
Nyköpings Kommun   Lokalansökan Boulebanor utomhus
Nyköpings Arenor        Verksamhetsperioden 2021 

Lokalbokningen         Viktigt att kontaktpersonen har mandat från föreningen att svar på frågor och 

61162 Nyköping        ta beslut angående lokalbehov. 

Tfn: 0155-248910        Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar 

e-post: lokalbokningen@nykoping.se   får lagras och bearbetas i register av förvaltning/ nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelse. 

Hyresgäst/Namn: Org nr/Pers nr: Kontaktperson: 

Adress: Telefon: Kontaktpersonens telefon: 

Postadress: E-post: Kontakpersonens E-post: 

Tid som önskas: 

Förening/lag Datumperiod 
Från – tom 

Klockslag 
Kl.. till kl .. 

Undantagsdatum 
som ej ska spelas 
på 

Övrigt Antal banor 
Hel/halv 

Önskad antal 
träningar/vecka 

Antal deltagare Önskad 
veckodag 

Ansökan ska finnas hos Nyköpings Arenor Lokalbokningen senast 31 mars 2021 lokalbokningen@nykoping.se 
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