Ansökan om prenumeration - Tierps Matcentral

Namn:___________________________________________________________

Adress:___________________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Personnummer:____________________________________________________
Jag ansöker om att få prenumerera på en matkasse från Tierps Matcentral. Prenumerationen gäller
ett halvår. (Ny ansökan måste lämnas om jag vill fortsätta.)
Jag åtar mig att betala prenumerationsavgiften 125 kr per termin, samt visa upp intyg om att min
månadsinkomst inte överstiger 9 290 kr. (Se sida 2.)
När matkassen hämtas återlämnar jag föregående veckas kasse. Om jag av någon anledning inte har
möjlighet att hämta min kasse åtar jag mig att meddela detta via sms.

Underskrift:________________________________________________________

Ankomstdatum Tierps matcentral:______________________________________

Ansökan beviljas
Avslås

Ställs i kö

För Matcentralen:

_________________________________________________________________

Ansökningskrav
För att ha möjlighet att beviljas en matkasse från Tierps Matcentral behöver du styrka att din
inkomst inte är högre än 9 290:- per månad genom utbetalningskvitto eller beslut.
Det innebär att du får någon form av stöd eller ersättning, se exempel nedan.
Studenter kan inte prenumerera på matkasse.
•
•
•
•
•
•
•

Försörjningsstöd
Etableringsersättning
Aktivitetsersättning
Aktivitetsstöd
Garantiersättning (låg pension)
Dagersättning från Migrationsverket
Lever på sjukpenning, sjukersättning, A-kassa, pension eller lön som understiger 9 290
kr/mån efter skatt

Prenumerationsvillkor
•

Matkassen innehåller råvaror för tillagning, inte färdiga maträtter

•

Innehållet kan även vara städ, disk och hygienartiklar

•

Prenumerationen kostar 125 kr/halvår

•

En matkasse/prenumerant/vecka – prenumeration ger cirka 20 matkassar per halvår

•

Ömsesidigt förtroende – anmäl eventuell ändrad inkomst till oss, så snart det sker

•

”Eget ansvar” och sunt förnuft – se, lukta kläm och känn först – precis som när du handlar i
butik

•

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta alltid Tierps Matcentral – butikerna har inte
något ansvar

•

Hämta alltid Matkassen på utsatt tid – annars går den till någon annan i kön

•

Om allergier finns – kontrollera det alltid – eget ansvar gäller

•

Matkassens innehåll kan variera mellan olika veckor, beroende på det som butiker donerar
till oss

•

Återbud måste lämnas om man inte kan hämta sin kasse, annars riskerar man förlora sin
plats

Ansökningsblanketten skicks till
Tierps Matcentral
c/o Borgenkyrkans expedition
S. Esplanaden 13
815 38 Tierp
eller lämnas till Borgenkyrkans expedition tis-tors 9.00–12.00

