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Riktlinjer fiir lokalt bidrag TeIIenes Vindpark 

Tellenes Vindpark 5r belégeti Lund och Sokndal kommun Det lokala bidraget skali dirmed ffirdelas 

lika mellan kammunema. Respektive kommun ansvarar fér an hantera och dela ut bidrag utifrén satta 

riktlimer. Total summa utgfirs ér 2019 av 100 000 NOK (50 000 NOK per kommun). Summan betalas ut 
1 géng per 5r, under mars ménad mot mottagen faktura fran respektive kommun- 

Syftet med Iokalt bidrag skall vara att bidra tilt och sténa ideeli féreningsverksamhet och arrangemang 

som é’r rm nytta fdr invénare ide komrnuner dar vindparken ‘a"r beléigen. Krav far att sbka bidrag ska" 
vara at! f6reningen 'a‘r registrerad och har sin huvudsakliga verksamhe! inom respektwe kommuns 
gra’inser. 

Lokala skid~ och fridlufrsffireningar i respektive kommun skall stfifittas p3 en érllg basis med minimum 
25% av del tokala stfidet. Syftet ‘ar att bidra tIII uppritthéllande av skidspé’r vid tillging pa sna. Vid ‘icke 

tlllgéng pé sné skall def. Iokaia stadet anvhndas f6r friluftsfré'mjande l omrédet kring skidffireningen. 

Teflenes Vindpark AS (TVAS) sétter hfigt vérde pé att stc‘itta lokala f'c‘zreningar med fokus p5 barn och 

ungdomar» D’a'rffir ska" resterande utav tokalt b:drag anvfindas til! an stétta fareningar och 
allmé‘nnyttlg verksamheten inom respeklive kommun. 

Ansaknlng om |oka|t bidrag s‘a‘ndes tiN Oppvekst og kulturréd fér Lund eller Soknda’;i kommun. 
Ansékan skaE! vara inkommen senast 31 Mars och avse aktivitet eller verksamhet 50m skall pégé under 
det kommande éretn Ansfikan skall innehé‘la faljande information: 

a Féreningens namn 
z; Antal medlemmar, éldersgrupp 
:; Huvudsaklig verksamhet 
c; Vad Iokalt bidrag ska” anvéndas till 

Utifrén ovan nfimnda ruktllnjer beslutas under april ménad bevii,ande och ffidelning av stb'd ffir din 
aktueha éret. Utbetalning sker under aterstoden av aret mot mouagen faktura. Tenenex; Vindpark 
finskas bli omnamnd som sponsor 1 de sammanhang da‘r lokalt bidrag har anvints 

Utvfirdering av avtal samt vad lokalt stSd anvants till skall ske pa érlig basis och presenteras till TVAS 

fare 31 december. Kvarstér pengar vid arsslutet 6verf6rs detta till nfistkommande ér, 

Uppdagas det an lokalt stéd mlssbrukas eller inte anvéinds i enIighet med ansfikan eller avsett ken 
aterbetafning immma an krévas. 

Dena avtal farnvaa automatnskt pé érlig basis. Avtatet kan sagas; upp av samtliga partet under hela 
avtaistiden. 
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