
                                                                                           Ansökan om tider i idrottshall 2020/2021 

För att skicka in din ansökan eller för att ställa frågor kontakta oss på kommun@essunga.se eller 
0512-570 00  Fördelningen av tider offentliggörs på www.essunga.se  
 

 

Ansökan ska vara kommunkontoret tillhanda senast 20200626 

 

 

Ansöker om följande tider 2020/2021: 

Fyll i önskad veckodag och tid samt när aktiviteten startar och slutar. Kryssa i rutan för ungdom eller senior och 

märk i kolumnen för hall vilken hall ansökan avser. B= Bredöl J= Jonslund  N= Nossebro 
 

 

OBS! Erhållna tider debiteras oavsett om de nyttjas eller ej. Ungdomsaktiviteter prioriteras. 

 

Namn:  

Organisations/personnummer:               Kontaktperson: 

E-post: Telefon: 

Faktureringsadress:  

Veckodag  Tid alt 1 Veckodag  Tid alt 2 Start HT Slut HT Start VT Slut VT Ungdom Senior Hall 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Ort Datum 

Ordförande eller vice ordförande Kassör 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

mailto:kommun@essunga.se
http://www.essunga.se/
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