
Postadress  Telefon   E-post    Postgiro                    Bankgiro 
269 80 Båstad 0431-770 00 vx  bastads.kommun@bastad.se  11 11 11-1                  650-8337 
Gatuadress Telefax   Webbplats    Organisationsnr 
Vångavägen 2 0431-770 20  www.bastad.se   212000-0944

ÅRSREDOVISNING 
Vägsamfälligheter

BÅSTADS KOMMUN 
Teknik och service 
0431-770 00 vx

Ankomststämpel

Denna blankett skickas i ett ex till Båstads kommun, Teknik och service, 269 80 Båstad. 
  
  
Blanketten ska vara fullständigt ifylld och redovisning ska lämnas in varje år, även om bidrag inte beräknas utgå. Vid kontakt, uppge alltid vägens 
nummer. För större underhållsarbeten, måste godkännande fås från Teknik och service innan arbetena påbörjas. Begär godkännandet i god tid när 
behov finns av större underhållsarbeten. Fri höjd av trädgrenar ska vara minst 4,5 m över vägen. Bidraget kan dras in om brister i underhåll finns.

OBS! Räkningar/fakturor ska kunna uppvisas om så krävs.

Redovisning avser vägsamfällighet L

Uppgifterna för ovan nämnda väg avser tiden och uppgift till kr

Lagning av hål

Röjning av buskar

Upprensning av dike

Snöplogning med traktor antal timmar

Sandning mot ishalka

Administrativa kostnader ordförande/kassör/övriga

Övriga utgifter (ej administration)

á kr/tim =

Snöplogning med bil antal timmar á kr/tim =

Snöplogning med schaktmaskin antal timmar á kr/tim =

Statsbidrag har för år erhållits med 

Extra statsbidrag har erhållits med

Kommunalt förskottsbidrag har erhållits med

Annat bidrag har erhållits med

Hela vägens längd är meter, därav statsbidragsberättigad 

Vgv

kronor

kronor

kronor

kronor

kronor

kronor

kronor

kronor

kronor

enligt följande specifikation:

kronor

kronor

kronor

kronor

meter
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ÅRSREDOVISNING 
Vägsamfälligheter

BÅSTADS KOMMUN 
Teknik och service 
0431-770 00 vx

Ankomststämpel Sidan 2

Kontant i kassan vid bokföringsårets slut

Innestående i bank vid bokföringsårets slut

Innestående på postgiro/bankgiro vid bokföringsårets slut

Ränteinkomster under året

Utdebiteringar under året

Upptagna lån under året

Fordringar/skulder vid bokföringsårets slut

Summa låneskulder vid bokföringsårets slut

Att ovanstående redovisning är riktig intygar:

kronor

kronor

kronor

kronor

kronor

kronor

kronor

kronor

Namn Clearingnummer Bankkonto

Gatuadress och postadress Plusgiro Bankgiro

Telefon hem Mobiltelefon
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Ankomststämpel
Denna blankett skickas i ett ex till Båstads kommun, Teknik och service, 269 80 Båstad.
 
 
Blanketten ska vara fullständigt ifylld och redovisning ska lämnas in varje år, även om bidrag inte beräknas utgå. Vid kontakt, uppge alltid vägens nummer. För större underhållsarbeten, måste godkännande fås från Teknik och service innan arbetena påbörjas. Begär godkännandet i god tid när behov finns av större underhållsarbeten. Fri höjd av trädgrenar ska vara minst 4,5 m över vägen. Bidraget kan dras in om brister i underhåll finns.
OBS! Räkningar/fakturor ska kunna uppvisas om så krävs.
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