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ANSÖKAN

STURE OCH ANGELICA LEANDERS STIFTELSE

Sista ansökningsdag : 15 mars
Utdelning: juni

Kronborgsgatan 2c
252 22 Helsingborg

Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postadress

E-postadress

Civilstånd gift/sambo

änka/änkling

ensamstående/ogift

Boendeform

bostadsrätt

hyreslägenhet

Villa

Minderåriga barn

Antal

Inneboende

Åldrar på barnen:…………………………………………………..

Månadsinkomster efter skatt: Sökande

…………………………..

Månadsinkomster efter skatt: Make/sambo

+……………………........

Sammanlagd inkomst

=………………………….

Bostadstillägg per månad

+…………………………..

Hyra per månad i lägenhet

-……………………………

Kostnad per månad i eget hus -…………………………….
Kvar att leva på/månad

=………………………….

Försörjningsstöd
Förmögenhet (för makar och sambor gemensamt)
Fastighet (taxeringsvärde) …………………………
Innestående i Bank …………………………………
Värdepapper tex fonder, aktier, obligationer m.m …………………………

Skulder
Fastighetsskulder………………………………
Andra skulder……………………………………
Kopior av följande handlingar skall bifogas ansökningsblanketten:
1)

Besked om slutlig skatt enligt 2014 års taxering (erhölls sommaren 2015)

2)

Besked om utbetalning för 2016 från försäkringskassan/premiepensionsmyndigheten. (erhölls i jan )

3)

Kontrolluppgifter rörande inkomster under 2015 (erhölls januari)

4)

Personbevis

5)

Hyresavi

Hälsotillstånd
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ANSÖKAN

STURE OCH ANGELICA LEANDERS STIFTELSE

Sista ansökningsdag : 15 mars
Utdelning: juni

Kronborgsgatan 2c
252 22 Helsingborg

Ändamål

Ev. bidrag utbetalas till (om annan än den
sökande)

Adress

Eventuellt bidrag betalas ut till angivet bankkontonummer inkl clearingnr:

Närmare upplysningar om mina förhållanden kan lämnas av:
Namn…………………………………………….

Telefon………………………………..

Adress………………………………………………………………………………………….
Information enligt personuppgiftslagen, PUL
Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet,
behandlas av den personuppgiftsansvarige, Sture och Angelica Leanders stiftelse, för att administrera
ansökningsförfarandet.
Samtycke till behandling av känsliga uppgifter
De uppgifter som du lämnar i din ansökan innefattar uppgifter som rör hälsa. Av personuppgiftslagen följer att sådana, s k
känsliga uppgifter, inte får databehandlas om du inte uttryckligen samtyckt till behandlingen.
Genom din underskrift på ansökningsblanketten godkänner du att sådana uppgifter behandlas för de ändamål som angivits
ovan.
Personuppgifterna kan komma kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex uppdatering av
adressuppgifter.

Jag försäkrar att ovanstående frågor är sanningsenligt besvarade och att jag inte har
andra tillgångar eller inkomster än dem jag har uppgivit. Kontroll av lämnade uppgifter
kommer att göras hos Skatteverket
Datum

Sökandens namnteckning

Stiftelsen lämnar bidrag till behövande, som antingen är
- minst 65 år gamla eller
- sjuka eller handikappade; här gäller ingen åldersgräns
Berättigade att söka är personer bosatta inom Helsingborg och Landskrona kommuner samt inom
Luggude, Åsbo och Bjäre kontrakt.
Styrelsen avgör vem som anses vara behövande och kan komma ifråga för bidrag.
Besked skickas endast ut till de som beviljats bidrag.

Ofullständig ansökan behandlas ej

