
 

 

Postadress: 
 

E-post: kultur.tekniknamnden@askersund.se 

Askersunds kommun Tel.nr.: 0583-810 00 

Kultur- evenemangs- och fritidsförvaltningen Bankgiro: 5822-6515 
696 82 Askersund  

 

Ansökan om bidrag till samlingslokal 
Verksamhetsår 2023 
Ansökan ska ha inkommit senast 30 april 2022 

 

Uppgifter om föreningen 

Förening 
 
 

Org. Nr 
 

Bankgiro Postgiro 

Postadress 
 
 

Postnr Ort 

Kontaktperson 
 
 

Telefonnummer 
 

E-post 

Uppgifter för behandling av ansökan 

 
 
 
Sökt driftbidrag summa: 

    

Uppgifter om lokalen 

Lokalens namn 
 
 

Fastighetsbeteckning 
 

Ägare 
 
 

Antal m² 
 

Ange antal timmar/år som fastigheten nyttjas till verksamhet 
 
 

Uppgifter om driftkostnader för lokalen 

Ange de kostnader som bifogas i senaste fastställda redovisning. Kostnaderna ska kunna styrkas vid förfrågan. 

Typ av uppvärmning 
 
 

Uppvärmningskostnad 
 

Elkostnad (ej uppvärmning) 

Vatten & avlopp 
 
 

Sophämtning 
 

Sotning 

Försäkringskostnad (avseende fastigheten) 
 
 

Räntekostnader (avseende lån till 
fastigheten) 

Amorteringskostnad (avseende lån till 
fastigheten) 

Hyreskostnad (vid förhyrd lokal) 
 
 

Hyresintäkter 
 
 

Övrigt 

Att uppgifterna är riktiga intygas 

Ort  
 
 

Datum 

Föreningens ordförande 
 
 

Föreningens firmatecknare 

Namnförtydligande 
 
 

Namnförtydligande 

 
 

Fortsättning på nästa sida! → 



 

 

Postadress: 
 

E-post: kultur.tekniknamnden@askersund.se 

Askersunds kommun Tel.nr.: 0583-810 00 

Kultur- evenemangs- och fritidsförvaltningen Bankgiro: 5822-6515 
696 82 Askersund  

 

Ansökan skickas till: 

kultur.tekniknamnden@askersund.se 
 
Eller: 
 
Askersunds kommun 
Kultur- och tekniknämnden 
696 82 Askersund  

 

Följande bilagor ska bifogas ansökan: 

• Verksamhetsberättelse 

• Reviderad balans- och resultatrapport 

• Revisionsberättelse 
• Stadgar (om ej tidigare lämnats) 

 

 

 

 

 

 

Så hanterar vi dina personuppgifter 

Vi behöver spara och behandla följande personuppgifter om dig: 

Namn, och i förekommande fall, personlig adress, e-postadress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är 

för att kunna hantera föreningens bidragsansökan, med dig som kontaktperson.  

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för 

att behandla dina personuppgifter är att behandling av bidragsansökan ska kunna fullgöras. Dina personuppgifter 

sparas så länge Askersunds kommun har behov av att handlägga ditt ärende. 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 

Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är kultur- och tekniknämnden.  

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, 

överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina 

uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@askersund.se eller 0583-810 00. Du når vårt 

dataskyddsombud på e-post: ken.siewers@askersund.se. Om du är missnöjd med vår behandling av dina 

personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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