
 
 
 

 

 

Ansökan om underlicens för användning av varumärket KRONAN OLOFSTRÖM 

 

 
Ansökan ska fyllas i digitalt och skickas till Olofströms kommun, antingen via e-post till 
ks@olofstrom.se eller genom att skriva ut den och skicka in via vanlig post till: 
 
Olofströms kommun 
”Kronan” 
Box 302 
293 24 Olofström  

Ansökningar tas emot och behandlas löpande. Beslut fattas inom ca 6 veckor från registrering av 
inkommen ansökan. 

Obs! Vänligen läs de lokala reglerna för ställningstagande till ansökningar om att få använda 
varumärket Kronan Olofström innan Ni fyller i denna ansökan för att försäkra Er om att Ert företag 
uppfyller de kriterier som anges. De lokala reglerna finns publicerade på kommunens hemsida: 
www.olofstrom.se/kronan. Där finns även kontaktuppgifter till beslutsgruppens handläggare om Ni har 
frågor kring ansökan. 

 

Härmed ansöker vi om underlicensavtal för användning av varumärket 
KRONAN OLOFSTRÖM i marknadsföringen av våra produkter/tjänster.   
 

1. FÖRETAGSINFORMATION 

1.1 Företag (fullständigt namn): ………………………………………………………………………………… 

1.2 Organisationsnummer: ………………………………………………………………………………………. 

1.3 Adress: ………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 Hemsida: ……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
2. KONTAKTPERSON  

2.1 Namn: …………………………………………………………………………………………………………. 

2.2 Befattning: …………………………………………………………………………………………………….. 

2.3 Telefon: ……………………………………………………………………………………………………… 

2.4 E-post: ………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:ks@olofstrom.se
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3. KOMPLETTERANDE FRÅGOR OM FÖRETAGET 

För att kunna göra en bedömning om företaget uppfyller de lokala reglerna för att komma ifråga för ett 

underlicensavtal vill vi ha svar på följande:  

 

3.1 Bransch ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.2 Beskriv företagets produkter/tjänster 

 

 

 

 

 

 

3.3 Erbjuds företagets produkter/tjänster till mer än en kund? Vänligen ge exempel på kunder.  

 

 

 

3.4 Beskriv kortfattat på vilket sätt företaget visar miljöomsorg i sin verksamhet  

 

 

 

 

Observera att företaget måste vara etablerat och bedriva sin verksamhet huvudsakligen i Olofströms 
kommun. För att betraktas som etablerat bör minst tre årsredovisningar kunna visas om detta skulle 
efterfrågas 
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4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE FÖR VARUMÄRKET KRONAN OLOFSTRÖM  

4.1 Beskriv på vilket sätt/ i vilka sammanhang företaget kommer att använda varumärket Kronan 

Olofström vid beviljad ansökan  

 

 

 

 

 

 

 
 

Ort och datum   Underskrift 

……………………………………… ………………………………………………………………….. 

   Namnförtydligande 

   ………………………………………………………………….. 
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