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Bidrag till investering skall sökas på denna blankett. 
Bidraget avser kostnader för större reparationer 
eller andra åtgärder som innebär en betydande 
investering. Bidraget är också avsett för större 
inventarieinköp. 
Tänk över behov av reparationer och planera 
för framtida inventarieinköp.

Sammanställning över önskade investeringar kommande år
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Kultur & Fritid 
Sala kommun 
Box 304 
733 25 SALA 
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Ort, datum och underskrift (ordförande)
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Ort, datum och underskrift (sekreterare/kassör)
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