Ansökan investeringsbidrag Alingsås Modellflygklubb
Alingsås modellflygklubb har ett modellflygfält om knappt 4000 kvadratmeter i Rödene med
tillhörande liten byssja. Marken arrenderas av Alingsås Kommun. På modellflygfältet bedriver vi vår
huvudsakliga verksamhet under vår/sommar/höst. Under vinterhalvåret brukar vi hyra in oss i olika
idrottshallar i Alingsås för att bedriva inomhusflygning varannan vecka.
Vi har under 2021 och planerar att under 2022, göra riktade satsningar till både ungdomar och
seniorer. Vi har med tacksamt stöd av Sparbanksstiftelsen köpt in skolflygplan för både inom- och
utomhusbruk, dubbel uppsättning av radiokontroller för att säkert kunna ”skola” nya elever samt
dator med modellflygssimulator, allt för att kunna enklare och säkrare kunna hjälpa ungdomar och
nybörjare att komma i gång med hobbyn.
Vi kommer också att under 2022 ha riktade aktiviteter till seniorer, både befintliga medlemmar, men
hoppas även med viss återrekrytering.
En av de största förutsättningarna för att bedriva vår verksamhet på modellflygfältet i Rödene är en
mycket välklippt gräsmatta.
Vår bensindrivna åkgräsklippare har i princip uppnått sin tekniska livslängd och vi behöver se över
hur vi skall kunna sköta flygfältet i framtiden. På grund av ekonomin i klubben har vi också tvingats
avstå extern service på vår gräsklippare under de senaste åren.
För att både minska på den ideella arbetstiden vi behöver lägga på att klippa gräsmattan, samt
minska vår miljöpåverkan, kommer vi att under 2022 försöka investera i en gräsklipparrobot.
Miljö-aspekten av vår hobby är något som vi arbetat med tidigare, redan för ett antal år sedan
investerade vi, med egna medel, i en liten solcells-anläggning som vi använder för att ladda våra eldrivna modellflygplan.
Då gräsytan är relativt stor innebär detta också att vi behöver investera i en robot som klarar denna
yta vilket innebär att investeringen och kostnaderna för densamma blir omfattande för
modellflygklubben.

Beräknade investeringskostnader:
Inköp av klippare Husqvarna AM450X inkl installation

51,295:-

Omdragning av el i byssjan och uttag för gräsklipparen

5,000:-

Summa

56,295:-

Vi ansöker härmed om investeringsbidrag för inköp av Robotgräsklippare, installation av klipparen
samt omdragning/framdragning av el till klipparen. Kontakta oss gärna för eventuella frågor eller
kompletteringar.

Alingsås 2022-04-20
Alingsås Modellflygklubb

gm Anders Larsson, sekreterare
070-685 03 86, anders@amfk.se

