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TILL FÖRENINGAR I SÄFFLE och ÅMÅLS KOMMUNER

HÖSTLOVSAKTIVITETER 2021
Höstlovet är ett tillfälle för skolelever att prova på olika aktiviteter. Det är ett bra tillfälle
att väcka skolbarns och ungdomars intresse till att prova nya sport- och
kulturaktiviteter.
Regeringen och samarbetspartierna har avsatt pengar till aktiviteter för barnen under
höstlovet. Alla aktiviteter ska vara gratis för barn och unga i åldrarna 6-15 år.

Viss täckning för era kostnader i samband med aktiviteterna utlovas. Bidraget baseras
på budget och antalet ansökningar. Kommunala tillgängliga idrottsanläggningar får
nyttjas kostnadsfritt så passa på att planera era aktiviteter – alla svar beaktas.

Bidrag
Arrangerar ni aktiviteter kan ni ansöka om bidrag av kommunen via teknik- och
fritidsförvaltningen.
Om bidrag ska beviljas behöver ni redovisa kostnadsunderlag för faktiska utgifter
kopplade till de fria höstlovsaktiviteterna.

Höstlovsprogram
Höstlovets fria lovaktiviteter kommer att kommuniceras via kommunernas hemsidor.
Det är därför viktigt att ni beskriver era aktiviteter så utförligt som möjligt i
svarsblanketten som bifogas.

Ifylld blankett skickas till:
Ifylld ansökningsblankett skickas via e-post till: teknik.fritid@saffle.se
OBS! Ansökan om höstlovsaktiviteter ska vara oss tillhanda senast den 15 oktober. Om er
ansökan inkommer till förvaltningen efter 15 oktober kommer ansökan behandlas
utifrån tid och återstående budget.

För ytterligare information vänligen kontakta
Fredrik Eriksson på 0533-68 30 55 eller
via e-post fredrik.eriksson@saffle.se

Postadress
Besöksadress
SÄFFLE KOMMUN
Järnvägsgatan 9
Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål
661 80 Säffle

Telefon 0533-68 10 00 vx
Fax
E-post teknik.fritid@saffle.se

Organisationsnr 212000-1900
Bankgiro
294-7935
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Svarsblankett inför höstlovet 2021. Vi planerar
följande aktiviteter:
Datum

Från kl.

Till kl.

Aktivitet
Plats
Önskad text till foldern

Arrangör
Kontaktperson

Datum

Tel.

Från kl.

Till kl.

Aktivitet
Plats
Det lov aktiviteten gäller
Önskad text till foldern

Arrangör
Kontaktperson

Kopiera gärna om ni har fler aktiviteter.

Tel.
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Kostnader för höstlovsaktiviteter
Kostnad

Utgifter för aktiviteter

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
Summa:

kr

Intäkter för aktiviteterna
Föreningens insats

kr

Ansökt kommunalt bidrag

kr

Summa:

kr

Förening
Uppgiftslämnare

Telefonnummer

E-post

OBS! Blankett skall vara oss tillhanda senast den 15 oktober 2021.

