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    Ansökan 
       
 

Instruktion 
 

Underskriven ansökan sänds till 
 

- Ansökan består av fyra sidor som alla ska fyllas i 
- I undantagsfall (vid enklare ansökningar) räcker det att fylla i första sidan 
- För mer information se: 

www.agunnarydsstiftelsen.se 

 

info@agunnarydsstiftelsen.se 
 

   alternativt 
 

Agunnarydsstiftelsen 
Lammakulla Östergård 1 
341 77 AGUNNARYD 
 

 
Sökandens namn och kontaktuppgifter  

Sökandes namn (privatperson, förening, företag, etc.) Personnummer/Organisationsnummer 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  

Kontaktperson (om annan än sökande) 

      

  E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer 

                  
Form av sökande 

 Privatperson  Förening  Företag  Annat, nämligen…        
 

Sammanfattning av ansökan (observera att utförlig beskrivning ska fyllas i på sida 2-4) 
Benämning på projektet, aktiviteten eller investeringen 

      
Sammanfattning av projektet, aktiviteten eller investeringen (max 200 ord) 

      

 
Form och belopp 

 Bidrag  Lån 

Bidragsbelopp (SEK) Lånebelopp (SEK) 

            

 
Underskrift 
Datum 

      
Sökande/firmatecknare Sökande/firmatecknare 
  

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

            

http://www.agunnarydsstiftelsen.se/
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Beskrivning av projektet, aktiviteten eller investeringen 
Utförligare beskrivning (behövs ev. mer utrymme läggs det som bilaga) 
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Uppfyllande av Agunnarydsstiftelsens ändamål (www.agunnarydsstiftelsen.se/andamal) 
Motivera varför projektet, aktiviten eller investeringen uppfyller Agunnarydsstiftelsens ändamål och därmed främjar förutsättningar att bo och verka i Agunnaryd 

        

 
Kostnad och finansiering (redogör även för egen finansiering, ideell arbetsinsats eller annan medfinansiering) 
Beskriv och redogör för projektets, aktivitetens eller investeringens kostnader samt planerad finansiering 

  
  
      

http://www.agunnarydsstiftelsen.se/andamal
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Tidsram 
Beskriv ev. förberedelsetid, samt beräknad tid för start och avslut av projektet, aktiviteten eller investeringen 

      

 
Bilagor 
Hänvisa till bilagor 

      

 
Övrigt 
Något som behöver tilläggas 
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