
  www.simrishamn.se 

 
    Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Simrishamns Kommun 

    Samhällsbyggnadsförvaltningen 

    Simret Kidane 

    272 80  SIMRISHAMN 

 

Väghållningsbidrag för år 2018 (utbetalningsår 2019) 
 

Undertecknad vägförening ansöker om kommunalt väghållningsbidrag 

för år 2018. 

 

Vägens längd från allmän väg till sista permanenta bostadshuset ....................... m, varav 

....................... m inom Simrishamns kommun. 
 

 Vägen är öppen för trafikering av allmänheten och är farbar hela året. 
 

 Vägen minst 2,0 meter bred och ska ha mötesplatser vid behov. 
 

 Samfällighetens totala bidragsberättigade vägnät är minst 100 meter. 
 

 Samfälligheten har bedrivit organiserad verksamhet under bidragsåret. 

 Fakturakopior avseende 2018. 

 Underskrivet årsmötesprotokoll från år 2018 bifogas ansökan. 

 

Vägföreningens styrelse: 

 

Ordförande     ............................................................................................................... 

 

Kassör            ................................................................................................................ 

 

Kontaktperson   ............................................. Tel. ............................………………... 

                         Mobil tel…………………………….. 

Bidrag adresseras till:  

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

 

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

 

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

 

Postgironr: ............................................................................................ 

Bankgironr:…………………………………………………………… 

 

Clearingnummer……………….Kontonr…………………………… 

                    

Verklig underhållskostnad senaste räkenskapsåret ................................. 

 

..................................................................................................... kronor. 

Att ovanstående lämnade uppgifter överensstämmer med verkliga förhål- 

landen intygar: 

 

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

Vägföreningens namn 

 

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

Ordförande                 Kassör 
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Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) 

 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer och e-
post. Syftet med en sådan behandling är att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig angående att hyra 
en torgplats och tillhandahålla de tjänster du har beställt. 
 
Vi har fått dina uppgifter från denna blankett. De uppgifter du har angett är nödvändiga för att kunna 
teckna avtal. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter 
kommer att sparas i tio år. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna 
utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kan 
även komma att överföras till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden, Simrishamns kommun. Du har rätt att 
kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, 
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du 
enklast genom att kontakta oss på kontakt@simrishamn.se eller på telefonnummer 0414-81 90 00. Du 
når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@simrishamn.se eller på telefonnummer 0414-81 
90 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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