Fritidsladdning Melleruds kommun
Regler för fritidsladdning
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att erbjuda samtliga Melleruds-elever i gymnasium och
högstadium (från det att eleven börjat åk.8) att köpa fritidsladdning till halva kostnaden.
Kommunen står för den andra halvan av kostnaden. Kortet gäller vid resa med Västtrafiks
spårvagnar, bussar, tåg och båtar på vardagar efter klockan 14.00 till 04.00 samt dygnet runt
på helger och under de större skolloven. Fritidsladdning gäller i 100 dagar inom hela Västra
Götaland och gäller till och med det datum resande fyller 20 år.
❑

Elever som är skrivna i Melleruds kommun och som går på högstadium (från det att
eleven börjat åk.8) eller gymnasium erbjuds att köpa fritidsladdning till subventionerat
pris (halva kostnaden).

❑

Den subvention av fritidsladdning som erbjuds av Melleruds kommun är personlig. Elev
som tappar eller på annat sätt förlorar sitt kort kommer inte att få ersättningskortet
subventionerat av kommunen. Västtrafiks regler kring fritidskortet innebär att det inte
är personligt vilket innebär att syskon osv. kan dela på ett kort om de så önskar. Två
personer kan dock inte resa på samma kort samtidigt.

Det subventionerade fritidsladdning kan köpas av Västtrafiks försäljningsställe till fullt pris och
därefter, mot uppvisande av kvitto och intyg från skolan erhålls halva priset i subvention av
Medborgarkontoret. Pengarna sätts in på det konto som köpare uppger. Ingen
kontanthantering kommer att vara möjlig.
För att få ersättning får kvittot ej vara äldre än 1 månad.
I övrig gäller Västtrafiks policy och reglementen.

Kommunstyrelsekontoret
Postadress: 464 80 MELLERUD . Besökadress: Storgatan 11
Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 01
E-post: medborgarkontoret@mellerud.se . Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 . Postgiro: 11 74 40-8 . Orgnr: 212 000-1488

Ansökan om bidrag till fritidsladdning i Melleruds kommun
Sökandes för- och
efternamn:
Sökandes personnummer:
Sökandes gatuadress:
Sökandes postnummer och
ort:
Sökandes telefonnummer:
Bank:
Clearingnummer:
Kontonummer:
Om annan kontoinnehavare än sökandes:
Namn kontoinnehavare:
Postadress och ort
kontoinnehavare:
Personnummer
kontoinnehavare:
Telefonnummer
kontoinnehavare:

Skolans uppgifter:
Skolans namn:
Telefonnummer:
Eleven går i klass:
Stämpel och signatur från
skolan:

Medborgarkontorets anteckningar:
Fritidskort nr 1, datum och
signatur:
Fritidskort nr 2, datum och
signatur:

Fritidskort nr 3, datum och
signatur:
Fritidskort nr 4, datum och
signatur:
Ansökan och kvitto på inköp av fritidsladdning lämnas till Medborgarkontoret.

