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Beskriv kortfattat vad ansökan gäller, bakgrund,
syfte
Telefon
070-288 09åtgärder.
35
Ansökan om bidrag till trivselfrämjande
(Jag vill/Vi vill..., För att..., Så att...)
Beskriv kortfattat vad ansökan gäller, bakgrund, syfte och mål.
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Ange tidsplan
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Uppföljning
Sökanden
förbinder sig att redovisa det färdiga resultatet till LUTAnge total kostnad (Budget)
15 000 kr
fonden senast 1 månad efter angivet slutdatum i tids-planen.
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