
Lappträsk kommun Datum Paragraf 

Kunnanjohtaja Kommundirektör 27.2.2023 § 13 
Beslutsprotokoll 

 
 

Ärende IHKU-PENG; Lopptorg / Johan Gustafsson 

 

Johan Gustafsson koordinerar lopptorgsförsäljning för intresserade säl-

jare och köpare på gården i Norrby och ansöker nu om understöd till 

evenemanget. Lopptorget ordnas under två dagar i juli 2023. Evene-

manget har redan ordnats under flera år med undantag år 2020. Under-

stödet skulle användas till annonsering i ortspressen och iståndsättande 

av försäljningsbord. 

 

Beslut Jag beslutar att bevilja 300 € IHKU-peng åt Johan Gustafsson för ord-

nande av ett lopptorg under två dagar i juli 2023. 

 

Motivering till beslutet Fullmäktiges 14.12.2016 § 32 

 

Kostnader 300 euro 

 

Underskrift  

 

27.2.2023 Jarkko Sorvanto 

 Kunnanjohtaja Kommundirektör 

 

Utdrag Johan Gustafsson 

 

Besvärsanvisning: 

Rätt att framställa rättelseyrkande: 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande kan 

framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av 

beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.  

Rättelse i beslutet kan yrkas hos nedan nämnda myndighet: 

 Kommunstyrelsen i Lappträsk 

 Lappträskvägen 20 A 

 07800 Lappträsk 

 

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del 

av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes, eller vid den tidpunkt som 

framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet. 

Vid användandet av normal elektronisk delgivning anser man att parten fått information om beslutet 

den sjunde dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas. 

 

Delgivning till parterna:  

 

Delgivits per brev, överlämnats till posten för transport, datum:___________________  

Per e-post, datum:____28.2.2023_________________ 
 

Av rättelseyrkande skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av 

den som framstället det. Rättelseyrkandet skall inlämnas till den myndighet till vilken yrkandet fram-

ställs innan tiden för framställande av yrkande går ut.  

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/d9df3676-a890-4783-b9a3-42cf728bfbc7

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 1 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 1 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 1 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 1 sider før denne siden Dette dokument indeholder 1 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/fi/document-check/d9df3676-a890-4783-b9a3-42cf728bfbc7

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


		2023-02-27T12:32:10+0000
	Visma Solutions Oy a2838d48fa679380a101a9080c8a100a8b33326f




