning till andra föreningar som uppfyller kraven för drift/lokalbidrag. 
  
Önskar förening ändring av poängsättningen för sin anläggning på grund av ändrade förhållanden, ska detta meddelas till Teknik & service 
snarast. 
  
  
Blanketten ska lämnas in senast 15 februari!  
  
  
Skriv ut blanketten och skicka in den till adress: 
  
BÅSTADS KOMMUN, Teknik & service, 269 80 BÅSTAD 
  
eller maila den till bastads.kommun@bastad.se. 
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