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Avtal om stadsodlingsbidrag i Trollhättans Stad 

 Syftet med stödet/bidraget är att stimulera, uppmuntra och stödja olika odlingsinitiativ i 
Trollhättan. Bidraget kan sökas av föreningar som en delfinansiering i uppstarten av ett 
odlingsprojekt som främjar ekologiska, småskaliga och bostadsnära odlingar i Trollhättan. 
Odlingen ska bidra till att vi får en grönare stad och öka människors möjlighet och intresse 
att engagera sig i sitt närområde. Bidraget kan endast sökas för projekt som bedrivs på 
Trollhättans Stads mark. 
 
Målet är att fler och nya odlare och odlingar ska ge glädje och kunskap om odling men 
också öka kontakten mellan generationer och människor från olika delar av staden och 
världen och genom detta skapa fler mötesplatser runt om i Trollhättan.  
 
Bidrag kan sökas för:  
o Iordningställande av ett nytt odlingsområde 
o Inköp av utrustning, exempelvis pallkragar, vattenslang och redskap m.m. 
o Inköp av material, exempelvis jord, fröer och blommor m.m.  
o Odlingsprojekt som sprider kunskap om ekologisk odling, biologisk mångfald samt når  
   nya grupper av odlingsintresserade 
 
Bidrag kan inte sökas för bl.a.:  
o Lönekostnader och löpande verksamhetskostnader  
o Kommersiella och vinstdrivande odlingsprojekt  
o Kostnader för förstudier och utredningar  
o Inhägnande åtgärder, exempelvis staket/stängsel eller häckar m.m. 
 
Avtal om stadsodlingsbidrag kan endast sökas efter att man fått sin ansökan om stadsodling 
godkänd. En ekonomisk sammanställning där kostnader för uppstarten av stadsodlingen ska 
bifogas som underlag till detta avtal. Bidrag ges upp till 500 kronor per projekt och kan 
endast sökas en gång för respektive projekt. 
 
Föreningar som ansöker om bidrag ska ta avstånd från diskriminerande attityder med 
avseende på kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning eller 
funktionshinder. 
 
Bidrag beviljas under förutsättning att projektet genomförs så som beskrivits i ansökan om 
stadsodling. Stadsbyggnadsförvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna 
ansökningar och kan i efterhand komma att begära in förtydligande av uppgifter eller 
granska uppgifter som ligger till grund för bidraget. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Version 2, Senast uppdaterad: 2017-06-28 

 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
_________________________________________________________________________________________________ 
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 Trollhättan • Telefon 0520-49 50 00 • stadsbyggnad@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352 
 

Den som fått bidrag kan bli skyldig att återbetala hela eller delar av bidraget om: 
o Projektet läggs ned  
o Projektet förändras mot vad som beskrivits i ansökan utan att Stadsbyggnadsförvaltningen     
   har godkänt förändringen 
o Bidraget används på annat sätt än vad som beskrivits i den ekonomiska  
   sammanställningen utan att Stadsbyggnadsförvaltningen har godkänt förändringen.  
 
 
 
          Jag har läst igenom kraven och godkänner härmed avtalet om stadsodlingsbidrag. 
 
Avtalet skall upprättas i två exemplar, där vardera part får varsitt. 
 
Datum …………. 
 
 
……………………..…………………  ………………………………………… 
för Föreningen (skriv även aktuell odlingsplats) för Trollhättans Stad  
 
   
………………………………………………………………………………………………….. 
Vänligen ange bank, clearing- samt kontonummer för inbetalning av bidraget 
 
 
Bifogas:  
Ekonomisk sammanställning 
 
 
Blanketten skickas till: 
 
stadsbyggnad@trollhattan.se   
 
Trollhättans Stad  
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Gärdhemsvägen 9 
461 83 Trollhättan 
 
Märk kuvertet med: Stadsodling  
 
 
Vid frågor kontakta ansvarig: 
 
Landskapsingenjör 
Telefon: 0520-49 53 50 


