
  Ansökan 
  Ränte- och amorteringsfritt lån 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Maila blanketten till 

kulturfritid@molndal.se  
Post: Kultur- och fritidsförvaltningen 
431 82 Mölndal 

 
 

1. Föreningsuppgifter 
        Ansökan skall vara kultur- och fritids- 
        förvaltningen tillhanda senast den 15 mars. 

Förening Organisationsnummer 

Postadress 

 Bankgiro/Plusgiro 

E-post Telefon 

 

Uppgiftslämnare E-post Telefon 

 
 
2. Uppgifter om anläggningen 
Namn Storlek i m2 

Adress  

Fastighetsbeteckning 

     Föreningen arrenderar marken Arrendet löper till 

     Föreningen äger marken Eventuella intäkter genom uthyrning, kr per år 

Verksamhet som bedrivs i lokalen 

 
3. Uppgifter om investeringsprojektet 
Projektansvarig E-post Telefon 

Samarbetspartners 

Lån/bidrag har även sökts hos Sökt belopp Beviljat belopp 

   

   

 



2 (2) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Besöksadress Postadress Telefon E-post/webb 
Aktiviteten Kultur- och fritidsförvaltningen 031-315 16 75 kulturfritid@molndal.se 
Frejagatan 1 431 82 Mölndal 031-315 16 43 molndal.se/foreningsbidrag 
Mölndal  031-315 10 00 (vx) molndal.se 

3. Uppgifter om investeringsprojektet, fortsättning 

 
 
4. Budget 
Kostnader Belopp i kr Intäkter Belopp i kr 

  Egen kontantinsats/bankmedel  

  Lån  

  Bidrag (från t.ex. RF, Boverket, Allm arvsfonden)  

  Andra bidrag  

    

    

    

    Totala kostnader

  

Totala intäkter

  Kostnaderna ska kunna styrkas med t.ex. offerter Finansieringen ska kunna styrkas med underlag 

 

När projektet är slutfört ska föreningen lämna en specificerad ekonomisk redovisning till Kultur- och fritidsförvaltningen  

 
 

4. Obligatoriska bilagor: - Ritningar på ny-, till- eller ombyggnadsplanerna 
- Beskrivning av projektet, byggnationen, vilka effekter det ska leda till 
- Kopia på lagfart 
- Kopior på eventuella myndighetskrav, t.ex. bygglov 

 
 
 
5. Obligatoriska underskrifter: 
Riktigheten av lämnade uppgifter samt bilagor intygas. 
 
 
 
__________________________   
Datum 
 
 
 
_________________________  __________________________  __________________________ 
Firmatecknare/Ordförande  Revisor   Projektansvarig 
 
 
 
_________________________  __________________________  __________________________ 
Namnförtydligande  Namnförtydligande  Namnförtydligande 

    Bygglov krävs inte för detta projekt      Bygglov ansökt, inte fått beslut 

     Bygglov beviljat      Inte ansökt om bygglov 

peen
Maskinskriven text
För att er förening ska kunna söka ROA-lån från Mölndals stad, och vi ska kunna handlägga er ansökan, behöver vi behandla de personuppgifter vi frågar efter på denna blankett.Läs gärna mer på molndal.se/personuppgifter där vi beskriver hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.
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https://www.molndal.se/personuppgifter
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