Besiktning enligt 18 § förord-

SLUTBESIKTNINGSPROTOKOLL

Ärende

Länsstyrelsens diarienummer

ning (2010:1121) om bidrag till
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Annat diarienummer (t..ex. länsmuseum)

Erhållet bidrag i kronor

Åtgärderna utförda enligt bidragsbeslut
Åtgärder som skiljer sig från bidragsbeslutet (fylls endast i om åtgärderna ej är utförda enligt beslutet)

Objekt

Objektets namn (populärnamn, gårdsnamn, projektnamn)

Objektets fastighetsbeteckning

Objektets adress
Ort, bynamn eller dylikt

Socken

Kommun

Län

Sökande

Namn (inkl. ev. attention eller c/o)

Personnr/organisationsnr

Adress

Postnummer

Postort

Telefon dagtid
Mobiltelefon

Ombud

E-post

Ombudets adress

Ombudets telefon dagtid

Ombudets mobiltelefon

Kommentarer (erfarenheter, kritisk granskning)

I besiktningen har följande personer deltagit:
Namn

Organisation

Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 Härnösand
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon: 0611-34 90 00 Fax: 0611-34 93 72
E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se Webbplats: www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Besiktning enligt 18 § förord-

SLUTBESIKTNINGSPROTOKOLL

ning (2010:1121) om bidrag till
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Effekter (OBS! fylls i endast för vårdåtgärder!)

Nedanstående aktiviteter har genomförts i samband med åtgärderna i syfte att öka
kunskapen om objektet:
öppen visning
kurs och/eller seminarium

Ja

Nej

Ja, i ökad
omfattning direkt
efter avslutade
åtgärder eller
inom ett år

Nej

Nedanstående aktiviteter har genomförts i samband med åtgärderna i syfte att öka
kunskapen om hur man vårdar objektet:
öppen visning
kurs och/eller seminarium
Med anledning av insatserna så har objektet uppmärksammats med reportage/artikel
i tidning eller tv/radio

Jag anser att nedanstående fått ökad kunskap om objektet:
ägare
förvaltare
allmänheten
Objektet kommer att:

användas som permanentbostad
användas för annat ändamål
Till vad:……………………………………………………………………………….
utnyttjas som besöksmål
Antal besökare per år:…………………………………………………………………
marknadsföras på olika sätt. Det kommer att finnas med i broschyrer/foldrar eller
hemsidor
ha uppsatta informationsskyltar som berättar om objektet
ha uppsatta vägskyltar (t. ex. Trafikverkets) som gör att det är lätt att hitta till
objektet
visas för allmänheten genom att till exempel guidning förekommer
vara anpassat för människor med funktionshinder

Arbetet är besiktigat av undertecknad
……………………………
Datum

…………………………………………….…………
Namnteckning

.......………………………………………………….

Namnförtydligande
Länsstyrelsens anteckningar

Arbetena är godkända

Arbetena är ej godkända

………………………………………………………………………………………………..
Underskrift
Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 Härnösand
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon: 0611-34 90 00 Fax: 0611-34 93 72
E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se Webbplats: www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

