
 

Ansökan om Idépengen 

Fyll i ansökan och skicka in den med brev eller e-post. Det är bara en person som ska söka 

Idépengen men är ni flera som ska genomföra projektet så hjälps ni åt att fylla i blanketten. 

Kontakta Boost Hyltes projektledare om du har frågor.  

 
Postadress:   E-post: 
Hylte kommun  boost@hylte.se   

Storgatan 8  

314 80 Hyltebruk  

 

Sökande 
Förnamn 
  

Efternamn 

Personnummer 
 

Adress 

Postnummer och ort 
 

Telefon 

Mobiltelefon 
 

E-post 
 

 

Vårdnadshavare (ska fyllas i om den sökande är under 18 år) 
Förnamn  Efternamn 

Personnummer Adress 

Postnummer och ort Telefon 

Mobiltelefon E-post 

 

Vad vill du göra?  

 

 

 

 

 

mailto:boost@hylte.se


 

När ska projektet vara klart? 

 

 

 

 

Hur många är det som ska genomföra projektet? 

 

 

 

Varför vill du genomföra din idé? 
 

 

Gör en enkel budget. 

Vad? (ex. lokal, mat etc.) Kostnad (kr) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Totalt  



Ovan lämnade personuppgifter kommer att registreras hos kommunen och behandlas i enlighet med 
bestämmelserna i personuppgiftslagen (SFS 1998:204).  

 

 

Jag är införstådd med förutsättningarna för Idépengen och har tagit del av dess 

anvisningar och riktlinjer.  

Ja Nej 

 

Signatur sökande 

_________________________________ 

 

Namnförtydligande   Datum 

_________________________________ ________________ 

 

Signatur vårdnadshavare (om den sökande är under 18 år)  

_________________________________  

 

Namnförtydligande   Datum 

_________________________________ ________________ 

 

Kontakt  
Joel Käll-Karlsson   

Projektledare Boost Hylte 
E-post: boost@hylte.se  

Telefon: 072-396 70 41 
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