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Friteatern  — ansökan om hyresbidrag

Friteatern har verksamhetslokaler på  Folkets  hus, Borgmästaregatan 1  i  Sala, från
och med oktober 2017 och söker nu  lokalbidrag för 2018.

Verksamheten består av flera lokaler utspridda på två våningar; andra våningen
samt i källarplan. På andra våningen finns ett rum samt en lokal för rekvisita ochi
kållarplan finns ett stort förråd.

Utgifter för lokaler för Friteaterns verksamhet uppgår till minimum 60 600 kr för
2018.

För verksamhet inom Sala kommun beräknas kostnaden för lokalerna att uppgå till

ca 15 000 kr för 2018.

Föreningen ansöker nu om 10 500 kr i lokalbidrag för 2018.

Kultur och fritidskontorets förslag till beslut

Kultur— och fritidsnämnden beslutar

a_tt godkänna lokalen, samt

a_tt godkänna 10 500 kr för 2018

Kultur och Fritid

Petra ]ablonski

Kulturutvecklare

SALA  KOMMUN Besöksadress: Norra Esplanaden 5 Roger  Nilssnn

Kultur— och fritidsförvaltningen Växel: 0224—555 01 Fritidsintendent/stf kultur- och fritidschef

Box 304 Fax:0224A175 90 RogerNilssoaaFase

733 25 Sala kulturfritid©salase Direkt: 0224-555 04
www.sala.se



Ansökan om lokalbidrag från Sala kommun.

Friteatern ansöker härmed om lokalbidrag a 10500 kr. för år 2018. 5261 g/QOEL [

Utgifter för lokaler som kontor och lager för Friteaterns verksamhet kommer att uppgå till

minst 60600 kr. under året.

För verksamheten inom Sala kommun beräknas kostnader för kontor och lager uppgå till ca

15 000 kr. för året.

Utöver ovanstående beräknas kostnader för hyra av repetitions— och föreställningslokal vid

Friteaterns arrangemang för ung som gammal iSala kommun till minst 12000 kr.

Summa kostnader för lokaler för verksamhet inom Sala kommun 27 000 kr.

Friteatern (802510—3410)

Ordförande och producent

Eva Janstad
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Kontakt:

Eva Janstad 070 543 31 43, p.friteatern©gmail.com

www.friteatern.se

Bg 5212-6489
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a  Folkets Hus

HYRESAVTAL

Hyresvärd: Sala Nya Folkets Hus förening U  P  A, organisationsnummer: 77 95 (JO-1218

Hyresgäst: Friteatern

802510-3410
Ekebygatan 3A

733 30 Sala

Hyresadress: Folkets Hus Sala, Borgmästargatan 1, 733 30 Sala

Hyresobiekt: Expeditions och lager lokaler  i  G:a Folkets  Hus, 26 kvm

Hyrestid: 2017—10-01  -  2020—0930

Uppsägningstid: Uppsägning av detta avtal ska ske skriftligen senast nio månader före hyrestidens
utgång.  I  annat fall förlängs avtalet ett år varje gång med ovan angiven
uppsägningstid.

Hyrespris: 42 600 kr  2017  (l—Iyresreglcringsklausul Bil 1.)
Uppvärmning ingår, vatten och avlopp ingår, dingår. internett VDS-L 60/30, yttre
fastighetsunderhåll ingår. Avfall — lämnas och sorteras vid Folkets Hus
miliöstation.

Betalningsperiod: Kvartalsvis i förskott (fakturering sker från hyresvärden)

Allmänt: Allmänna avtalsvillkor, se följande sida

Övrigt: Tillförliyrning av ytterligare verksamhetslokaler debiteras enligt överenskommen
prislista. Ytterligare lokaler t.ex. förråd, förhandlas isär-skild ordning.
internett VDSL 60/30,

Datum: 201749-03
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Föreståndare Kassör

 


