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Redovisning av projektbidrag
Föreningens namn
Tyresö Hembygdsförening

Rubrik som förklarar vilket projekt som ni beviljats bidrag för
Utgivande av bok om Tyresös torp och gårdar

Tidpunkt/tidsperiod för projektet
1 april-4 december

Plats för projektet
Bokproduktion

Eventuella medarrangörer
Samarbete med Kulturhistoriska bokförlaget

Beskriv hur projektet som ni beviljats bidrag för genomfördes
Boken är klar

Beskriv om och i så fall hur projektet uppnådde sitt syfte
Boken kommer att säljas till såväl medlemmar i föreningen genom föreningen som till allmänheten genom bla Tyresö bokhandel, ebokhandlar mm

Beskriv om och i så fall hur projektet nådde sin avsedda målgrupp
Vi utgår från att boken kommer att nå avsedd målgrupp

Beskriv vilka lärdomar ni kan dra från projektet
Längre förberedelse tid för finansieringen för ansökan till fonder behövs lång tid

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till redovisningen
Avtal kulturhistoriska undertecknat.pdf
Rekvisition Patriotiska Sällskapet.docx
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Telefon: 08-578 29 100
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Faktiska intäkter (kr)
Beviljat bidrag från kultur- och fritidsnämnden
320000
Avgifter (exempelvis biljettintäkter eller deltagaravgifter)
0
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)
15000
Övriga intäkter
0

Faktiska kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
0
Resor/transporter
0
Lokalhyra
0
Utrustning/material
2556
Marknadsföring
0
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
379000
Specificera övriga kostnader
Produktion av boken

Summa budget för ansökan
Egen finansiering anges här
100 000
Summa intäkter
15 000
Summa kostnader
381 556
Summa reovisning
266 556
Övriga kommentarer om det ekonomiska utfallet
Avvikelsen från budget beror i första hand på att några större marknadsföringsinsatser t ex boksläpp inte kan genomföras på grund av
Corona pandemin. Vi har fått bidrag på 15000 från Patriotiska sällskapet.

Tyresö kommun
135 81 TYRESÖ
Marknadsgränd 2, Tyresö centrum
Telefon: 08-578 29 100
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Kungl. Patriotiska Sällskapet
Eriksbergsgatan 12A
114 30 Stockholm

REKVISITION
Ert Diarienummer Nr Vmaj20-0039
Tyresö Hembygdsförening rekvirerar härmed de av Er beviljade bidraget på 15 000
kronor.
Beloppet betalas till Tyresö Hembygdsföreningens plusgirokonto nr 50 97 06-6.

För Tyresö Hembygdsförening
Tyresö den 1 oktober 2020

Alfhild Hög
Kassör

