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Ansökan om bidrag för stadsodling  
 
 

  

 

Stadsbyggnadsförvaltningen ∙ Postadress 251 89 Helsingborg ∙ Kontaktcenter 042-10 50 00  

stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se                   helsingborg.se 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
 

 
 
 

Personuppgifter/föreningsuppgifter 
 

Föreningens namn 

Adress 

Postnummer Ort 

Telefon- eller mobilnummer E-postadress 

 
Kontaktperson Telefonnummer 

E-postadress till kontaktperson 

  Föreningens organisationsnummer 

 
Uppgifter om projektet 

 
 
 

 
Jag har läst och godkänner villkoren, se nästa sida, samt att mina personuppgifter registreras 
enligt dataskyddsinformationen nedan.   
 

 
Ort och datum Sökandens underskrift 
 
 
________________________________ _____________________________ 

 
 
   

 
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna administrera ansökan om bidrag för  
småskaliga odlingsprojekt (i enlighet med dataskyddsförordningen artikel 6, punkt 1 e). Mottagare  
av uppgifterna är handläggare inom stadsbyggnadsförvaltningen. Uppgifterna hanteras i enlighet  
med stadsbyggnadsförvaltningens dokumenthanteringsplan.  
Personuppgiftsansvarig: Stadsbyggnadsnämnden (stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se).  
Personuppgiftsombud: dataskyddsombud@helsingborg.se. Mer information om dina rättigheter  
finner du på helsingborg.se. 

 
 
 

Projektets titel 
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Villkor för ansökan om bidrag för stadsodling 
 

1. Bidraget avser ovanstående projekt som det är beskrivet i ansökan med tillhörande 
projektbeskrivning och ekonomiska kalkyl. Om det sker några förändringar i projektet 
ska du meddela detta till stadsbyggnadsförvaltningen snarast möjligt.  

 
2. Den som vill ansöka om bidrag ska fylla i en ansökan med sina personuppgifter, 

föreningens namn och projektbeskrivning samt ekonomisk kalkyl, föreningens stadgar, 
protokoll när föreningen bildades. 
 

3. Ansökan ska skrivas under av någon i föreningen behörig person och lämnas eller 
skickas till stadsbyggnadsförvaltningen med post eller e-post. 
 
Postadress 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
251 89 Helsingborg 
 
E-post 
stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se 
 
Besöksadress 
Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22, Helsingborg 
 

 
4. Odlingsprojektet ska redovisas med en beskrivning av projektet, gärna med bilder. 

Redovisningen ska också innehålla en ekonomisk sammanställning av erhållet bidrag.  
 
Skicka eller lämna in redovisningen till stadsbyggnadsförvaltningen senast den  
31 oktober samma år som föreningen har fått bidraget. Se adresser i punkt 3.  
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Projektbeskrivning

 

Kort beskrivning av projektet som ska innehålla karta: 
 

• Var ska projektet genomföras? 
• Hur många är engagerade i föreningen? 
• Finns marklov för projektet? 
• Finns tillgång till vatten? 



Sida 4 av 5 

  

 
      Fortsättning beskrivning 
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Kostnadskalkyl 
 

Specifikation Kostnad i kronor 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Summa kronor 

 

Utbetalningssätt 
Bidraget ska utbetalas till: 
 
Ange gironummer eller kontonummer inklusive clearingnummer samt organisationsnummer. 
 
  Bankkonto     __________________________________________          
 
  Personkonto  __________________________________________           
_ 
  Bankgiro        __________________________________________ 
 
  Plusgiro         __________________________________________ 
 
 
Organisationsnummer till föreningen: __________________________ 
 
Vänligen bifoga ett kontoutdrag med föreningens namn och kontonummer. 
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