
Ansökan om bygdemedel
 

Mottagningsbekräftelse

Blankettinformation
Ankomstnummer

1672350499464

Inskickat

2022-12-30 14:35:55

Länsstyrelsen i Dalarnas län

791 84 Falun

Kontaktuppgifter:

Åsgatan 38

Telefon: 010-225 00 00

E-post: dalarna@lansstyrelsen.se
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Förening Kommun

Formulär

Ange Länsstyrelse

Ange Länsstyrelse

Dalarnas län

Kommun där investeringen/projektet ska genomföras

Borlänge

Uppgifter om den sökande

Ansökan lämnas av en

Sökande

Föreningens eller kommunens namn

Torsångs Hembygdsförening

Organisationsnummer

882601-5615

C/o namn

Thomas Mannerhagen

Postadress

Heimdalsvägen 22

Postnummer

78194

Postort

Borlänge

Kontaktperson

Förnamn

Leif

Efternamn

Hansson

Telefonnummer

070-3224007

E-post

leif.lh@telia.com
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Uppgifter om föreningen

Ordförande

Thomas Mannerhagen

Telefonnummer

070-5100677

Kassör

Leif Hansson

Telefonnummer

070-3224007

Revisor 1

Björn Ericson

Telefonnummer

070-6050546

Revisor 2

Anders Haglund

Telefonnummer

070-6619805

Uppgifter om investering/projektet

Ange rubrik (syfte)

Utbyte av gärdsgård hembygdsgård

Beräknad tidplan och beskrivning av åtgärd

Våren, sommaren 2023

Ange eventuell fastighetsbeteckning

Torsångs prästgård 1:21. Hembygdsföreningen långtidsarrenderar av Svenska kyrkan.
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Projektplan som tydligt visar hur investeringen/projektet ska finansieras i sin helhet

Offerter vid större investeringar Beskrivning av effekter på miljö, folkhälsa och mänskliga rättigheter

Annat dokument

Kostnader och Finansiering

Totala kostnader

Byggnader

 

Kostnader

 

Maskiner

 

 

 

Inventarier

 

 

 

Andra kostnader

Material och uppsättning

 

48 000

Ideellt arbete

 

 

 

Summa kostnader

48 000

Total finansiering

Ansökan om bygdemedel

48 000

Bank

 

Egen insats

 

Medfinansiering

 

Ideellt arbete

 

Summa finansiering

48 000

Dokument som bifogas ansökan

Följande dokument kan behöva bifogas din ansökan. Markera vilka du kommer att bifoga.

Jag kommer att bifoga dokument elektroniskt.

Ja
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Jag intygar att de uppgifter jag har gett i den här ansökan är riktiga och sanningsenliga

Intygande

Intygande

Datum (ååååmmdd)

20221230

Förnamn

Leif

Efternamn

Hansson
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Filuppladdning

 

Typ av dokument

THf_styrelseprotokoll_221229.pdf 2.0 MB

Mötesprotokoll angående
beslut att söka bygdemedel

Typ av dokument

_THf_styrelseprotokoll_Firmatecknare.pdf 3.0 MB

Bestyrkt protokollsunderlag
med uppgift om behörig
firmatecknare

Typ av dokument

THf_Kort_historik.pdf 43.0 kB

Kort historik om föreningen

Typ av dokument

THf_Verksamhetsberättelse_2021.pdf 112.0 kB

Verksamhetsberättelse

Typ av dokument

THf_Det_kostnadsberäkning.pdf 32.0 kB

Detaljerad
kostnadsberäkning

Typ av dokument

Projektplan

Typ av dokument

Offerter vid större
investering

Typ av dokument

Beskrivning av effekter på
miljö, folkhälsa och
mänskliga rättigheter

Typ av dokument

Torsångs_hbg_Gärdsgård.jpg 2.0 MB

TJ-hbg-1024x768.jpg 201.0 kB

Annat dokument

Blankettid: 1672350499464 Sida 6 av 7 Datum: 2022-12-30 14:35:55



Anvisningar

Uppgifter om den sökande
Fyll i uppgifter om den förening eller kommun du företräder samt dina egna kontaktuppgifter. I vissa län kan inte

kommuner vara sökande. Se information på din länsstyrelses hemsida.

Uppgifter om föreningen
Fyll i uppgifter om föreningens sammansättning

Uppgifter om investering/projektet
Rubriken ska vara en kort beskrivning av det du söker bidrag till, exempelvis ”Investering i luftvärmepump” eller

”Handikappanpassning av toalett” (max 40 tecken).

Om åtgärden berör en fastighet, till exempel upprustning av bygdegård, ska fastighetsbeteckningen anges.

Det kan dessutom behövas ytterligare handlingar eller uppgifter beroende på vad ansökan avser. När det till

exempel är fråga om att anordna vägbelysningar och skoterleder bör karta bifogas där dessa är utmärkta. Bilagor

kan bifogas i formulärets steg 6.

Kostnader och Finansiering
Se särskild information om vad som gäller för ideellt arbete i det län där du söker bygdemedel. Summa kostnader

och summa finansiering ska vara lika. Uppgifterna ska även specificeras i bilaga ”Detaljerad kostnadsberäkning”

som bifogas ansökan.

Dokument som bifogas ansökan
Bifoga ett protokoll som anger att föreningen beslutat att ansöka om bygdemedel och en kopia av protokollet som

visar att du är behörig firmatecknare för föreningen. Du kan också komplettera med icke obligatoriska bilagor som

behövs för att belysa och handlägga ditt ärende. Tänk på att en komplett ansökan påverkar möjligheten till

beviljade medel. För mer information se din länsstyrelses hemsida.

När du bifogar dokument elektroniskt

- Ange först vilket dokument du bifogar

- Välj dokumenttyp

- Bläddra sedan fram aktuellt dokument

- Upprepa proceduren för nästa dokument

Mallar till bilagor kan hämtas på respektive länsstyrelses hemsida.

Intygande
Du som företräder föreningen eller kommunen måste intyga att uppgifterna i ansökan är riktiga och sanningsenliga.
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