Ansökan om

Anläggningsbidrag
Ragunda kommun
Box 150, 840 70 Hammarstrand

Inlämnas senast 1 april

Föreningens namn (ej förkortning)

Adress (om föreningen har egen adress)

Telefon

Postnummer

Postgiro/bankgiro

Postadress

Kontaktperson (=postmottagare)

Funktion

Gatuadress

Telefon

E-postadress kontaktperson:

Anläggning: (kryssa)
 Motorbana

 Elljusspår

 Skoterleder
antal mil: _____________

 Digitalbiograf

 Ridhus

 Fritidsgård

 Slalombacke

 Övrig anläggning:
_____________________

Bestämmelse för anläggningsbidrag – se sidan 2.

Varje år kommer organisationer att genom urval, exempelvis lottning att uttas till särskild granskning av lämnade
uppgifter i bidragsansökan.

Riktigheten i ovan lämnade uppgifter bestyrks:
Ort och datum:

_______________________________________
Ordförande

_____________________________________
Revisor

Postadress
Box 150

Fax
0696-68 20 05

Gatuadress
Centralgatan 15

Telefon
0696- 68 20 00 vx

Postgiro
2 22 30-7

Bankgiro
267-8761

Ansökan om

Anläggningsbidrag
Ragunda kommun
Box 150, 840 70 Hammarstrand

Inlämnas senast 1 april

Anläggningsbidrag

Ändamål
Anläggningsbidraget avser att stödja föreningar som äger, eller svarar för drift och skötsel av
anläggning, vilken regelbundet utnyttjas för föreningens verksamhet bland sina medlemmar
Villkor
Anläggningen skall vara godkänd av kommunstyrelsen som bidragsberättigad anläggning.
Andra föreningar skall i mån av utrymme få hyra anläggningen om den inte är upptagen av
den egna verksamheten (eller att det i övrigt bedöms som olämpligt). Avtal skrivna med kommunen för att sköta
drift av anläggning, berättigar ej till något av nedanstående bidrag
Utgår efter kommunfullmäktige för året beslutade medel att fördela, samt efter antalet inkomna ansökningar
Bidrag kan utgå enligt följande:
•

Slalombacke

25 000

•

Ridhus

150 000

•

Fritidsgård

15 000

•

Motorbana

8 000

•

Elljusspår (Stugun Bispgården)

20 000

•

Digitalbiograf

30 000

•

Övriga

2 000

ex badplats, mindre isbana, mindre bollplan, skidspår etc
Sista ansökningsdag är 1 april

Ansökan om bidrag
Ansökan skall göras av föreningens huvudstyrelse till Ragunda kommun på fastställt
formulär. I samband med ansökan skall följande redovisas:
På årsmötet antagen
l Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
l Ekonomisk redovisning
l Medlemsantal

Postadress
Box 150

Gatuadress
Centralgatan 15

Telefon
0696- 68 20 00 vx

Fax
0696-68 20 05

Postgiro
2 22 30-7

Bankgiro
267-8761

Ansökan om

Anläggningsbidrag
Ragunda kommun
Box 150, 840 70 Hammarstrand

Inlämnas senast 1 april

Skoterleder
Ändamål
Driftsbidraget avser att täcka del av föreningens årliga kostnader för underhåll av skoterleder.
Investeringsbidraget avser att täcka del av föreningens kostnader i samband med upprättande
av nya leder.
Villkor
Leder bör i första hand upprättas så att skotertrafiken kanaliseras bort från känsliga områden, för att begränsa
störningar på omgivning, bebyggelse, natur och friluftsliv. Skoterleder skall dras så att säkerheten främjas för
skoteråkare och andra som finns på eller intill spåret.
Vid upprättande av skoterled ankommer det på skoterklubbarna att arbeta med följande frågor:
• Ta initiativ till och ombesörja tillkomsten av skoterleder.
• Informera markägare och berörda om föreslagna/tänkta skoterleder.
• Till kommunstyrelsen inkomma med skoterledsförslag inritad på karta, där sträckningen i terrängen framgår
tydligt. Föreslagen led skall därefter remitteras till bygg- och miljönämnden och till ev samebyar. Vid vissa fall
även till berörda sakägare. Efter genomgång av remissvaren och eventuella korrigeringar skall nyttjanderättsavtal
tecknas före beslut om leden skall antas som bidragsberättigad anläggning av kommunstyrelsen.
• Uppgifter om färdigställd led skickar föreningen till länsstyrelsen.
Det ankommer på skoterklubbarna att på av kommunstyrelsen godkända leder stå för följande:
• Hålla leden uppröjd till en bredd av minst 2 meter.
• Se till att leden är uppmärkt/skyltad och underhålls enligt rekommendationer från
Ragunda skoterkommitté.
• Bedriva fortlöpande kontroll av och eventuell komplettering av skyltar, särskilt
varningsmärken och ledmarkeringar.
• Svara för renhållning efter leden och vid uppställningsplatser.
Bidrag
Driftsbidrag utgå med 2 000 kronor per godkänd mil.
Investeringsbidrag kan utgå efter kommunfullmäktige för året beslutade medel att fördela, samt efter antalet
inkomna ansökningar
Sista ansökningsdag är 1 april

Postadress
Box 150

Gatuadress
Centralgatan 15

Telefon
0696- 68 20 00 vx

Fax
0696-68 20 05

Postgiro
2 22 30-7

Bankgiro
267-8761

