
Ansökan om Försköningsmedel
Datum: 

Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen
Föreningar som ansöker om försköningsmedel måste vara medvetna om att 
 att förskönings- eller underhållsmedel ska användas i syfte att utveckla 
och stimulera miljön för invånarna och bidra till en ökad turism.
2021 har vi tillgång till ett arbetslag för bl a röjning och enklare snickeri som ex grillbplatser, bänkar. 
Arbetslaget kommer i första hand där det är möjligt att användas för underhåll och investeringar. Ange därför 
förslag beräknade arbetstimmar i ansökan. 
Sökande
Sökande Förening:

Föreningens Organisationsnummer

Ordförande i Föreningen

Adress:

E-post:

Telefonnummer
Ansökan avser
Investering - Underhåll -
Timmar/Belopp Timmar/Belopp
Ort arbetet avser
Markägare

           Ronneby Kommun   Privat, namn, telefonnummer anger här

Beskrivning av planerat arbete. Vad ska göras, när, var samt kostnadsberäkning på material, 
samt arbetskostnad i antal timmar

Obs, räcker inte raderna till, bifoga ett separat papper.
Kontrollera att följande underlag bifogas

Styrelseprotokoll Beskrivning till        Eventuellt offert av entreprenör
       som stärker föreningens beslut Försköning
             om förskönings-ansökan
Intygande
Jag/Vi har tagit del av bestämmelser enligt ovan och förbinder oss till att följa regler och villkor
Ort
Datum              Beviljad            Avslagen
Underskrift av ordförande OBS, denna ruta fylls i av Försköningsgruppen
Ansökan skickas in till Teknik, -Fritid och Kulturförvaltningen, Ronneby Kommun, Karlshamnsvägen 4, 37280 Ronneby
Gatu och Parkenheten, märk med Försköningspeng eller scanna in ansökan och maila till magda.persson@ronneby.se
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