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KUL TUR- OCH FRITIDSKONTORET 
Åke Lantz 

YTTRANDE 

Nasrudins islamiska förening i Sala Förening har ansökt om lokalbidrag för sin lokal 
belägen på Åkragatan 8. Undertecknad har tillsammans med Lena Larsson träffat 
ansvarig för verksamheten, Rang Amin, under hösten 2016 för att titta på lokalerna 
och för att blida oss en uppfattning vilken typ av verksamhet som bedrivs i 
lokalerna. 

Vi fann att vi stödjer deras verksamhet för barn i lokalerna och de kurser de 
bedriver för en god integration i det svenska samhället. Den delen bedrivs i halva 
lokalen men den andra delen av lokalen är inredd som en mer kyrklig del av 
verksamheten där vi inte är beredda att stödja med lokalbidrag. 

Mitt yttrande blir att stödja Nasrudins Islamiska förening i Sala med 5250 kr per år 
(SO % av maxbeloppet)för deras verksamhet med barn och integration. 
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Marie Öhlund 

Från: Lena Larsson 
Skickat: 
Till: 

den 6 oktober 2016 13:25 
KFF 

Ämne: 

Ansökan kommer från föreningen: 

Nasrudins islamska förening i Sala 

Lena 

Från: Lena Larsson 
Skickat: den 6 oktober 2016 13:22 
Till: KFF <kulturfritid@sala.se> 

Ämne: VB: Lokalkostnadsbidrag 

Hej! 

SV: Lokalkostnadsbidrag 

Har ni denna ansökan sedan t idigare? 

Kopia på hyresavi kommer med internposten. 
Yttrande kommer från Åke om det inte kommit redan. 
Lena 

Från: RangAmin[ma ilto :Ranch@LIVE.SE] 
Skickat: den 14 september 2016 03:37 
Till: Lena Larsson <lena.larsson@sala.se> 
Ämne: Lokalkostnadsbidrag 

Hej 

Det är jag Rang som pratade med dig och din kollega angående aktiviteten och lokalkostnadsbidrag. 

Lokalkostnadsbidrag 
vår verksamhet är för barn, ungdomar och äldre. vi har aktivitet för barn under helger att kunna lära sig 
det som de behöver eller deras föräldrar önskar för sina barn. ca 15 barn och en eller två vuxna. 
för ungdomar brakar vi ha aktivitet för vinter och sommar under helger. Ungdomarna använder lokalen 
nästan varje dag, men mest på fredagar. vår mål är att försöka ta hand om alla ålder. 
Vår planering i framtiden 
1. data kurs för de äldre som behöver hjälp i svenska samhället. 
2. En aktivitet som kallas för (NATT VAKT) under lördags kvällar då går vi ut och om vi misstänker nått då 
kontakter vi polisen . 
3. Varje fredagar kommer ca 7 kvinnor som pratar och diskuterar som kallas(Kvinnor möte) och det är olika 
kultur. 
4. Aktivitet under söndagar som heter ( TÄNK PÅ NATUREN), då städer vi på söndagar 

vår förening är blandat kulturer från olika länder och ca 120 besök per vecka (barn, ungdomar, kvinnor och 
män). Vi får besök från skolor också. 
Just nu söker vi lokalbidrag till vår förening. 

Namn: NIF Adress: Åkragatan 8 tel: 072 044 0200 
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Med vänlig hälsningar 

RangAmin 
072- 044 0200 
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Salabosläder AB 
733 21 SALA 

Organisationsnr: 556352-0500 
Besöksadress: Brunnsgatan 31 
Postadress: 733 21 SALA 
Telefon: 0224-85800 
Telefax: 0224-15995 
E-post: info@salabostader.se 
Bankgiro: 356-2386 
Momsregnr/VATno: 19556352-0500 
Godkänd för F-skatt 

Produktnr/Period Adress/Beskrivning 
4-5-99-01 Åkragatan 8 

160701-160731 Samlingslokal, Hobbyrum 
* Betalas med autogiro på förfallodagen 

Kundnr Period 
115732 2016-07 Månad 
Lantmäteriets lägenhetsnr 

Kulturförening Nasrudins 
Bagargränd 35 

Hyresavi 

Produktnr 
4-5-99-01 

733 36 sALA -·sAUdrn1viMUr(-· 
Kommunstyrelsens forvaltnmg 

lnk ')n1hv·, -<;·· tl ;j 
• J, ..... 

Summa 

4 244 

Välkomna på Salabostäders familjedag söndagen den 18 september i 
Folkets Park! 
Dagen anordnas tillsammans med föreningar som vi sponsrar. 

Utskriftsdatum 2016-06-09 Förfallodag 2016-06-30 Att betala 4 244 * 

Nedanstående inbetalningskort bör användas. Om ni gör inbetalning på annat sätt måste alltid referensnummer anges. 

m baJtkgirot 
Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via 
• Bankgiro • Personkonto 
• Privatgiro • Balanskonto 
• Sparbanksgiro 
Använder du Bankgirots Leverantörsbetalningsrutin (LB) 
ange nedanstående referensnr. 

Kulturförening Nasrudins 
Bagargränd 35 
733 36 SALA 

Från bankgironr (vid girering} 

INBETALNING/GIRERING AVI 

Period 
Produktnr 

Kundnr 

TIii bankgironr 

356-2386 

lnbet avgift (ifylls av banken) 

2016-07 JUL 
4-5-99-01 

115732 

Betalningsmonagare 

Salabostäder AB 
VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS P AVIN DE 

Relerensnr Kronor öre 

115732000029691100118 MAKULERAD D 

OCR 

LÅSES MASKINELLT 

3562386 




