
Nominering till 
Håbo eldsjälspris

1(3) 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 

På den här blanketten kan du nominera en pristagare till Håbo eldsjälspris. 

Syftet med priset är att stimulera kommunens föreningsliv genom att uppmuntra och stödja ideellt 
verksamma personer inom kommunen. Utmärkelsen är riktad till en person som utmärkt sig för sitt ideella 
engagemang som har gynnat föreningslivet, kulturarvet eller friluftsmiljöerna i kommunen. 

Alla kan nominera pristagare, men man kan inte nominera sig själv. Nomineringarna skickas in mellan 1 
februari och 30 mars. 

Priset delas ut varje år på Håbo festdag. Den totala prissumman är 10 000 kronor. Om priset delas 
mellan två personer delar de på prissumman. 

Spara ner ansökan till din dator, fyll i den och skicka blanketten med e-post till: kultur.fritid@habo.se 
Tänk på att blanketten med uppgifterna blir en offentlig handling när ärendet är avslutat. 

Uppgifter om föreslagen pristagaren  
Fyll i de uppgifter du vet om föreslagen mottagare. 

Namn Mobil/Telefon 

C/o-adress 

Postadress Postnummer och ort  

E-postadress Telefon 

Ansökan avser  

☐ Föreningsliv ☐ Kulturarv ☐ Friluftsmiljö

Bifogas bilaga? 

☐ Ja ☐ Nej



Ansökan till Håbo 
eldsjälspris.

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
kultur.fritid@habo.se 

Beskriv den nominerades insatser 

Motivering  
Beskriv varför pristagaren du nominerar ska få Håbo eldsjälspris. 

Anknytning till Håbo kommun  
Beskriv den föreslagna pristagarens anknytning till kommunen (via boende eller på annat sätt). 



Ansökan till Håbo 
eldsjälspris.

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
kultur.fritid@habo.se 

Namn Relation still pristagen 

C/O adress Mobil/Telefon 

Postadress Postnummer och ort  

E-postadress

Mejlas till kultur.fritid@habo.se senast 30 mars.  

Behandling av personuppgifter 
Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR (Dataskyddsförordningen). 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att fatta beslut i ditt ärende gällande din anmälan om 
kontrollansvarig. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen där det framgår att 
behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina 
personuppgifter är kultur- och fritidsnämnden i Håbo kommun.  

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med 
dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter. 

Uppgiftslämnare 
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