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Ansökan 
Bygdepeng  

Sista ansökningsdag är den 31 mars. 

Föreningen/gruppens namn  
 

      

Kort information om föreningen/gruppen (ex. syfte, inriktning, tidigare arbete) 
 

      
 

Föreningens/gruppens kontaktperson  
Namn Telefonnummer E-postadress Adress 
                        

Organisationsnummer  
 

      

Utbetalning av bygdepeng 
Bankgiro/postgiro  
      

Det planerade utvecklingsarbetet  
Bygdepengen är tänkt att användas till: 
      

Beskriv projektet  
 

      
 
 
 

Tidsperspektiv på projektet  
 1 år  2 år   3 år  

Redovisning av tidigare beviljad bygdepeng (fylls inte i om man ansöker för första gången) 
 

      
 
 

Blanketten sänds till: kommun@tranemo.se eller Tranemo kommun, 514 80 Tranemo, märk ”ansökan 
bygdepeng”.  Frågor – se kontaktuppgifter på baksidan.   
 
I och med att du undertecknar denna blankett registreras dina uppgifter hos Tranemo kommun. Uppgifterna kommer att användas för Tranemo 
kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 
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Information och villkor  
Föreningar i Grimsås/Mossebo/Hestraområdet har möjlighet att söka pengar, så kallad bygdepeng, för återbäring 
till de omgivande bygderna kring vindkraftparken.   

Kriterier  
För att beviljas bygdepeng finns följande kriterier:  

• Föreningen ska vara verksam inom det område vindkraftsparken etablerats. Se karta på 
www.tranemo.se/bygdepeng.   

• Pengarna ska gå till projekt, investeringar och gemensamma anläggningar som är positiva för områdets 
utveckling. Projekten ska stärka samlingsplatserna i området och medlen ska kunna användas för 
reparationer eller investeringar i gemensamma byggnader, konstverk, anläggningar och infrastruktur.  

• Bidrag kan ges till insatser som utvecklar besöksnäringen som exempelvis lokala evenemang men också till 
företagsutveckling inom besöks- och servicenäringen.  

• Fördelningskommittén har möjlighet att ge bidrag i maximalt tre år för ett projekt och inledningsvis bör 
insatser inriktas mot åtgärder av mer omfattande karaktär som ger långsiktiga resultat.  

Bygdepengen avser inte:  
• Rena driftsbidrag. Pengar kan inte sökas retroaktivt såvida inte investeringen är beroende i tid av 

uppförandet av vindkraftsanläggningen. Investeringen får vara påbörjad men inte avslutad vid tillfället för 
beslutet.  

• Investeringar som normalt är direkt skattefinansierade. Däremot kan fonden vara medfinansiärer i 
infrastrukturprojekt som är angelägna för bygden och som kan stärka sammanhållningen och samverkan i 
området.   

Redovisning 
Den som beviljats bidrag ska senast ett halvår efter projektets slutförande redovisa hur medlen använts till 
fördelningskommittén. Redovisningen sker…    

Kontakt (fördelningskommitténs ledamöter)  
Tranemo kommun: Göran Björk goran.bjork@fv.tranemo.se 
Gislaved kommun: Håkan Josefsson hakan.josefsson@pol.gislaved.se 
Mossebo byalag: Barbro Nilsson barbromossebo@telia.com 
Grimsås samhällsförening: Peter Johansson pejoh71@gmail.com 
Hestra Samhällsförening: Bengt Palmquist bengt@bce.se 
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