E-postformulär
Föreningens eller organisationens namn
Österåkers hembygds- och fornminnesförening

Organisationsnummer
812000-1626

Kontaktperson
Förnamn
Bo
Efternamn
Hedenstedt
E-post
bo.hedenstedt@telia.com
Telefon
073-69850742

Uppfyller föreningen/organisationen uppfyller de grundläggande skall-kraven
Verkar enligt demokratiska principer
Är icke vinstdrivande
Är politiskt och religiöst oberoende
Bedriver verksamhet i Österåker
Huvudsakliga uppgift är inte att tillvarata medlemmarnas privatekonomiska intressen

Uppfyller aktiviteten/åtgärden/satsningen som vi söker bidrag för de grundläggande
kraven?
Genomförs i Österåker
Ryms inte inom befintlig finansiering
Syftar inte till att verksamheten ska uppfylla gällande lagstiftning eller tillstånd
Avser inte åtgärd som är en investering i energieffektiv utrustning
Är inte en del av föreningens ordinarie verksamhet (miljöbidrag går till specifika aktiviteter inom
verksamheten som syftar till förbättrad miljö och är inte avsedd att vara ett allmänt föreningsstöd)

Jag har tagit del av riktlinjer för återrapportering
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Ja, föreningen kommer att redovisa kvitton för utlägg i samband med de åtgärder/aktiviteter/satsningar som
bidraget avser

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)
Luftvärmepump att installeras i hembygdsmuseet.

Motivera förslaget och beskriv hur det bidrar till Agenda 2030 enligt årets riktlinjer:
I pkt 7.3 i Agenda 2030 beskrivs att öka takten för energieffektivitet.

Beskriv aktiviteterna/åtgärden/satsningen samt när ni planerar genomföra dem
Anskaffning av två luftvärmepumpar till hembygdsmuseet. Installation under 2022.

Redovisa kostnaderna för aktiviteterna/åtgärden/satsningen ni söker bidrag för samt hur
pengarna ska användas
50000 kr avsett för inköp, installation och driftsättning.

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur aktiviteterna/åtgärden/satsningen bidrog till syfte
och mål
Genom att jämföra elförbrukningen före och efter installationen av luftvärmepumparna.

Har ni sökt eller fått ytterligare medel för aktiviteterna/åtgärden/satsningen ni söker för
nu?
Ja
Nej

Samtycke
2021-09-13 10.42
Klicka här för att samtycka till att dina personuppgifter behandlas. För att kunna hantera din ansökan behöver vi
behandla de uppgifter om dig som du har lämnat i formuläret. Vi kommer att spara dem som längst till och med
den 31 december 2022. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte skulle bli skyldiga att göra
det enligt lag.
Personuppgifter som behandlas i detta formulär är namn och dina kontaktuppgifter. Personuppgiftsansvarig är
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun, kommunstyrelsen@osteraker.se. Kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, radering, begränsning av
behandlingen eller för att göra invändningar. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se.
Du har möjlighet att lämna klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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