5 miljoner till
ungdomsverksamhet
i allmänna samlingslokaler

Sökes: Ungdo
mar som
har idéer om
eller är
engagerade i
någon form
av ungdomsv
erksamhet.
Finnes: Fem
miljoner
kronor till förb
ättringar
och utvecklin
g av ungdomars kulturoch
fritidsaktivitete
r.
Sista ansöknin
gsdag är
den 31 augus
ti

5 miljoner till ungdomsverksamhet
i allmänna samlingslokaler
Vill ni förnya ert sätt att arbeta eller kanske anpassa en lokal för er
verksamhet?
Då kan ni få pengar från Boverket.

Vi stöttar ungdomars verksamheter inom kultur och fritid genom ett bidrag
kopplat till aktiviteter som bedrivs i en allmän samlingslokal.
Det viktiga är att ni idag har eller kommer att bedriva verksamhet förlagd i en
”allmän samlingslokal”. Till exempel ett Folkets Hus, bygdegård eller annat
ställe som vem som helst får komma in i, förutom ni.
Om lokalen endast används av föreningen själv eller enbart för den egna
verksamheten räknas den inte som allmän. Till exempel en idrottsförening
eller rollspelsförening.
Men om ni till exempel håller till i en folkpark, IOGT-NTO-lokal eller en annan
föreningsdriven samlingslokal där det händer andra grejer också, kan det vara
smart att sätta sig ner med lokalens företrädare och skriva ihop en ansökan.
Vem kan söka?

Aktiebolag, stiftelser eller föreningar som arbetar utan vinstintresse och som har
en allmän samlingslokal. Lokalen får inte tillhöra kommunen.

Vad krävs?

Lokalen det gäller måste ha allsidig användning för olika grupper.

Till vad kan bidraget användas? Anpassning av allmän samlingslokal till ungdomars verksamhet inom kulturoch fritidområdet, stimulera sådan verksamhet i sådana lokaler eller utveckla
ungdomars mötesformer inom kultur- och fritidsområdet.

Ytterligare information

Boverket har cirka 5 miljoner kronor att betala ut, men det gäller att vara
snabb. Sista dag för ansökan i år är
den 31 augusti.
Informationsblad och ansökningsblanketter finns på Boverkets
webbplats www.boverket.se under
rubriken Bidrag och andra stöd.
Om du vill ha tips vad som kan göras
kan du läsa mer i vår rapport ”Lokaler
att växa i”.
Har du frågor om bidraget kontakta
Leif Götesson, tel: 0455 - 35 30 00,
e-post: leif.gotesson@boverket.se

Boverket

Box 534, 371 23 Karlskrona
Tel: 0455-35 30 00. Fax 0455-35 31 00
www.boverket.se
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