Från: Susanne Ohlsson <Susanne.Ohlsson@hylte.se>
Till: klkdiarie <klkdiarie@hylte.se>
Ärende: VB: Bidrag Drängsered
Datum: 2015-11-17 07:24:41

Hälsningar
Susanne O
Från: Anders Nickel [mailto:anders.nickel@telia.com]
Skickat: den 16 november 2015 18:58
Till: Susanne Ohlsson
Ämne: Re: Bidrag Drängsered

Hej Susanne,
Bifogar ansökan enligt ök.
Har ni några frågor så hojta till!
MVH
Anders Nickel
From: Susanne Ohlsson
Sent: Monday, November 16, 2015 12:34 PM
To: Anders Nickel
Cc: mailto:anders.nickel@telia.com
Subject: SV: Bidrag Drängsered

Hej!
Jag har pratat med Ronny Löfquist (kommunstyrelsens ordförande). Vi kan inte ta med det till
kommunstyrelsens sammanträde nästa vecka. Ärendet måste beredas i kommunstyrelsens
arbetsutskott innan. Vad vi kan göra är att ta med ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott 8
december, men då blir det ändå inget beslut i ärendet förrän 23 februari. Det är om Boverket
accepterar att det finns ett förslag till beslut om ev. medfinansiering och att ni kompletterar er
ansökan efter KS 23 februari (om kommunstyrelsen går med på att medfinansiera). Det får du i så fall
kolla upp.
Skulle Boverket acceptera ett förslag till beslut om medfinansiering behöver jag ha in er ansökan
absolut senast den 28 november.
Med vänlig hälsning
Susanne Ohlsson
Kommunsekreterare
HYLTE KOMMUN
Telefon (direkt): 0345- 180 49
Telefon (växel): 0345- 180 00
E-post: susanne.ohlsson@hylte.se

www.hylte.se
Från: Anders Nickel [mailto:Anders.Nickel@gremo.se]
Skickat: den 16 november 2015 09:57
Till: Susanne Ohlsson
Kopia: 'anders.nickel@telia.com'
Ämne: Bidrag Drängsered

Hej Susanne!
Drängsereds Samhälls- och bygdegårdsförening har för avsikt att ansöka om bidrag för att bla
renovera köket i bygdegården.
Detta ska skickas in till Boverket senast 13 december 2015. För att Boverket över huvud taget ska
hantera ansökan måste det finnas ett kommunalt beslut om medfinanisering av 30% av
totalkostnaden.
Jag har en ansökan till er liggandes hemma med beräknad projektkostnad. Frågan är nu om ansökan
hinner behandlas av Hylte kommun innan Lucia?
Hör av er om ni har några frågor!
Med vänlig hälsning
Anders Nickel
0734-425249
www.gremo.se

