1 (2)

Stiftelser i Enköpings kommun
Enköpings kommun är förvaltare för 8 stiftelser. Stiftelser har allmännyttigt
ändamål och följer ”Regler för hantering av stiftelser i Enköpings kommun”
antagna av kommunfullmäktige den 16 maj 2016.

Sociala stiftelser
Vill du söka pengar ur en av stiftelserna? Svar på frågor och blanketter som gäller
hittar du på sidan om våra sociala donationsfonder.
Sociala donationsfonder
Malmgrenska fonden
Ändamål: ”Bidrag ska utbetalas till behövande ålderstigna makar, med företräde
för skomakare och jordbrukare, särskild sådana som länge tillhört Enköpings
samhälle.”
Lindholmska fonden
Ändamål: ”Stiftelsens ändamål är att ge bidrag för boende till behövande änkor
efter företagare eller behövande änkor efter hantverkare, boende i Enköping.”
Stiftelsen för behövande i Enköpings kommun
Ändamål: ”Stiftelsens ändamål är att bistå behövande i Enköpings kommun.”

Utbildningsstiftelser
Anna och Rickard Nyströms premiefond
Ändamål: ”Donationens avkastning skall användas till premier åt barn som i
skolan visar god flit, intresse och vaksamhet i skolarbetet samt ett hedrande
uppförande.”
Anna och Rickard Nyströms skoldonation, Litslena
Ändamål: ”Av donationens avkastning bör årligen hälften anslås till Litslena
skolbarn, att delas till skolresor och premier därav förtjänta skolbarn. Den
återstående hälften skall användas till en årlig utflykt med buss eller dylikt för de
gamla inom Litslena församling jämte de gamla av donationsmedel erhålla en
enkel måltid eller annan lämplig förplägnad.”
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Anna och Rickard Nyströms skoldonation, Hacksta
Ändamål: ”Donationens avkastning skall vid läsårets avslutning eller under
sommarmånaderna, allt efter lärare och lärarinnas bestämmande, användas till
en skolresa med buss, eller båt samt under ledning av skolans lärarinna eller
lärare. Samtliga deltagare skola undfägnas med någon lämplig förfriskning,
såsom choklad med dopp etc.
Eventuellt kan den årliga resan någon gång inhiberas i och för en dyrare
långresa."
Stiftelsen Skolmästarboställets donationsfond
Vill du söka pengar ur stiftelsen? Svar på frågor och blanketter som gäller hittar
du på sidan om fonden.
Skolmästarboställets donationsfond
Ändamål: ”Fondens ändamål är att genom stipendier till skolledare samt till
ordinarie och extra ordinarie lärare vid gymnasieskolan och grundskolans
högstadium i Enköpings kommun bidraga till kostnaderna för företrädesvis
studier och studieresor samt vetenskapligt och pedagogiskt författarskap.”

Övriga stiftelser
Kontaktperson är ordförande i den lokalt valda nämnd som sköter utdelning av
stipendier. Utlysning av stipendier sker i lokala tidningar. Någon
ansökningsblankett finns inte.
Anders Perssons donationsfond
Ändamål: ”Donatorns vilja var från början, enligt gåvobrev daterat den 3 juni
1846, att donationen skulle trygga inrättandet och den fortsatta driften av en
fast skolinrättning i Altuna församling.
Enligt beslut från Länsstyrelsen 1959 är ändamålet numera att stödja
altunaungdomens utbildning och bildningssträvande, till exempel på så sätt att
7/10 utdelas till stipendier till behövande ungdomar från Altuna församling, som
antagits till elever vid högskolor, gymnasier, lantbruks- och lanthushållsskolor,
folkhögskolor och därmed jämförliga läroanstalter, och att 3/10 användes till att
understödja Altunaungdomens frivilliga studiearbete, i första hand, och så långt
medlen förmår, genom att fria lokaler tillhandahålles.”

