
Regler för Grannar tillsammans inom Kedjan 

För att främja den lokala grannsamverkan/ sociala samvaron i området ska pengar kunna 
ansökas från föreningen för gemensamma aktiviteter med sina grannar. Exempel på 
aktiviteter kan vara: kräftskiva, julgransplundring eller sommarfest. Rent praktiskt innebär det 
att ni kanske är 5 till 7 hushåll som träffas hos en granne eller drar ihop ett långbord på 
gatan/ allmänningen och äter tillsammans kvällen lång! 

Först till kvarn gäller, dvs styrelsen beslutar om utbetalningar tills årets budgeterade belopp 
är förbrukat. 

Nedanstående gäller för att få bidrag: 

• Personen som ansöker om pengar måste själv vara medlem i Kedjan.  
• Ansökt belopp får bara användas till mat och tillbehör (ex papperstallrikar, muggar, 

dekorationer). Äskade pengar kan inte användas till dryck, varken alkoholhaltiga eller 
alkoholfria. 

• Pengar utbetalas i efterskott, dvs efter att kvitto för inhandlade förnödenheter samt en 
deltagarlista vilka som deltagit lämnats till föreningens kassör. 

• Minst 4 närliggande hushåll/medlemmar i Kedjan ska ha deltagit. Bidrag ges enbart 
för medlemmar i Kedjan även om icke medlemmar också kan vara med på 
aktiviteten. Om icke medlemmar i Kedjan deltagit och väljer att betala in 
medlemsavgift till Kedjan, utbetalas ersättning även för dem.  

• Maxbelopp för bidraget är 500:- per medlemshushåll   
 

 

1. Följande ska uppges vid ansökningstillfället (efter att aktiviteten genomförts): 
• Datum för aktivitet 
• Namn på samtliga deltagare samt adress 
• Antal personer från varje adress 

2. Kassören beviljar/avslår ansökan. Vid tveksamhet skall styrelsen kontaktas innan 
bidrag beviljas. 

3. Kvitto på inköp överlämnas till föreningens kassör tillsammans med kontouppgifter dit 
pengarna skall sättas in. 

4. Kassören betalar ut pengar till uppgivet konto. 

 

Bakgrund till budgetposten 

Från början var detta en aktivitet inom Grannsamverkan och ett sätt för Kedjan att få nya 
medlemmar. Reglerna ovan är nästan ordagrant kopierade från 2012 (undantag maxbelopp 
som inte fanns då). På årsmötet 2013-03-21 motionerade revisorerna om att det här skulle 
tas bort då det inte gav några nya medlemmar. Beslutades så. 

I dagens förslag är det främsta syftet att Kedjans medlemmar ska lära känna sina grannar! 
Dvs öka den sociala samvaron – grannar tillsammans - inom närområdet. 


