
PEDERSÖRE KOMMUN   ANSÖKAN OM DRIFTSBIDRAG 

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN  FÖR UNGDOMSLOKALER 

 

Sökande:________________________________ Ansökt belopp:________________ 

 

Ordförandens adress:______________________________________________________  

 

IBAN-kontonr:___________________________________________________________  

 

Bilagor: verksamhetsplan och budget samt bokslut, revisions- och verksamhetsberättelse 

 

REDOGÖRELSE FÖR LOKALEN OCH DESS ANVÄNDNING: 

(Vid anfordran så skall föreningen kunna uppvisa bok över användningen av lokalen) 

 

Lokalens storlek i m²  : _____________  

 

Uppvärmningssystem: _____________________________________________________________

   

 

       Hyra      antal kvällar            Kan upp- 

        euro      i användning   I egen            värmas  

Verksamhets-        per kväll:      senaste år:       användning:  separat: (X) 

utrymme       1. storlek m² __________    ________   _________   _________  ______ 

           -”-      2.    -”-          ___________      _________   __________   __________   ______ 

           -”-      3.    -”-          ___________      _________   __________   __________   ______ 

           -”-      4.    -”-          ___________      _________   __________   __________   ______ 

           -”-      5.    -”-          ___________      _________   __________   __________   ______ 

 

 

INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR LOKALEN   

- hyresinkomster               euro:  ________   

- inkomster från servering euro:  ________ 

- andra inkomster          euro:  ________ 

- övriga utgifter, vilka: 

      _________________________________ 

      ____________________ euro: _________ 

 

PLANERADE AKTIVITER (som publiceras via sociala medier) 

Se bidragskriterierna...minst 8 aktiviteter!   

 

Tidpunkt /Datum: Aktivitet: 

_____________ ______________________________________________________ 

_____________ ______________________________________________________ 

_____________ ______________________________________________________ 

_____________ ______________________________________________________ 

_____________ ______________________________________________________ 

_____________ ______________________________________________________ 

_____________ ______________________________________________________ 

 

Datering och underskrift 

 

____________________________ den    /     20__    ______________________________ 

        (ordförande) 



Hyres/driftsbidrag för ungdomsföreningshus  
 

Föreningen skall vara registrerad i kommunen eller ha verksamhetsställe 

inom Pedersöre kommun. Föreningen skall ha minst 15 st medlemmar under 

29 år och bedriva ungdomsverksamhet. 

 

1. I huset finns utrymmen som kontinuerligt används för 

föreningens/ungdomsbyråns ungdomsverksamhet. I dessa utrymmen förekommer 

ingen alkoholförtäring. Föreningens styrelse ansvarar för detta om ingen vidtalad 

ledare/övervakare finns. 

 

2. Sökandens aktivitet, företagsamhet och egen finansiering. Minimikrav minst 8 

kvällar/år planerad/ledd verksamhet för ungdomar. Dessa kvällar meddelas gärna 

på förhand till ungdomsbyrån och info sätts ut via sociala medier. Detta för att 

synliggöra alla ungdomsaktiviteter som ordnas i kommunen. 

 

3. Behov av understöd. Uthyrningsmöjligheter till annan part, m.m 

 

4. Tidigare års uppvärmningskostnader som kontrolleras via utbetalda fakturor 

som är en hyresersättning till föreningen för ungdomsutrymmena. 

 

5.Förening som inte följer kraven i punkt 1 och 2, trots påminnelse, kan bli utan 

bidrag. 

 

6. Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att avvika från ovanstående faktorer vid 

särskilda problematiska situationer i en förening. 

 

7 Övriga sektorer som hör till kultur- och fritidsnämnden bör kunna hyra 

utrymmen i föreningshusen till samma hyra som de betalar i kommunens 

fastigheter. 

  

 


