
ANLÄGGNINGSBIDRAG 

Nedan anger du vilken typ av bidrag du söker. Du anger anläggningskod (se baksidan), antal kvm, 
antal tavelställ mm. 

Anläggning           Kod       Antal kvm/tavelställ       Anläggning            Kod          Antal 
kvm/tavelställ 
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........................................    ................................        .........................................  

.......................................    ................................        ..........................................  

........................................    ................................        ..........................................      . 

........................................    ................................        .......................................... 

........................................    .................................       ...........................................      

........................................    .................................       ...........................................      

........................................    .................................       ...........................................     

12 st viltmål H:4              1 st 
35kvm Klubbrum             C:3              25kvm 

Exempel: 

Skjutbana, gevär      I 
Omklädningsrum    C:1             

Blanketten skickas till: 

Tekniska kontoret Box 54 
361 21 Emmaboda

E-post
teknikfritid@emmaboda.se 

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av teknik- och fritidsnämnden i 
Emmaboda kommun vid behandling av ärendet.
Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på 
www.emmaboda.se/GDPR



ANLÄGGNINGSKODER 
A 1 Fotbollsplan gräs min 100x60 m, livligt använd  

2 Fotbollsplan gräs min 60x40 m, använd för träning och 7-manna fotboll  

  3 Fotbollsplan grus min 100x60 m, använd för träning  

  1 Tennisbanor med grus, filt  

  2 Tennisbanor med asfalt  

C  1 Omklädningsbyggnad med dusch och värme använd året runt  

  2 Dito delvis använd under året (t ex sommaranvändning)  

  3 Klubbrum, verksamhetslokal (scoutgård) använd året runt  

  4 Klubbrum/lokal delvis använd under året  

D  1 Samlingssalar  

E  1 Elljusspår enligt avtal. 

2 Övriga spår. Ersättning efter särskild prövning. Princip: Ersättning bör utgå för 

  materielkostnader. 

F  Isbanor: 1 Isbana utan sarg  

G  Elbelysningar 

1 Fotbollsplan (min 100 lux)  

  2 Tennis (min 200 lux)  

H  Sportskytte 

  1 Pistol - grundbidrag  

Villkor: Banorna skall vara godkända av polis och kommunala myndigheter. 

I  Gevärsskytte: 1 Gevärsskjutbana - grundbidrag  

J  Golfbana  

K  Motocrossbana 

L  Övriga anläggningar - prövning i varje enskilt fall 

 

I ovanstående schablonbidrag (för mer information klickar på länken, Bidragsnormer) ingår 
uppvärmningskostnaden och konsumtionsavgiften i det 

bidrag som ges per kvm. Något ytterligare bidrag till dessa kostnader utgår inte. 

Bidraget till isbana och ishockeybana förutsätter att anläggningen har varit spolad och i sådant 

skick att olika isaktiviteter har kunnat genomföras. 

https://www.emmaboda.se/download/18.39df4216163ac95da3226ca/1527768345790/Bidragnormer%20f%C3%B6r%20f%C3%B6reningar%20och%20studief%C3%B6rbund.pdf
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