
ANSÖKAN OM STIPENDIUM

Ansökan sändes till:

Källerska stiftelsen
Södra Järnvägsg 29
771 35 LUDVIKA
eller lämnas in hos Globe Bokhandel AB

Namn: Personnummer

Gatu- och postadress                         Telefon

E-postadress

Tidigare bostad inom den del av kommunen som utgjorde Ludvika stad och socken. Åren

Adress

Faderns namn

Adress

Moderns namn

Adress

Skolans namn och adress

Utbildningen avser Studietid antal år därav fullgjort

Tidigare utbildning

Bidrag från Källerska stiftelsen har erhållits åren

Särskilda upplysningar: Ange gärna vad eventuellt stipendium kommer att användas till.

Ansökan ska bestå av:

– Denna blankett komplett ifylld
– Personbevis (vid förstagångsansökan)
– Ekonomiintyg införskaffas av sökanden hos Skatteverket. Se mer info på baksidan av blanketten.

Ofullständigt ifylld ansökan tas ej upp till behandling.

Ort och datum Sökandens namnunderskrift

.................................................................................................. ...................................................................................

Ansökan skall vara Källerska stiftelsen tillhanda senast den 30 september!
Alla lämnade uppgifter behandlas konfidentiellt.

Enligt stiftelsens riktlinjer ska stipendiat vara
bosatt och/eller uppväxt inom det som tidigare
var Ludvika stad och socken. Stipendium kan
erhållas från 16 till och med 25 års ålder och är
instiftat av Högbergskyrkans församling.

Ange Din bank här:    ....................................................................

Ditt kontonr inkl clearingnr här:  ................-..................................



Kort historik om Källerska stiftelsen:
Stiftelsens grundare, Alex och Kristina Käller testamenterade 1926 sin kvarlåtenskap med önskan
om att ett barnhem skulle byggas för Ludvika fattiga och värnlösa barn. Efter att Kristina avlidit
1944 startades stiftelsens verksamhet men vid den tiden hade landstinget ansvar med att ordna
upptagningshem för barn.
Därför beslöts av Kungl. Majestät  i september 1948 att medel från stiftelsen skulle ges som
understöd till:

”medellös, välartad ungdom” och att
”företräde skall lämnas åt ungdom som ådagalagt energi och begåvning för det önskade
levnadskallet samt visat gott uppförande och vilkas föräldrar visat sig idoga och skötsamma samt
vinnlagt sig om sina barns uppfostran till goda medborgare.”
Dessutom ska hänsyn tas till föräldrars och sökandens ekonomiska inkomst.

Villkoren i stiftelsens reglemente får ej ändras trots att de kan anses otidsenliga. Därav stiftelsens
krav att sökandes och föräldrars inkomst måste anges.

EKONOMIINTYG

Det du ska lämna in är
- Personbevis
- Utdrag ur Beskattningsregistret för dig som sökanden och för dina båda föräldrar.

Även om du är myndig eller inte har kontakt med någon av dina
föräldrar så säger reglerna i testamentet att föräldrarnas inkomst ska anges.

Ekonomiintyg/utdrag ur beskattningsregistret begärs hos
Skattekontoret, på närmaste kontor. (I Ludvika är det Storgatan 16).


