
ANSÖKAN om medel
 ur LUT fonden  

LUT-fonden c/o L Peterson
Gisslebyn, Haga 1
661 96  Långserud

Sökande

Ange tidsplan 

LUT fondens beslutsdatum

Beviljat belopp

Ange total kostnad (Budget) 

Ange sökt belopp

Beskriv kortfattat vad ansökan gäller, bakgrund, syfte och mål.

Kontaktperson

Telefon

Siv Forsén

070-288 09 35

Organisation/Företag/Person Smedgården ek förening

Gisslebyn, Smedgården

661 96  Långserud

Ansökan om bidrag till trivselfrämjande åtgärder.                                                       
Det finns en Trivselgrupp som arrangerar aktiviteter på Smedgården och som är 
öppen för alla som vill komma och delta. Utöver detta har vi önskemål från de 
boende på Smedgården att skapa en trevligare innemiljö och fler  möjligheter till 
gemensamma och enskilda aktiviteter och samvaro.  På Smedgården bor idag 12 
personer med varierande behov av aktiviteter.  
För att tillgodose detta ansöker vi om 10 000 kr till inköp av material som spel, 
pussel, hobbymaterial, enklare träningsredskap, förvaringsmöbel, textil m.m. till 
gemensamma aktiviteter och utrymmen på Smedgården.

Klart före 2015-12-31

Adress

Postnr och Ort

Namnförtydligande

Beslut/Motivering

Datum och underskrift 

10 000 kr

15 000 kr

Sökanden förbinder sig att redovisa det färdiga resultatet till LUT-
fonden senast 1 månad efter angivet slutdatum i tids-planen. 
Gärna en kort beskrivning, foto, artikel eller dyligt.

Uppföljning

Datum och underskrift av sökanden

Olle Danielsson                                Siv Forsén2015-06-24
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(Jag vill/Vi vill..., För att..., Så att...)

Bg/Pg/Konto
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