
 Ansökan om bidrag till underhåll av enskild väg 1(2) 
 (Ansökan fylls i så fullständigt som möjligt) 
 
  
 
  
  
 Sänds till: Nora kommun 
  Tingshuset 
 713 80 Nora 
 
Ansökan avser:  Vägsamfällighet  Vägförening  Annan enskild väg 
 

Namn på vägsamfällighet/vägförening:  
 

Kontaktuppgifter ordförande 

Namn 
      
Utdelningsadress 

      
Postnummer 

      
Ort 

      

Kontaktuppgifter kassör 

Namn 
      
Utdelningsadress 

      
Postnummer 

      
Ort 

      
Kontouppgifter 

Plusgiro 
 

Bankgiro 

 

Om vägsamfällighet eller vägförening inte finns bildad, kommer sådan förrättning att begäras?   
 Ja  Nej 

 Om frågan besvaras med nej, varför? 

Hur många fastigheter med fast bosättning finns efter vägen? 
 
Hur lång är den underhållna vägsträckan? 
 

 meter. 
 

Ligger någon del av vägen i annan kommun och i så fall hur lång är den sträckan? 

 
 

Används vägen i större utsträckning till annat ändamål än utfarter från fastigheter med fast bosättning? 

 Ja  Nej 

Om frågan besvaras med ja, vilket eller vilka ändamål och hur lång sträcka? 

 
 

Får samfälligheten/föreningen ersättning för nyttjande av vägen från annan än delägare? 

 Ja, delägare    Nej 

Om ja, hur stort belopp per år? 
 kr/år 
Övriga upplysningar 

 

 

Datum Datum 
 
 

 ................................................   .........................................................  
 
Ordförande  Kassör 
 

 ................................................   ........................................................  
 



 Ansökan om bidrag till underhåll av enskild väg 2(2) 
 Räkenskapssammandrag 
 
 
 
 
 
Räkenskapssammandrag för tiden:    

 
För:  

  

 

Kostnader  Kronor   Intäkter Kronor 

Grusning    Avgifter från delägare  

Hyvling    Statsbidrag   

Lövslybekämpning     Andra bidrag  

Underhåll av broar och trummor    

Snöplogning    

    

    

    

    

Summa:      Summa:   

 
Balansräkning per den  

 

Tillgångar   Kronor Skulder  Kronor 

Anläggningstillgångar    Anläggningslån   

Inventarier     

Förråd     

Kassa    

Plusgiro    

Bankräkning     

    

    

    

Summa:  Summa:  

 
Datum 
 
 ................................................   
 
Kassör   
 
 ....................................................................    
 
Riktigheten av ovanstående intygas 
 
Revisor  Revisor  
 
 ................................................   .........................................................  
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