Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling
Steg 1
Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara
alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Påbörjar du din insats innan du har
fått ett beslut gör du det på egen risk. Det innebär att om myndigheten som beslutar om stöd inte beviljar din
ansökan får du stå för dina utgifter själv. Du kan läsa mer om stödet och vilka utgifter du kan få stöd för på
Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Landsbygdens Flexibla Paviljong
Övergripande
Ansöker du för egen räkning?:

Nej

Uppgifter om sökanden
Person eller Organisationsnummer
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer
E-postadress

7820001266
Åsgarns Bygdegårdsförening
Kolarbo 28
77497
FORS
Roland Ek
0732520406
ekroland@hotmail.com

Generella uppgifter om ansökan
Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens
miljövärden".
Bakgrund
Åsgarns bygdegård är sedan mer än femtio år självklar lokal för föreningars och familjers möten. Under senare
årtionde har företag, både lokala och tillresta, mer frekvent nyttjat bygdegården som plats för interna
överläggningar och utåtriktade kundmöten.
År 1996 kompletterade bygdegårdsföreningen sitt erbjudande med en utomhusarena/dansbana, till att börja
med främst avsedd för dans vid föreningsaktiviteter och bröllop. Dansbanan är efterfrågad, även för vigsel,
konsert och företagsevent. Dansbanan, som 1996 återanvändes från annan plats, är nu uttjänt.
Erfarenheterna visar att den enkla form av tillfälliga presenningstak, som hittills har använts, inte alls är
tillräcklig.
Efter analys av behov bland allmänhet, föreningar och företag, vill vi nu skapa en permanent plats för
aktiviteter som är attraktiva att genomföra där trygg, torr mötesplats möter omgärdande natur. En sådan
arena kan bokas och brukas, oberoende av väderlek. Vid regn fungerar arenan i sig och ger ändå närhet till
naturen. Vid solsken kan aktiviteterna flöda mellan arenan och omgivande skön trädgård och natur.

Konstruktion
Vår moderna paviljong förläggs på dansbanans nuvarande plats, vid vacker damm och bara några steg från
bygdegårdens bekvämligheter med kök, kapprum och toaletter.
Paviljongen får en rejäl grund av stålbalkar på plintar. Golvet blir tryckimpregnerat trävirke som även används
i staketet.. Takkonstruktionen görs av limträbalkar och som takmaterial väljs transparant plast där ljuset
strömmar in.
Paviljongen kommer att kompletteras med en scen som sträcker sig över hela kortändan, här består taket av
plåt.
Totala ytan för paviljongen inklusive scen kommer att uppgå till c:a 200 kvm.
Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering, projekt eller
etablering och eventuellt betalt alla fakturor och redovisat alla utgifter till stödmyndigheten.
2019-09-30

Kontaktpersoner

Kontaktperson Roland Ek
Namn
Utdelningsadress
c/o adress
Postnummer
Postort
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress

Roland Ek
Kolarbo 28
Kolarbo 28
77497
Fors
0732520406
0732520406
ekroland@hotmail.com

Kontaktperson Bengt-Olof Danielsson
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress

Bengt-Olof Danielsson
Persbo 135
77698
Garpenberg
022522040
0706057062
persbo135@gmail.com

Kontaktperson Karin Perers
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
Mobilnummer
E-postadress

Karin Perers
Mörtarbo
77497
Fors
0705680830
karin.perers@mellanskog.se

Kontaktperson Leif Ekström
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress

Leif Ekström
Västansjö 15
77497
Fors
022631148
0703405156
leif.ekstrom@bahnhof.se

Om projektet
Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen
• DALARNA
Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen
• AVESTA

Vilket leaderområde söker ni stöd i?
Svar: Leader Nedre Dalälven 3
Vilken är målgruppen för projektet?
Svar: Målgrupp är allmänheten, både i vårt närområde och tillresta. De nås genom användarna av
paviljongen, dvs föreningar, företag och familjer. Redan uppskattade och etablerade kulturaktiviteter i
bygdegården, kompletteras med utomhusscen, trygg i alla väder. Företagsevent, vigsel eller festmiddag kan
planeras utan reservplan.
Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?
Svar: 450000

194912140250

