
Ansökan om tider vid 
kommunala idrottsanläggningar 

Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 
821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636

Ansökan gäller: 
Säsong 

 Höst till vår (säsong)  Vår till höst (säsong)  Enstaka tillfällen
Från och med datum Till och med datum Datum i period som ska undantas 

Resurser 

 Utomhusanläggning  Inomhusanläggning  Övrigt 

 Simhall  Ishall 

Förening/organisation 
Föreningen/organisationens fullständiga namn Organisationsnummer 

Adress, c/o adress Postnummer Ort 

Fullständigt namn till kontaktperson Funktion i föreningen/organisationen Telefonnummer till kontaktperson 

E-post till kontaktperson

Högsta tävlingsnivå herrar Högsta tävlingsnivå damer Högsta tävlingsnivå junior Antal aktiva medlemmar i föreningen 

Önskemål 
Resurs Veckodag Tid Antal Verksamhet + gruppnamn Målgrupp 

herr/pojk

 ungdom 

 dam/flick 

födda år: 

 herr/pojk 

 ungdom 

 dam/flick 

födda år:

 herr/pojk 

 ungdom 

 dam/flick 

födda år:

 herr/pojk 

 ungdom 

 dam/flick 

födda år:

 herr/pojk 

 ungdom 

 dam/flick 

födda år:

 herr/pojk 

 ungdom 

 dam/flick 

födda år:

 herr/pojk 

 ungdom 

 dam/flick 

födda år:

Härmed intygas att uppgifterna ovan är riktiga 
Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Ansökan sänds till: 
Bollnäs kommun, Fritidsenheten, 821 80 Bollnäs 

eller e-post till: 

Höghammarhallen
hoghammarhallen@bollnas.se

Sävstaås IP
savstaas@bollnas.se

Arbrå sporthall
sporthall.arbra@bollnas.se

Kilafors sporthall
sporthall.kilafors@bollnas.se

Bollnäs sporthall
bokning.fritidsenheten@bollnas.se

http://www.bollnas.se/
mailto:bollnas@bollnas.se
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