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ANSÖKAN om bidrag ur stiftelse som förvaltas av Norrtälje kommun
Stiftelse
Stiftelsens namn:
Ange beloppet som din ansökan avser (kronor):

Sökande
Namn:

Telefon dagtid:

Adress:

Postnummer: Ort:

Postgironummer eller bankgironummer samt kontonummer.
E-postadress (texta tydligt):

Motivering till ansökan
Ange din motivering till ansökan om bidrag ur stiftelsen:

Motiveringen fortsätter på sidan 2.

Ansökan skickas till:

Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) 1998:204
Personuppgifter som lämnas databehandlas för administration av ärendet.
Kontakta Kommunstyrelsekontoret om du vill begära rättelse av felaktig eller
missvisande uppgift. Vill du ha information om registrerade personuppgifter
måste en skriftlig begäran lämnas in.

Ksk_121012

Norrtälje kommun
Kommunstyrelsekontoret
Box 800
761 28 Norrtälje

Det går också bra att lämna in ansökan i Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje
Postadress

Besöksadress

E-postadress

Telefon vx

Telefax

Internet

Kommunstyrelsekontoret
Box 800
761 28 Norrtälje

Estunavägen 14

kommunstyrelsen@norrtalje.se

0176-710 00

0176-711 04

norrtalje.se
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Motivering, fortsättning

Norrtälje kommuns anteckningar
Ankomstdag:

Nämnd:

Beslut av:

Handläggare:
Beslutsdatum och §:

§
Ankomstdag för utbetalning:

Utbetalningsdag:

Beslut:

Avslås

Belopp i kr:

Bifall
Signatur:
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Stiftelser som förvaltas av Norrtälje kommun
De nämnder som förvaltar stiftelserna kan dela ut medel högst 4 gånger per år. Ansökan om bidrag
ur stiftelse ska ske på särskild blankett. Önskar du mer information om respektive stiftelse är du
välkommen att kontakta den nämnd som förvaltar stiftelsen.
Stiftelse

Ändamål

Nämnd som förvaltar
stiftelsen

Stiftelsen
Anna och Rolf
Balkenhausens
Donationsfond

Stiftelsens avkastning ska användas till för nyttiga ändamål Kommunstyrelsens
som tjänar kommunens utveckling och förkovran eller till
arbetsutskott
välgörande ändamål. Med förkovran avses kommunens
kommunstyrelsen@norrtalje.se
förbättring eller framsteg.
Telefon: 0176-710 00

Stiftelsen
J.M Holmers och
Österholms fond

Stiftelsens ändamål är att, sedan minst 10 % av avkastningen lagts till kapitalet, efter ansökan dela ut resterande
del av avkastning till mindre bemedlade flickor som
studerar på en gymnasieutbildning inom kommunen.

Kommunstyrelsen

Stiftelsen
Helga Larsson

Nytta och nöje för boende på Birgittagården.

Tiohundranämnden

Stiftelsen
Ebba Gentele

Till hjälp åt enskilda åldringar eller pensionärsföreningar,
som har ideell verksamhet med social anknytning med
företrädesrätt för sådana som kommer från Rådmansö
församling.

Stiftelsen
LinnpD Andersson

I första hand till stöd eller uppmuntran till enskilda personer Tiohundranämnden
från Rådmansö församling, som bor på ålderdomshem,
registrator_namnd@tiohundra.se
servicehus eller pensionärsbostad i Norrtälje kommun eller Telefon: 0176-713 25
vårdas i hemmet. I andra hand till stöd eller uppmuntran åt
behövande pensionärer boende i Rådmansö församling.
Om avkastningen inte åtgår till ändamål under A och B,
får den användas till stöd eller uppmuntran åt pensionärer
som kommer från andra delar av kommunen.

Stiftelsen
Karl Johan
Mattsson

Att efter socialnämndens beslut användas i enlighet med
samfondens ändamål.

Socialnämnden

Stiftelsen
Stenbergska I

Till hjälp åt enskilda personer eller föreningar som har
ideella ändamål med social anknytning i Norrtälje och
som i en eller annan form är i behov av understöd och
uppmuntran.

Socialnämnden

kommunstyrelsen@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00

registrator_namnd@tiohundra.se
Telefon: 0176-713 25

Tiohundranämnden
registrator_namnd@tiohundra.se
Telefon: 0176-713 25

socialnämnden@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00

socialnämnden@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00

4 (4)

Stiftelsen
Fonden till förmån
till behövande

Till hjälp åt enskilda personer i Norrtälje kommun som i
en eller annan form är i behov av understöd eller uppmuntran.

Socialnämnden

Stiftelsen
Stenbergska II

Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev som ägnat
arbete åt teater eller god musik eller annan kulturell verksamhet vid skola eller åt gymnastik eller idrott. Stipendium
för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk
skola, hjälp åt elev för studier, eller för studieresa inomeller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet,
kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna
gemensamt ändamål.

Barn- och skolnämnden

Stiftelsen
Norrtälje skolfond

Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev som ägnat
arbete åt teater eller god musik eller annan kulturell verksamhet vid skola eller åt gymnastik eller idrott. Stipendium
för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk
skola, hjälp åt elev för studier, eller för studieresa inomeller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet,
kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna
gemensamt ändamål.

Barn- och skolnämnden

Stiftelsen
Carlssonska

I första hand lämna bidrag till flickor från Roslagsbro församling som önskar genomgå slöjdutbildning eller annan
yrkesutbildning och i andra hand lämna bidrag till flickor
från övriga delar av Norrtälje kommun som önskar genomgå slöjdutbildning eller annan yrkesutbildning.

Barn- och skolnämnden

Stiftelsen
Fonden till förmån
för lärare

Användas som bidrag till förmån för skolledare och lärare
inom skolväsendet i Norrtälje. Företrädesvis för bidrag till
studier, studieresor, vetenskapligt och pedagogiskt författarskap.

socialnämnden@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00

barn.skolnamnden@norrtalje.se
Telefon 0176-710 00

barn.skolnamnden@norrtalje.se
Telefon 0176-710 00

barn.skolnamnden@norrtalje.se
Telefon 0176-710 00

Barn- och skolnämnden
barn.skolnamnden@norrtalje.se
Telefon 0176-710 00

