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E-postformulär

Föreningens eller organisationens namn

Föreningen Skånsta ryttare, Åkersberga ridcenter

Organisationsnummer

812000-0024

Kontaktperson

Förnamn

Efternamn 

E-post

Telefon 

Kort bakgrund till varför ni söker miljöbidrag

Vi önskar minska näringsläckage med tanke på närhet till Smedbyån. Vi önskar också undvika  uppkomsten av
resistenta parasiter som får till följd att växtligheten hämmas och hästarna mår dåligt.

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

Vi söker bidrag till gödseldammsugare samt fordon att dra densamma med.
Syftet är att mocka hagarna för att undvika parasitangrepp och näringsläckage. Målet är att få rena och
parasitfria hagar som inte förorenar Smedbyån.

Motivera förslaget

Då vi är en ideell förening som nyligen investerat stora summor i den av oss ägda anläggningen behöver vi
bidrag för denna miljösatsning. På vår anläggning vistas många barn och ungdomar vilket gör det viktigt att
vara ett gott föredöme avseende miljöfrågor.

Vi har uppfattat Kommunens starka intention att minska näringsläckaget till Smedbyån och vill gärna vara med
och bidra till den positiva utvecklingen.

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem

Snarast möjligt inköp av mindre traktor och gödseldammsugare. Dammsugningen ska kontinuerligt skötas av
den anställda personalen.
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E-postformulär

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

Gödseldammsugare 47 500 kr inkl. moms (vår ideella förening har ej möjlighet att göra avdrag för moms).

Mindre traktor 250 000 kr inkl. moms

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

Kontinuerlig kontakt med Kommunen angående vattenkvaliteten i Smedbyån. Även utvärdering av påverkan på
betet/ hagmarken kommer att göras.

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

Ja

Nej



GÖDSELDAMMSUGARE 

Från: "

Datum: 22 sep 2017 kl. 14:20:29 

Till:  

Ämne: Re: Affärsförslag enligt överenskommelse 

Hej igen! 

Vi har egentligen stängt för semester och jag har inte tillgång till underlag i datorn men 

hoppas det går bra med detta underlag.  

Offert Maxi Vac 

Priser inkl frakt: 

37800kr exkl moms 

47250kr inkl moms 

Med Vänlig Hälsning 

M.E.R i Jönköping AB

Solberga 8

56491 Bankeryd

mailto:info@merjkpg.se


MINDRE TRAKTOR 

Från: 

Datum: 26 sep 2017 kl. 09:44:51 

Till: 

Ämne: Re: Förslag GIANT minilastare 

Hej! 

För ca 200000:- ex moms kan vi nog få fram en GIANT D204 SW 

http://www.giantminilastare.se/index.php/product/getdetail/1 

Leasing kostnaden för den blir ca. 3350:- per månad 

Denna maskin tar sig fram fint även om det är lerigt! Liten nog för köra in i stallarna! 

Vänliga Hälsningar / Kind Regards 

Shamrock Truck AB / Generalagent för AUSA / Återförsäljare för GIANT minilastare 

Svarvarvägen 20, Saltsjö-Boo
www.shamrockgroup.se
http://www.giantminilastare.se

http://www.giantminilastare.se/index.php/product/getdetail/1
http://www.shamrockgroup.se/
http://www.giantminilastare.se/
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