ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 5.68-2012
SID 1 (15)
2012-04-03

KANSLI- OCH SERVICEAVDELNINGEN

Handläggare: Madeleine Hagerth
Telefon: 08 - 508 21 051

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2012-04-19

Bidrag till det lokala förenings - och kulturlivet under 2012
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar bidrag till föreningar och frivilligorganisationer till
en sammanlagd kostnad av 155 000 kronor enlig följande fördelning och villkor
angivna i föreliggande tjänsteutlåtande:
1. Älvsjö AIK Fritid
2. Brännkyrka Hembygdsförening
3. Dansklubben Quick & Quick
4. Reform och autenticitet i Stockholm (RAFS)
5. PRO Älvsjö-Herrängen
6. PRO Solberga/Brännkyrka
7. SPF Brännkyrka
8. Förtroenderådet Älvsjö servicehus
9. Intresseföreningen Blomsterfonden Liseberg
10. Älvsjö Konstförening
11. Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn (DHB Östra)
12. De handikappades Riksförbund (DHR) Söder om Söder
13. Café Hållihop
14. Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF)
15. Solberga Bollklubb
16. Föreningen Herrängens gård
17. Älvsjö IOGT-NTO
18. Långsjö fastighetsägareförening
19. Bygg inredning förenlig hjälp folkverksamhet
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Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har för 2012 avsatt 155 tkr för stöd till det lokala förenings- och
kulturlivet. Nämnden fördelar stödet vid ett tillfälle under året. Föreningsbidrag kan
sökas av lokala föreningar som anordnar kulturaktiviteter eller som organiserar
andra former av aktiviteter riktade till barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre. Den tänkta aktiviteten ska kunna ses som ett komplement till
nämndens verksamhetsansvar och ha en lokal anknytning så att bidraget kommer
Älvsjös medborgare tillgodo.
Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar och frivilligorganisationer i Älvsjö att
söka bidrag och det har inkommit 19 ansökningar om totalt 1 352 000 kronor.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till 16 av föreningarna/frivilligorganisationerna till en sammanlagd summa av 155 000 kronor.

Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande är berett inom kansli- och serviceavdelningen. Samråd har
skett med ordförande i lokala rådet för funktionshinderfrågor respektive lokala pensionärsrådet 2012-03-29. Det lokala pensionärsrådet och det lokala rådet för funktionshinderfrågor har getts möjlighet att yttra sig om ärendet. Ärendet har också
behandlats i förvaltningsgruppen 2012-04-12.

Bakgrund
Stadsdelsnämnden har inom sitt geografiska verksamhetsområde ansvar för bidragsgivning till föreningar med utpräglad lokal verksamhet. Nämnden har för
2012 avsatt 155 tkr som stöd till det lokala förenings- och kulturlivet. Stödet fördelas vid ett tillfälle under året, efter ansökningsförfarande och beslut av stadsdelsnämnden.
Stadsdelsnämnden har inbjudit lokala föreningar och frivilligorganisationer i Älvsjö
att söka föreningsbidrag. Från och med vecka 4 fanns denna information på stadens
webbplats. Förvaltningen annonserade under vecka 5 i stadsdelsnämndens informationsannons i tidningen Mitt i Söderort, som delas ut till alla hushåll i Älvsjö.
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Riktlinjer för föreningsbidraget 2012
Föreningsbidrag kan sökas av lokala föreningar som anordnar kulturaktiviteter
eller organiserar andra former av aktiviteter riktade till;
 Barn och ungdomar
 Personer med funktionsnedsättning
 Äldre
Förutsättningar
De bidragssökande organisationerna ska främja demokrati, mänskliga rättigheter,
mångfald, ha en inriktning som ligger i linje med stadens policy (enligt gängse
principer som tillämpas av stadsdelsnämnderna) och vara uppbyggd på demokratiska principer.
Verksamheten och aktiviteten som ansökan gäller ska komplettera och stödja
nämndens ordinarie verksamhet.
Bidrag beviljas endast till föreningar som har verksamhet inom Älvsjö stadsdelsområde.
I undantagsfall kan bidrag också beviljas till regionala verksamheter där stadsdelsområdet ingår och en viss andel av medlemmarna bor inom Älvsjö stadsdelsområde. Detta ska kunna styrkas med medlemsförteckning.
Undantag kan också göras om verksamheten/evenemanget är förlagt till området
och i hög grad kommer medborgarna i Älvsjö stadsdelsområde tillgodo.

Ansökan
Ansökan skulle vara Älvsjö stadsdelsnämnd tillhanda senast den 29 februari 2012.
Ansökan sker på särskild blankett som förvaltningen tillhandahåller och ska innehålla samtliga uppgifter som efterfrågas på ansökningsblanketten.
Bidrag söks för ett år i taget och ska gälla verksamhet och aktivitet under det kalenderår som ansökan lämnas in och prövas. Organisationer som beviljas bidrag
kan inte utgå från att bidrag kommer att beviljas även nästkommande år.
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Prövning av ansökningar och beslut
Kansli- och serviceavdelningen inom förvaltningen handlägger ansökningarna.
Förvaltningen lämnar förslag om beviljande, delbeviljande eller avslag. Stadsdelsnämnden fattar beslut. Stadsdelsnämnden beräknas ta beslut om ansökningarna på
stadsdelsnämndens sammanträde den 19 april 2012. Föreningarna informeras per
brev om stadsdelsnämndens beslut.
Uppföljning och redovisning
En separat redovisning av hur beviljade medel använts av föreningarna/ frivilligorganisationerna ska lämnas senast den 31 januari 2013.
Bidragsansökningar och stadsdelsförvaltningens förslag
Det har inkommit 19 ansökningar från olika föreningar och organisationer. De har
sammantaget ansökt om bidrag motsvarande 1 352 000 kronor. I det följande
redovisas kortfattat samtliga ansökningar samt förvaltningens förslag till beslut för
respektive ansökan.

Barn och ungdomar
Älvsjö AIK Fritid
Söker: 13 000 kronor.
Föreningens verksamhet och inriktning är fritid, friskvård, social samvaro och
idrottsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna. För tolfte året anordnas Parkstafetten i Långbroparken för skolungdomar i Älvsjö. Ca. 1 000 personer, varav 500 barn
och ungdomar från alla Älvsjös skolor genomför och tittar på tävlingen. Arrangemanget är ett sätt för föräldrar och barn att få en trevlig samvaro i lekfull tävlingsform.
Det sökta bidraget ska användas till att sätta upp två mobila toaletter, utomhusbord, hyra av högtalaranläggning och släp, tävlingspriser, nummerlappar samt
underhållning av Älvsjö Brass, Kulturskolan.
Det fanns ca. 7 707 tkr i tillgångar 2011-12-31.
Föreningen har 2 153 medlemmarna varav ca. 1 600 bor inom Älvsjö stadsdelsområde.
Förvaltningens förslag: 5 000 kronor.
Motivering:
Kommer många av Älvsjös familjer tillgodo.
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Brännkyrka Hembygdsförening
Söker: 15 000 kronor.
Brännkyrka Hembygdsförening bildades 1941. Föreningens uppgift är att värna
om hembygdens nuvarande och framtida miljö, dess kulturminnen, naturvårdsområden, ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner samt främja kunskapen om hembygden.
Bidraget ska användas till att ge förskolebarn och skolbarn ett historiskt perspektiv
på hembygden.
Det fanns ca 170 tkr i tillgångar 2011-12-31.
Föreningen har 601 medlemmarna varav 425 bor inom Älvsjö stadsdelsområde.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

15 000 kronor.
Kommer många av Älvsjös barn och ungdomar tillgodo.

Dansklubben Quick & Quick
Söker: 20 000 kronor.
Klubben bildades 1974 och är Sveriges mest framgångsrika 10-dansklubb. Den har ett stort
antal duktiga unga dansare. Älvsjöungdomarna elitsatsar på sin idrott och tävlar mycket,
även internationellt. Klubben tillhör Svenska Danssportförbundet och anordnar två större
tävlingar per år. 2012 blir det 14 april och i oktober. Lokal blir Johan Skytteskolan, där
föräldrar och dansungdomar förvandlar ljushallen till en balsal. Det kommer att bli ca. 150
dansare och ca. 300 i publiken.
Bidraget ska användas till ett mjukare golv att temporärt lägga in för tävlingsdagen, då
stengolvet är ett för hårt underlag för danserna.
Det fanns ca 122 tkr i tillgångar 2011-12-31.
Föreningen har 80 medlemmarna varav 30 bor inom Älvsjö stadsdelsområde.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

12 000 kronor.
Kommer tillräckligt många av Älvsjös barn och ungdomar
tillgodo.
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Reform och autenticitet förening i Stockholm (RAFS)
Söker: 35 000 kronor.
Föreningen arbetar för att uppnå respekt och förståelse mellan muslimer och andra
medborgare, förstärka broderskapskänslan muslimer emellan oavsett etnisk tillhörighet, höja den islamiska utbildningsnivån bland muslimer, uppmuntra användningen av det arabiska språket för att kunna förstå koranens text, erbjuda utbildning i islamisk lära, tro, historia och kultur med speciell inriktning på kvinnor och
barn, erbjuda bönelokal och förskola för muslimska barn samt erbjuda utflykter
och idrottsverksamhet.
Bidraget ska användas till att stärka samarbetet med föreningar och organisationer
i området för det allmännas bästa och främja demokrati. Fortsätta att göra kommunikation och sessioner med ungdomarna samt barnfamiljerna i regionen för att
främja omfattande utvecklingsarbete och kulturaktiviteter. Bidra med att förebygga samt förbereda sig ifall något händer.
Det fanns ca 11 tkr i tillgångar 2011-12-31.
Föreningen har 325 medlemmarna varav 75 bor inom Älvsjö stadsdelsområde.
Förvaltningens förslag: Avslag.
Motivering:
Insatsen kan inte ses som ett komplement till
verksamhetsområdets kulturaktiviteter.

Äldre

PRO Älvsjö-Herrängen (Pensionärernas riksorganisation)
Söker: 35 000 kronor.
Föreningen främjar pensionärernas kulturella intressen genom att ordna möten, driva
studiecirklar och olika friskvårdsaktiviteter samt stimulera till bl.a. teaterbesök och
resor. Ingår i stadsdelsnämndens pensionärsråd.
Det sökta bidraget ska användas till bl.a. lokalhyran på 30 tkr i Godtemplargården belägen i Långbro sam till underhållning vid åtta månadsmöten.
Det fanns ca 94 tkr i tillgångar 2011-12-31.
Föreningen har 379 medlemmar varav 325 bor inom Älvsjö stadsdelsområde.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

30 000 kronor.
Kommer många av Älvsjös äldre tillgodo samt kan ses
som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar.
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PRO Solberga - Brännkyrka (Pensionärernas riksorganisation)
Söker: 30 000 kronor.
Föreningarna har slagits ihop under 2011. Föreningen fortsätter med bingo, boul,
chi gong, hobbyverksamhet till basaren, resor, subventionerade teaterföreställningar, bridge, studieverksamhet samt väntjänst.
Det sökta bidraget ska användas till att utveckla verksamheten och stödja pensionärerna i deras behov.
Det fanns ca 14 tkr i tillgångar 2011-12-31.
Föreningen har 357 medlemmar varav 254 bor inom Älvsjö stadsdelsområde.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

23 000 kronor.
Kommer många av Älvsjös äldre tillgodo samt kan ses
som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar.

SPF Brännkyrka (Sveriges Pensionärsförbund)
Söker: 15 000 kronor.
Föreningen tillvaratar pensionärernas intressen, informerar om samhällsfrågor
samt främjar studier och god livskvalitet.
Det sökta bidraget ska användas till hyra av Park samt subventionera utflykter och
studiebesök.
Det fanns ca 114 tkr i tillgångar 2011-12-31.
Föreningen har 500 medlemmar varav 356 bor inom Älvsjö stadsdelsområde.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

15 000 kronor.
Kommer många av Älvsjös äldre tillgodo samt kan ses
som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar.

Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet under 2012

DNR 5.68.-2012
SID 8 (15)

Förtroenderådet Älvsjö servicehus
Söker: 20 000 kronor.
Förtroenderådet vill göra samvaron lättsam för de boende.
Det sökta bidraget ska användas till musikarrangemang, midsommar- och julfest
med underhållning samt utflykt till Eskilstuna djurpark.
Det fanns ett underskott på ca 2 tkr 2011-12-31.
Det är ca 100 boende på servicehuset.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

12 000 kronor.
Insatsen kan ses som ett komplement till nämndens
verksamhetsansvar.

Intresseföreningen Blomsterfonden Liseberg
Söker: 20 000 kronor.
Föreningen ska tillvarata medlemmarnas intressen samt genom möten och samkväm verka för medlemmarnas nytta och nöje.
Det sökta bidraget ska användas för båt- och bussutflykter.
Det fanns ca 33 tkr i tillgångar 2011-12-31.
Det är ca 127 boende på servicehuset.
Förvaltningens förslag: 12 000 kronor.
Motivering:
Insatsen kan ses som ett komplement till verksamhetsområdets kulturaktiviteter.

Älvsjö Konstförening
Söker: 5 000 kronor.
Föreningen stimulerar konst- och konsthantverksintresset.
Det sökta bidraget ska användas till föredragshållare på årsmöte samt underhållning
vid möte i november.
Det fanns ca 32 tkr i tillgångar 2011-12-31.
Föreningen har 121 medlemmar varav 74 bor inom Älvsjö stadsdelsområde och en
mycket stor andel är äldre.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

2 000 kronor.
Insatsen kan ses som ett komplement till verksamhetsområdets kulturaktiviteter.
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Personer med funktionsnedsättning

DHB Östra; Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn i Östra
Sverige
Söker: 5 000 kronor.
Föreningen arbetar handikappolitiskt som intresseorganisation för familjer med
döva, hörselskadade och språkstörda barn och ungdomar i Stockholms, Uppsala
och Gotlands län. Föreningen genomför även aktiviteter för att medlemmarna ska
få träffas och barnen få en mer aktiv fritid.
Bidraget ska användas till simskola med teckenspråkstolk och en förälder per barn
i vattnet. I Vattenhuset, Varuvägen 9 i Älvsjö finns fyra simskolegrupper för 24
barn i åldern 2-5 år.
Det fanns ca 234 tkr i tillgångar 2011-12-31.
Föreningen har ca 800 medlemmar varav 28 bor inom Älvsjö stadsdelsområde.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

4 000 kronor.
Insatsen kan ses som ett komplement till nämndens
verksamhetsansvar. Har även sökt 15 tkr från HSN.
Brukar få ca 220 tkr i bidrag från Stockholms läns
landsting.

DHR Söder om Söder (De handikappades Riksförbund)
Söker: 25 000 kronor.
Sektionen ordnar träffar och bussresor av social karaktär med kulturinslag.
Det sökta bidraget ska användas till att minska kostnader vid aktiviteter bl.a. hyra av
liftbuss och artistgage vid lördagscaféer.
Det fanns ca 34 tkr i tillgångar 2011-12-31.
Förbundet har 250 medlemmar varav 12 medlemmar bor inom Älvsjö stadsdelsområde.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

2 000 kronor.
Insatsen kan ses som ett komplement till nämndens
verksamhetsansvar. Har även sökt bidrag från Skarpnäcks samt Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder.
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Föreningen Café Hållihop
Söker: 5 000 kronor.
Café Hållihops medlemmar finns inom socialpsykiatrin och föreningen ska verka
för gemenskap och kultur samt att komma ut i samhället. Medlemmarna träffas en
gång/månad på hembygdsgården Lerkrogen.
Det sökta bidraget ska användas till hyra av lokal, inbjudna gäster, julpyssel, teater,
soppteater, utställningar och museer.
Det fanns ca 7 tkr i tillgångar 2011-12-31.
8 av de 10 medlemmarna bor inom Älvsjö stadsdelsområde.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

2 000 kronor.
Insatsen kan ses som ett komplement till nämndens
verksamhetsansvar.

Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer;
FHDBF
Söker: 60 000 kronor.
Föreningen förenar familjer med döva, hörselskadade samt ci barn, ungdomar och
vuxna. Verksamheten processorienterar utifrån familjernas behov.
Det sökta bidraget ska användas till sammankomst/fest i Långbroparken med kulturinslag såsom teater öppet för alla. En ”Må bra dag” ska anordnas med möjlighet att
testa konditionen och göra en plan. Föreläsningsserie för föräldrar.
Verksamhetsberättelse och ekonomiskt bokslut för 2011-12-31 liksom verksamhetsplan och budget för 2012 har inte lämnats.
Föreningen har 200 medlemmar varav 7 familjer som bor inom Älvsjö stadsdelsområde.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

Avslag.
Föreningen har lämnat en ofullständig ansökan.
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Barn och ungdom samt äldre

Solberga Bollklubb
Söker: 6 000 kronor.
Klubben är en lokal idrottsförening för alla pensionärer, vuxna och framförallt för
barn och ungdomar.
Det sökta bidraget ska användas till att anordna det årliga Valborgsmässofirandet
den 30 april i Parkleken Kristallen.
Det fanns ca 61 tkr i tillgångar 2011-12-31.
Klubben har 279 medlemmar varav 201 bor inom Älvsjö stadsdelsområde.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

6 000 kronor.
Kan komma alla Älvsjös familjer tillgodo, då allmänheten har tillgång till evenemanget.

Föreningen Herrängens gård
Söker: 7 000 kronor.
Herrängens gård är centrum för föreningsverksamhet i Älvsjö. Aktiviteter som
föreningen ordnar är vår-, höst-, och julmarknad och Valborgsmässofirande. Aktiviteterna riktas främst mot allmänheten i närområdet.
Det sökta bidraget ska användas till utformning, tryckning och utdelning av reklamblad och affischering, arvoden till musiker samt hyra av högtalaranläggning.
Det fanns ca 99 tkr i tillgångar 2011-12-31.
Föreningen har 17 Älvsjöföreningar som medlemmar.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

7 000 kronor.
Kan komma alla Älvsjös familjer tillgodo, då allmänheten har tillgång till evenemangen.
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Älvsjö IOGT-NTO
Söker: 10 000 kronor.
Nykterhetsorganisation, som innefattar opinionsbildning och upplysning i alkoholoch drogfrågor samt har möten och arrangemang för medlemmar och allmänhet med
föreläsningar, kulturprogram och studiecirklar i den egna samlingslokalen, Godtemplargården.
Bidraget ska användas till gager och arvoden samt annonsering och andra informationsinsatser i samband med konserter och andra sammankomster, som är öppna för
allmänheten.
Det fanns ca 273 tkr i tillgångar 2011-12-31.
Organisationen har 74 medlemmarna varav 34 bor inom Älvsjö stadsdelsområde.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

3 000 kronor.
Kan komma många av Älvsjös medborgare tillgodo, då
allmänheten har tillgång till evenemanget.
Har sökt 5 tkr hos Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet.

Långsjö fastighetsägareförening LFF
Söker: 6 000 kronor.
Föreningen anordnar samt medverkar i olika aktiviteter, som syftar till att öka
sammanhållningen, motverka segregation samt sprida kunskap till unga och äldre
om Långsjö, dess historia och framtid. Vårstädar Långsjöbadet, Långsjö Torg och
stränderna däremellan samt deltar i Långsjörundan. Håller i projektet Rädda
Långsjöns Grodor.
Det sökta bidraget ska användas till informationsblad, informationskvällar, nya
skyltar för grannsamverkan, deltagande i Långsjörundan samt den historiska
skyltningen i Älvsjöskogen. Grodkväll och grodsafari april/maj samt varningstavlor ”Grodor på väg”. Studiebesök ska göras till liknande projekt.
Det fanns ca 42 tkr i tillgångar 2011-12-31.
Alla 332 betalande hushåll ligger inom Älvsjö stadsdelsområde.
Förvaltningens förslag:

5 000 kronor.
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Motivering:

Kan komma alla Älvsjös familjer tillgodo, då allmänheten har tillgång till evenemangen samt kan ses som ett
komplement till nämndens verksamhetsansvar.
Bygg inredning förenlig hjälp folkverksamhet
Söker: 1 020 000 kronor.
Enskild näringsidkare, som är intresserad att starta verksamhet i f.d. banklokalen
på Johan Skyttes väg 198. Sökanden vill starta en förening/ett familjeföretag för
äldre, där de kan umgås tryggt och få underhållning, servera kaffe, bullar, nyhetstidningar, internettjänst m.m. för att hjälpa de äldre att betala sina räkningar, spela
spel och sysselsätta sig. Även ungdomar ska träffa varandra i lokalen för att spela,
nattvandra med Lugna gatan, vakta hållplatserna till bussar och pendeltåg.
Det sökta bidraget ska användas till att renovera lokalen, utgifter och personalkostnader för tänkt verksamhet.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

Avslag.
Sökanden är inte en lokal förening utan näringsidkare.

Sammanfattande synpunkter
I enlighet med vad som angivits ovan föreslås att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till 16 föreningar/frivilligorganisationer motsvarande sammanlagt 155 000
kronor till kulturaktiviteter för 2012.
För tre bidragsansökningar föreslås avslag. Reform och autenticitet i Stockholm
(RAFS) för att insatsen inte kan ses som ett komplement till nämndens verksamhetsområdets kulturaktiviteter, Hörselskadade och Döva Barn med Familjer
(FHDBF) för att föreningen har lämnat en ofullständig ansökan samt Bygg Inredning förenlig hjälp folkverksamhet för att sökanden inte är en lokal förening utannäringsidkare.
En separat redovisning från de föreningar och frivilligorganisationer som beviljas
medel kommer att begäras in i slutet av 2012.
______________________________
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Bilaga
Sammanställning av inkomna ansökningar 2012.

BILAGA

Sammanställning av inkomna ansökningar 2012

Förening
Barn och ungdom
Älvsjö AIK Fritid
Brännkyrka Hembyggdsf.
Quick & Quick
Reform och autenticitet
Äldre
PRO Älvsjö-Herrängen
PRO Solberga/Brännkyrk.
SPF Brännkyrka
Rådet Älvsjö servicehus
Intresseför. Blomsterfond.
Älvsjö Konstförening
Funktionshindrade
DHB Östra
DHR Söder om Söder
Café Hållihop
FHDBF Hörselskadade
Barn, ungdom,
äldre
Solberga Bollklubb
Fören. Herrängens gård
Älvsjö IOGT-NTO
Långsjö fastighetsägarefö

Fått
2007

Fått
2008

Fått
2009

Fått
2010

Fått
2011

Ansökt
2012

Antal
Förslag med2012
lemmar

Varav i
Älvsjö

11 000 11 000 12 000 10 000 12 000
12000 10 000 5 000
15 000
1 000
0

13 000
15 000
20 000
35 000

5 000
15 000
12 000
0

2 153
601
80
325

1 600
425
30
75

34 000
18 500
25 000
11 000
3 000

33 000
16 000
25 000
11 000
5 000

33 000
17 000
25 000
15 000
5 000

6 500
5 000
5 000
5 000
2 000

30 000
14 000
15 000
10 000
10 000
2 000

35 000
30 000
15 000
20 000
20 000
5 000

30 000
23 000
15 000
12 000
12 000
2 000

379
357
500
*100
*127
121

325
254
356
*100
*127
74

5 000
2 500
15 000

2 000
-

3 000
3 000
-

1 000
2 000
-

2 000
0
2 000
-

5 000
25 000
5 000
60 000

4 000
2 000
2 000
0

800
250
10
200

28
12
8
****7

3 000
3 000
3 000

3 500
5 000
7 000
5 000

4 000
6 000
9 000
4 000

4 000
5 000
4 000
2 000

6 000
7 000
4 000
3 000

6 000
7 000
10 000
6 000

6 000
7 000
3 000
5 000

279
**17
74
***332

201
**17
34
***332
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Bygg inredning m.m.
Totalt
* Boende

-

-

-

-

-

1 020 000

0

1 352 000 155 000
** Föreningar

***Fastigheter

****Familjer
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