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E-postformulär

Föreningens eller organisationens namn

Ingmarsö Bygdegårdsföreing Lurkan

Organisationsnummer

816400-0617

Kontaktperson

Förnamn

Efternamn

E-post

Telefon

Kort bakgrund till varför ni söker miljöbidrag

Ingmarsö bygdegårdsförening är en ideell organisation med ca 150 medlemmar.
Vi söker bidrag för miljöförbättrande åtgärder för öns gemensamma lokal.Bygdegården är den enda större
lokalen i området och utnyttjas flitigt av öns olika föreningar för fritidsverksamhet och för privat ändamål. Vi har
tre större evenemang, Ingmarsödagen 3/400 besökare, en musikfestival för ungdomar. Allhelgonamarknad.
Utöver det anordnas pensionärsträffar, julbord, Sikfest, vävstuga och pubaftnar. Det blir mycket sopor under
året och vi har inget bra och lätthanterligt sätt att ta reda på avfallet som blir efter varje arrangemang.

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)

Vi söker miljöbidrag till en effektiv, lätthanterlig sophanteringsmodul där vi kan sortera i olika fraktioner.
Behållarna vill vi skall vara placerade i ett mindre enklare sophus i direkt förbindelse med lokalen.Det behövs
behållare för hushållsopor, kartong,förpackningar, burkar, glas, battrier och kompostering av matavfall Vi vill
visa att vi som förening tänker miljömässigt och värnar om Ingmarsös natur och miljö. Vi vill också att det skall
se snyggt och prydligt ut och vara lätthanterligt för de som skall ta hand om soporna värna om deras
arbetsmiljö.

Motivera förslaget

Vi önskar inköpa en sophanteringsmodul och placera den i en enklare byggnad. Så  vi enkelt kan sortera sopor
i ett slutet system och att det blir lätthanterligt för dem som skall jobba med sophanterinen Det behövs därför
köpas in en enklare byggnad från tex Bauhaus eller K-rauta. För att ha en bra ordning i huset behös behållare
för sortering i olika fraktioner. Vi söker pengar för vi är en ideell förening och alla som håller bygdegården igång
jobba gratis året om. Det skulle göra vårt arbete mycket lättare och smidigare om vi kan få avfallet sorterat och
så gör vi en insats för miljön.
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Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem

1. Vi kollar med kommunen Miljö och hälsa och Roslagsvatten om vilken lämplig utrustning vi behöver
införskaffa. Gör en kostnadkalkyl. Ansöker om bidraget, tar in offerter, köper in hus + utrustning till föreningen,
får vi bidraget hjälps vi åt på en kommande städdag att montera huset och behållarna ideellt.Vi planerar att
redan under hösten starta upp arbetet för att få allt färdigställt till våren och sommarsäsongen 2018.

Redovisa kostnaderna för åtgärden ni söker bidrag för samt hur pengarna ska användas

Kostnadskalkyl
Hus K-Rauta eller Bauhaus     10.000
Sopbehållare 15.000 SanSac
Bio kompost 2.000 SanSac
Bottenplatta till byggnad 7.000

Totalt söker vi 34.000 kronor

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål

Vi tänker berätta om våra aktiviteter på vår hemsida, där vi berättar om bidraget vi fått och där de boende kan
komma med synpunkter.

Har ni sökt eller fått ytterligare medel för insatsen ni söker för nu?

Ja

Nej



Hej Monica! 
Priser på sorteringsstationer har du nedan: 
Kompakt (60l) 
1x60 – 1175 kr/st 
2x60 – 2350 kr/st 
3x60 – 3525 kr/st 
4x60 – 4700 kr/st 

Arena (125l) 
1x125l – 2640 kr/st 
2x125l – 5340 kr/st 
3x125l – 7990 kr/st 
4x125l – 10690 kr/st 

Biokompost 
Biokub 325l inkl låsplanka – 1 165kr/st 
Tät lartinbotten – 510 kr/st 
Luftningsskruv – 108 kr/st 

Alla priser är exkl moms, frakt tillkommer. 

Med vänlig hälsning 


	Bilaga 7 Ansökan från Ingmarsö Bygdegårdsförening Lurkan
	Sorteringskärl + kompost

