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Utvecklingsavdelningen 

Anläggningsstöd 

Sista ansökningsdag 15 april 

Ansökan skickas till 
utvecklingsavdelningen@vimmerby.se 

eller skickas till: 
Vimmerby kommun 
Utvecklingsavdelningen 
598 81 Vimmerby  

 Allmän information 

Föreningens namn Bankgiro/plusgiro 

Adress (ev. c/o) 

Ordförande i föreningen 

E-post Telefon 

Kontaktperson om ej ordförande 

E-post Telefon 

Föreningens huvudsakliga verksamhet 

Genomför föreningen minst 40 stycken aktivitetstillfällen (minst 45 min) på anläggningen 
som stöd söks för? * 
(* Undantaget hembygdsföreningar som undantas detta krav) 

 Ja  Nej
Nyttjas anläggningen som föreningen ansöker om till föreningens huvudsakliga verksamhet? 

Ja Nej 

På följande sida vill vi att ni kryssar för den/de anläggningstyper ni ansöker stöd för samt fyll 
i eventuellt antal/km.  
Nya anläggningar som inte finns med i schablonen ska ansöka och godkännas av kultur- och 
fritidsutskottet enligt givna kriterier och inom given budgetram. Aktuell schablon finns att 
hämta på kommunens hemsida. 
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Cykel Orientering 
Mountainbikespår, antal km: Orienteringsanläggning 

Fotboll Kartstöd 

11-manna plan fotboll, antal: Hästsport 
5-7 manna plan fotboll, antal: Hästsportanläggning stor 

Bollhall, antal: Hästsportanläggning mellan 

Elljus gräsplan fotboll Hästsportanläggning liten 

Friidrott Skytte 

Allvädersbanor Skytteanläggning (max 1 
anläggning/per förening) 

Golf Bågskytte 

Golfanläggning 18-hål Spontanidrott 
Golfanläggning 6-9 hål 

Hundsport 

Spontanidrottsanläggning 

Utegym 

Discgolfbana 18 hålDressyrfält 

Tennis/padel Löpning/motion 
Motionsanläggning 
(flersektionsförening) 
Elljusspår, antal km: 

Motionsspår, antal km: 

Tennishall 
Tennisbana asfalt/betong 
antal banor: 
Tennisbana grus, antal banor: 

Padelbana, antal banor: Preparerade skidspår minst 2,5 km 

Övriga anläggningar

Motorsport 

Hembygdsgård 

Motorsportanläggning 

Endurospår, antal km: 

Information om behandling av personuppgifter i blanketten 
Personuppgifterna behandlas för att identifiera berörda personer, för att kunna kontakta personer och för att 
kunna handlägga ärendet. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.  
Mottagare och personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen Vimmerby kommun. 
Mer information www.vimmerby.se/dataskydd 

Här intygas att uppgifterna i denna ansökan är korrekta 
Underskrift föreningens firmatecknare/ordförande Datum 

Namnförtydligande 

Övriga anläggningar 

http://www.vimmerby.se/dataskydd
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