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Socialförvaltningen

Systrarna Nanny och Dika Åkermans
stiftelse

Information till blankett ”Ansökan om stiftelsemedel” gällande
Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse
Bidrag ur systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse delas ut till jul till äldre behövande
ensamma damer folkbokförda i Visby församling. Med äldre menas fyllda 65 år.
Behovet för varje sökande prövas individuellt.

1. Personuppgifter
Alla personuppgifter på den sökande är viktiga att fylla i. Endast ensamstående kvinna kan
ansöka om medel i denna stiftelse. Hela bankkontonumret ska vara ifyllt. Om bankkonto
saknas sker utbetalning av eventuellt bidrag via utbetalningsavi.

2. Kopior på handlingar
Deklarationen från 2019
Utbetalningsbesked från Pensionsmyndigheten för innevarande år (2020)
Utbetalningsbesked avseende tjänstepension för innevarande år (2020)
Utbetalningsbesked avseende privat pensionsförsäkring för innevarande år
(2020)

3. Tillgångar
När det gäller pengar på banken, aktier, fonder, obligationer eller annat sparande skriv den
totala summan för respektive. Inkomstränta från bankmedel eller annan avkastning av till
exempel fonder anges i kronor/år.
OBS! Kom ihåg att fylla i uppgifterna!

4. Boendekostnader per månad
Med totala boendekostnader menas kostnader för hyra, el, uppvärmning, vatten, renhållning,
husförsäkring (ej hemförsäkring), fastighetsavgift och ränteutgifter (endast lån för
hus/bostadsrätt). Den totala kostnaden anges i kronor per månad.

5. Övrig information
Här skriver du övriga upplysningar som du vill ha med i din ansökan om hur dina behov ser
ut. Är det för få rader går det bra att bifoga ett separat brev.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator_ son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

6. Underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att ovanstående frågor är sanningsenligt besvarade
och att jag inte har andra tillgångar eller inkomster än dem jag har uppgivit.

Viktigt att veta
OBS! För att vi ska kunna behandla Din ansökan måste alla uppgifter vara ifyllda!
Sista ansökningsdag är 30 oktober 2020. Vi har tyvärr inte möjlighet att skicka kvitto
på att din ansökan har kommit in.
Din ansökan handläggs av socialförvaltningen. Besked om ifall du har fått pengar
eller inte lämnas per post tidigast under vecka 50. Vid eventuella frågor, se kontakter
nedan.
Blanketter kan rekvireras på http://www.gotland.se/stiftelser eller så kontaktar ni oss
på tel. 26 34 22 eller 26 88 80 så skickar vi blanketten till er.
Dina uppgifter är sekretesskyddade. Uppgifterna i ansökan kan vid behov kontrolleras
vid andra myndigheter. Vid behov är sökande skyldig att styrka lämnade uppgifter.
Om det vid kontroll visar sig att felaktiga uppgifter har lämnats kan du bli
återbetalningsskyldig.
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