Tekniska kontoret
ANSÖKAN OM
LANDSBYGDSBELYSNING
För fastighetsägare som stadigvarande (ej fritidsboende) bor på landsbygden
inom Vaggeryds kommun finns det möjlighet att ansöka om att få utebelysning
uppsatt, samt kostnader för drift och underhåll betalda av kommunen. Samma
möjlighet har fastighet som används som allmän samlingslokal eller med annan
service på landsbygden. .

Mer information om finns på kommunens webbplats: www.vaggeryd.se. Kontakta
gärna tekniska kontoret om du har några frågor: tfn 0370-67 80 00 eller e-post
tekniska@vaggeryd.se

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning (där belysning önskas)

Fastighetens användning (bostad, samlingslokal etc.)

Sökandes namn

Utdelningsadress, postnummer, postort

Telefon/mobil

E-post

Uppgifter för utbetalning av bidrag
Personnummer

Plusgiro

Bankkonto

plusgironummer

Bankgiro

bankgironummer

clearingnummer och kontonummer

Ange vilken bank ovanstående gäller

Sökandes underskrift
Jag förbinder mig att fullgöra de villkor och förpliktelser som finns angivna i gällande bestämmelser för gårdsbelysning inom Vaggeryds kommun. Om fastigheten
inte längre användes för uppgivet ändamål (blir obebodd eller övergår från permanent- till fritidsbostad) ska jag omgående meddela kommunen det. Övergår
fastigheten till annan ägare ska jag meddela kommunen det samt informera ny ägare om gällande bestämmelser. Jag ger kommunen rätt att utföra nödvändiga
åtgärder på fastigheten för anläggandet och underhåll på gårdslampan med tillhörande utrustning.

Datum

Namn och namnförtydligande

Informationen du lämnar i denna ansökan kommer att lagras och bearbetas i dataregister av Vaggeryds kommun i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För frågor eller information om databehandlingen, kontakta Vaggeryds
kommun, tekniska kontoret, Box 43, 568 21 Skillingaryd, tel 0370 67 80 00.
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Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Organisationsnummer

Box 43
568 21 Skillingaryd

Bangårdsgatan 2
Skillingaryd

0370-67 80 00

0370-67 81 40

5950-7434

212000-0522

E-post

Internetadress

kommunstyrelsen@vaggeryd.se

www.vaggeryd.se

Tekniska kontoret
Beslut
Med stöd av gällande delegationsordning beslutar undertecknad att din ansökan om landsbygdsbelysning:

Beviljas
Avslås med motiveringen:

Tekniska kontoret den.______________________________

Teknisk chef ___________________________________________

Original: Sökande. Kopia: Elverket MD, Tekniska kontoret, Diarium

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Organisationsnummer

Box 43
568 21 Skillingaryd

Bangårdsgatan 2
Skillingaryd

0370-67 80 00

0370-67 81 40

5950-7434

212000-0522

E-post

Internetadress

kommunstyrelsen@vaggeryd.se

www.vaggeryd.se

