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Snabb peng – lathund
Ansökan
 Det är samma blankett som gäller för både ansökan och för redovisning.
Kryssa i rutan för Ansökan.
 Skriv in uppgifter om dig som ansvarar för arrangemanget och ansökningen.
Om du är under 18 år behöver vi namn och telefonnummer till din målsman.
 Ange ditt kontonummer och vilken bank du har så kommer bidraget att sättas
in där om det beviljas.
 Beskriv vad du vill göra i rutan om Uppgift om arrangemanget. Skicka med
ett separat papper där du beskriver allt lite mer ingående.
 Beräknat antal besökare kan ibland vara svårt att uppskatta men försök
skriva in vad du/ni tror är rimligt.
 Fyll i den ekonomiska kalkylen. Den vänstra spalten gäller för ansökan.
 Kom ihåg att skriva under blanketten.
 Blanketten kan du sedan skicka till Kulturförvaltningen, Vallentuna kommun,
186 86 Vallentuna eller om du vill så kan du scanna in den och mejla till
kultur@vallentuna.se

Redovisning












Redovisning ska lämnas inom sex veckor efter genomförd aktivitet.
Det är samma blankett som gäller för både ansökan och för redovisning.
Kryssa i rutan för Redovisning.
Skriv in uppgifter om dig som ansvarar för arrangemanget och ansökningen.
Om du är under 18 år behöver vi namn och telefonnummer till din målsman.
Ange ditt kontonummer och vilken bank du har så kommer bidraget att sättas
in där om det beviljas.
Beskriv kort vad du/ni har gjort i rutan om Uppgift om arrangemanget.
Skicka med ett separat papper där du beskriver allt lite mer ingående. Skicka
gärna med en bild eller film från ert arrangemang.
Fyll i antalet besökare som kom på arrangemanget.
Fyll i den ekonomiska kalkylen. Den högra spalten gäller för ansökan.
Kom ihåg att skriva under blanketten.
Skicka med redovisningar av era kostnader i form av kopior på fakturor och
kvitton med mera.
Blanketten kan du sedan skicka till Kulturförvaltningen, Vallentuna kommun,
186 86 Vallentuna eller om du vill så kan du scanna in den och medföljande
fakturor/kvitton och mejla till kultur@vallentuna.se
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