
Sponsring Terraza 
 
Företagen i Terrazahuset arbetar för att långsiktigt kunna bedriva bra verksamheter i 
Ljungby som gynnar såväl företag i kommunen som personer boende här.  
Vi stödjer gärna olika former av verksamheter som är till gagn för Ljungbys utveckling. 
Även om vi skulle vilja bidra till alla föreningar och olika initiativ så är det i praktiken 
omöjligt. Därför väljer vi årligen ut ett antal projekt/verksamheter som vi är med och 
stöttar. Man kan ansöka två gånger varje år, senast den 1 mars och senast den 1 
september. Här följer information om kriterier, hur man ansöker och övrig formalia. 
 
Kriterier 

- Sökande kan vara ideella föreningar eller privatpersoner. 
- Det man söker till ska inte vara löpande verksamhet, utan ett speciellt projekt, 

utvecklingsarbete eller speciell insats som krävs för att man ska kunna utveckla 
den verksamhet man redan bedriver. Det kan även gälla uppstart av olika 
initiativ eller ett engångsevenemang. 

- Det man söker pengar för ska uppfylla följande tre krav: 
- projektet/initiativet ska verka för att öka Ljungbys attraktivitet, 
- det ska på något sätt vara nyskapande (målgrupp, idé, genomförande etc) och 
- det ska ha ett tydligt syfte. 

- Projektet ska drivas av personer eller föreningar inom det geografiska område 
som är Ljungby kommun. 

 
Villkor 

- Terraza ska få möjlighet att exponeras i samband med projektet på det sätt vi 
kommer överens med projektägaren om. Terraza ska även få möjlighet att på vår 
hemsida eller liknande få visa upp samarbetet.  

- Terraza ska efter projektet få en kort redovisning om genomförande och utfall 
samt en ekonomisk redovisning över vad pengarna har använts till.  

 
Belopp 
Vi delar ut sponsringsbelopp på två nivåer – 5.000 och 10.000 kr. Er ansökan ska 
självklart ange vilken nivå ni söker. Eftersom vi har en gräns på hur mycket vi delar ut 
varje år, kan vi dela ut pengar till fler projekt om många ansöker om den lägre nivån. 
 
Beslut 
Beslut fattas av ledningsgruppen i Terrazahuset som består av bolagets VD:ar samt av 
företrädare för ägare. Senast fjorton dagar efter sista ansökningsdag får ni besked om er 
ansökan beviljats eller inte. 
 
Övrig sponsring 
Om ni är en idrottsförening, kulturförening eller liknande som vill ha ett samarbete 
kring större evenemang som innefattar boende, var vänlig kontakta Lill Andreasson på 
0372-135 60 så ser vi hur vi kan hjälpa er med det.  



Ansökan 
 
Projektägare/förening: 
 
Kontaktperson: 
 
Tel:  Mail: 
 
Namn på projektet: 
 
Målgrupp: 
 
Belopp vi söker: 
 
Pengarna ska användas för att: 
 
 
Beskriv projektet på max en sida. Kom ihåg att beröra de områden som finns med under 
våra krav: 

- Hur bidrar det ni vill göra till att öka Ljungbys attraktivitet? 
- På vilket sätt är det nyskapande? 
- Vad är syftet? 

 
 
Maila in er ansökan till lill@terraza.com eller posta den till Hotel Terraza, Lill 
Andreasson, Stora torget 1, 341 30 Ljungby. Vi tar emot ansökningar löpande under 
året, men har ett sista ansökningsdatum för varje omgång – den 1 mars och den 1 
september. 
 
 
 
 
 

mailto:lill@terraza.com

