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Ansökan om stöd för investeringar år 2021 av medel som influtit genom Ålands Penningautomatförenings
verksamhet.

Ansökan måste vara oss tillhanda senast den 15 oktober kl. 16.15 året före investeringen är planerad att
genomföras. Om 15 oktober infaller på en helg gäller därpå följande vardag.

Om dispositionsmedel finns tillgängliga kan, i undantagsfall, även investeringsstöd sökas vid annan tidpunkt.

Granskningsmedgivande:
Sökande sammanslutning berättigar Penningautomatföreningen och landskapsregeringen att granska
medelsförvaltning och bokföring i dess helhet. *

✓ Ja

Föreningar som erhåller stöd ur penningautomatmedel ska fylla villkoren i Föreningslagen 1989/503, 38 a § gällande
verksamhetsgranskning.
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1989/19890503

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Sökande

FO-nummer (alternativt föreningsnummer) *

0205032-7

Namn (Förening/Sammanslutning/Stiftelse) *

Kökar kommun

Kontaktperson (Efternamn Förnamn) *

Christian Pleijel

Postadress *

Överboda

Postnummer *

22730

Ort *

Kökar

Telefonnummer *

0457-3428825

Paf-medel för investeringar, anläggningar och
byggnadsprojekt
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Webbadress

www.kokar.ax

E-postadress *

christian@pleijel.ax

Jag godkänner att landskapsregeringen kan kommunicera elektroniskt med oss i detta ärende (även
gällande beslutet), via den ovan angivna e-postadressen.

✓ Ja

Ifylls endast om du ansöker via ombud.

Ombudets kontaktuppgifter

Bankkontonummer:
IBAN *

FI4666010001114826

BIC *

AABAFI22

Ansökan avser *

Övrig verksamhet

Om projektet
Typ av projekt *

Anläggning

Projektnamn

LocalRES

Projektplats

Kökar

Beräknad byggnadstid
Från:

06.05.2021

Till:

30.04.2025

Om byggnaden

Byggnadens kubikinnehåll:
Bruttoyta (m2) *

1100 skolan 1900 Sommarängen

Lägenhetsyta (m2) *

1600 skolan 1900 Sommarängen

Tomtens ägare: *

• Egen tomt

Tomtens areal (m2)

Projektet förverkligas på två tomter: den som skolbyggnaden ligger på (1,9 ha), och den som äldreboendet
Sommarängen ligger på (1,5 ha)

Planerarens namn

Flexens Oy

Övrigt

Ansökan om stöd och lån för anläggningar/byggnadsprojekt
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Hur beaktar projektet hållbarhet och tillgänglighet? Se ÅFS 2015:5 för riktlinjer kring energiprestandakrav

Projektet är en del av Kökars hållbarhetsplan (kallad "bobarhetsplan") och avser energieffektiverande åtgärder
som innebär övergång till fossilfria energikällor, minskade utsläpp av koldioxidekvivalenter och minskade
energidriftkostnader

Kostnader för projektet:
Byggnadskostnader, belopp (€) *

552000

Kostnader för tomten, belopp (€) *

-3

Fristående apparatur och anläggningar, belopp (€) *

0

Lösöre, belopp (€) *

-4

Sammanlagda kostnader:
551993

Finansieringsplan för projektet:

STÖD
Penningautomatmedel (max 25%, ej för markinköp), belopp (€) *

138000

LÅN
EGNA MEDEL
För ändamålet redan anskaffade medel, belopp (€)

414000

Sammanlagd finansiering
552000
Uppfylls villkoren för offentlig upphandling? *

• Ja

Medlemmar

Fyll i antal medlemmar i respektive ruta (alla fält måste fyllas i, finns det inga medlemmar i någon kategori fyller man
i 0):
Aktiva
Flickor, 0-12 år
*

0

Pojkar, 0-12 år *

0

Flickor, 13-18 år
*

0

Pojkar, 13-18 år
*

0

Kvinnor, 18+ år
*

0

Män, 18+ år *

0

Totalt antal:
0
Sammanslutningar *

0

Kostnader och finansiering

Om sammanslutningen
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Understödande
Flickor, 0-12 år
*

0

Pojkar, 0-12 år *

0

Flickor, 13-18 år
*

0

Pojkar, 13-18 år
*

0

Kvinnor, 18+ år
*

0

Män, 18+ år *

0

Totalt antal:
0
Sammanslutningar *

0

Styrelse

Styrelseordförande (Efternamn Förnamn) *

Kerstin Allgode

Styrelsemedlemmar (Efternamn Förnamn, Efternamn Förnamn osv) *

Åsa Gottberg-Jansson, Robert Karlman, Rainer Eriksson, Johanna Henriksson

Verksamhetsledare (Efternamn Förnamn) *

Kommundirektör Johan Rothberg

Ekonom/Kassör namn (Efternamn Förnamn) *

Gunilla Ponthin

Namn på revisorer/verksamhetsgranskare *

Andreas Holmgård

Bifoga bilagorna till denna ansökan här. Undvik kompletteringar i efterhand.
Skissritningar
Technology presentation.pptx
(Om fler än tre skisser: bifoga då alla skisser i samma pdf, eller resten under övriga bilagor)
Kostnadskalkyl
Technology substitutes to the Kökar demo.pdf
Utredning om respektive låns storlek samt följande års obligatoriska avkortningar och räntebelopp
Budget_cash flow plan_LocalRES.xlsx
Har stadgar lämnats in tidigare? *

• Nej

Övriga bilagor:

Här kan du bifoga eventuella övriga bilagor (t.ex. jämställdhetspolicy och alkohol- och drogpolicy)
Bilaga 1
Var_bobarhet.pdf

Genom att klicka på knappen PDF nedan kan du skriva ut eller spara din ifyllda ansökan för eget bruk. Det
går inte att spara den efter det att du har skickat in den.

Bilagor
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