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ANSÖKAN 
Om upplåtelse av anläggning/lokal för idrottsändamål 
 

Insändes till 
Sölvesborgs kommun 
Medborgarkontoret 
294 80 Sölvesborg 
Telefon 0456-81 61 81, 82 
E-post medborgarkontoret@solvesborg.se 

Ansöker om att få disponera följande lokal/anläggning på nedan angivna tider under tiden   Föreningens eller privatpersonens namn och adress 

            
 

Dag Klock- Anläggningens/Lokalens Ändamål Åldersgrupp Ansvarig ledares  
 slag namn (till exempel fotboll eller friidrott) Barn/Ungdom 0-20 år Vuxna 21 år och uppåt namn och telefonnummer 

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Namnteckning 
Ort och datum 

      
Namnteckning Namnförtydligande 

       
Adress Telefon (även riktnummer) E-postadress 

                 @         


	Lokal/anläggning ansökan avser under tiden: 
	Namn och adress för sökanden: 
	Ort och datum: 
	Namnförtydligande: 
	Telefonnummer: 
	Adress: 
	E-post: 
	Barn/Ungdom 0-20 år: Off
	Barn/Ungdom 0-20 år (1): Off
	Barn/Ungdom 0-20 år (2): Off
	Barn/Ungdom 0-20 år (3): Off
	Barn/Ungdom 0-20 år (5): Off
	Barn/Ungdom 0-20 år (6): Off
	Barn/Ungdom 0-20 år (7): Off
	Barn/Ungdom 0-20 år (8): Off
	Barn/Ungdom 0-20 år (9): Off
	Barn/Ungdom 0-20 år (10): Off
	Vuxna 21 år och uppåt (1): Off
	Vuxna 21 år och uppåt (2): Off
	Vuxna 21 år och uppåt (3): Off
	Vuxna 21 år och uppåt (4): Off
	Vuxna 21 år och uppåt (5): Off
	Vuxna 21 år och uppåt (6): Off
	Vuxna 21 år och uppåt (7): Off
	Vuxna 21 år och uppåt (8): Off
	Vuxna 21 år och uppåt (9): Off
	Vuxna 21 år och uppåt (10): Off
	Dag, Row 1: 
	Klock- slag, Row 1: 
	AnläggningensLokalens namn, Row 1: 
	Ändamål till exempel fotboll eller friidrott, Row 1: 
	Ansvarig ledares namn och telefonnummer, Row 1: 
	Dag, Row 2: 
	Klock- slag, Row 2: 
	AnläggningensLokalens namn, Row 2: 
	Ändamål till exempel fotboll eller friidrott, Row 2: 
	Ansvarig ledares namn och telefonnummer, Row 2: 
	Dag, Row 3: 
	Klock- slag, Row 3: 
	AnläggningensLokalens namn, Row 3: 
	Ändamål till exempel fotboll eller friidrott, Row 3: 
	Ansvarig ledares namn och telefonnummer, Row 3: 
	Dag, Row 4: 
	Klock- slag, Row 4: 
	AnläggningensLokalens namn, Row 4: 
	Ändamål till exempel fotboll eller friidrott, Row 4: 
	Ansvarig ledares namn och telefonnummer, Row 4: 
	Dag, Row 5: 
	Klock- slag, Row 5: 
	AnläggningensLokalens namn, Row 5: 
	Ändamål till exempel fotboll eller friidrott, Row 5: 
	Ansvarig ledares namn och telefonnummer, Row 5: 
	Dag, Row 6: 
	Klock- slag, Row 6: 
	AnläggningensLokalens namn, Row 6: 
	Ändamål till exempel fotboll eller friidrott, Row 6: 
	Ansvarig ledares namn och telefonnummer, Row 6: 
	Dag, Row 7: 
	Klock- slag, Row 7: 
	AnläggningensLokalens namn, Row 7: 
	Ändamål till exempel fotboll eller friidrott, Row 7: 
	Ansvarig ledares namn och telefonnummer, Row 7: 
	Dag, Row 8: 
	Klock- slag, Row 8: 
	AnläggningensLokalens namn, Row 8: 
	Ändamål till exempel fotboll eller friidrott, Row 8: 
	Ansvarig ledares namn och telefonnummer, Row 8: 
	Dag, Row 9: 
	Klock- slag, Row 9: 
	AnläggningensLokalens namn, Row 9: 
	Ändamål till exempel fotboll eller friidrott, Row 9: 
	Ansvarig ledares namn och telefonnummer, Row 9: 
	Dag, Row 10: 
	Klock- slag, Row 10: 
	AnläggningensLokalens namn, Row 10: 
	Ändamål till exempel fotboll eller friidrott, Row 10: 
	Ansvarig ledares namn och telefonnummer, Row 10: 


