
Hembygdsföreningen Skivarps Mölla

Kostnadskalkyl Möjligheternas Mölla

Bilaga B   Kostnadskalkyl                            

Möjligheternas mölla

Total kostnad för uppförandet av                      Kostnad gällande den del av möllan som             

den nya Möjligheternas mölla.                    gäller ansökan till allmänna arvsfonden       

Kostnad (kkr)  inkl  moms                  

Kalkylerat pris*                             8861                                   6203                            

Oförutsett 10%                              886                         620

Totalinvestering     ex moms       9747                        6823 

Moms                                          2437                        1706   

Investering (kkr) inkl moms  12 184                                    8529  ( 70% av totalkostnaden)

*) Underlaget för kalkylen bifogas också som bilaga B1

Totalkostnadens fördelning och underlag för sökta beloppet

Byggnaden kommer att innehålla lokaler som är bidragsberättigade och icke bidragsberättigade 

enligt projektbeskrivningen utgående från Allmänna arvsfondens målgruppsbeskrivning.

De två översta våningarna utgörs av kontor för uthyrning och uppfyller inte kraven.

De två nedersta våningarna, som är mycket större, uppfyller kraven.

De två nedersta våningarna utgör 70% av den totala disponibla golvytan.

För att ge oss friheten att kunna använda lokalerna i de två nedersta våningarna till andra än 

bidragsberättigande målgrupper räknar vi med att underlaget för bidragsansökan minskas med 10%.

Vi har fått besked om att Arvsfonden maximalt beviljar 65% av den totala bidragsberättigande 

kostnaden. Vi ansöker om ett belopp grundat på dessa förutsättningar och det är uträknat enligt 

följande:

Totalkostnaden 12184 kkr * 0,70 * 0,90 * 0,65 = 4989 kkr 

Detta ger sökt belopp från Arvsfonden = 4 989 000 kr.

Totala finansieringen för uppförandet av ”Möjligheternas mölla”           

          
Beräknade intäkter

Allmänna arvsfonden                  4989     

Skurups kommun sökt bidrag     1000   

Skurups kommun sökt lån           4000

Egen insats&insamlat                    695

Lån i bank                                    1500

Intäkter totalt                             12 184



Hembygdsföreningen Skivarps Mölla

Kostnadskalkyl Möjligheternas Mölla

Total finansiering gällande den del av ”Möjligheternas mölla” som ansökan till 

allmänna arvsfonden avser

Beräknade intäkter

Allmänna arvsfonden                  4989

Skurups kommun sökt bidrag       500

Skurups kommun sökt lån          2000

Egen insats&insamlat                   350

Lån i bank                                     750

Intäkter totalt                               8529

Till detta ska framhållas att alla kostnader för lös utrustning och inventarier inte ingår utan 

tillkommer. Dessa kostnader kommer att finansieras av föreningens egna medel och 

sponsorer/insamlingar.


