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Ansökan insändes till:
Freja och Axel Lemans Donationsfond
c/o Stig Klemetz
Båtbyggargatan 9 B, 523 37 Ulricehamn
E-mail: stig.klemetz@telia.com

OBS! Ansökan skall vara inlämnad senast den 20 oktober respektive år.
Ofullständig ansökan behandlas ej. Besked lämnas i mitten av december.

Till Styrelsen för Freja och Axel Lemans Donationsfond
Stiftelsens ändamål är att bereda billiga bostäder åt medellösa eller behövande personer – i första
hand tjänstemän och arbetare vid Almedahl-Dalsjöfors-Aktiebolag samt dess båda dotterbolag HolmHelsinglands Linspinner – och Väfveri Aktiebolag och Häggådalens Mek. Linneväfveriers Aktiebolag,
(nuvarande Almedahls-Kinna AB) samt deras anhöriga – ävensom att genom understöd i övrigt
underlätta deras levnadsvillkor. Andra behövande utan koppling till företaget, kan också ansöka.
Undertecknad anhåller om bidrag ur fonden. Till stöd för min ansökan har nedanstående frågor
besvarats. Kopior av senaste slutskattesedel, deklaration samt uppgifter om övriga inkomster och
bidrag bifogas.
Personliga förhållanden
Fullständigt namn…………………………………………………………………………………………………………………………
Adress…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postnr och Ort………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefonnummer……………………………………………………………………………………………………………………………
Emailadress……………………………………………………………………………………………………………………………………
Personnummer……………………………………………………..
Civilstånd……………………………………..
Arbetsgivare/firma…………………………………………………………………………………………………………………………
Bankkonto

……………………

…………………………………..

Clearing nr

Kontonr

Maka/Makes/Sambos namn…………………………………………………………………………………………………………..
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Övriga familjemedlemmar och ålder………………………………………………………………………………………………...
Släktskap till fd anställd…………………………………………………………………………………………………………………….
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Ekonomiska förhållanden
Om Ni har make/maka eller sambo ange även den andre partens inkomster.

Inkomster (Ange belopp per år efter skatt)
Inkomst lön

………………………………………………..

Pension eller annan ersättning från För-

………………………………………………

säkringskassan
Studiemedel (CSN)

…………………………………………………

Livränta

………………………………………………….

A-kassa

…………………………………………………..

Räntor och utdelning

……………………………………………………

Bostadsbidrag och bostadstillägg

…………………………………………….......

Barnbidrag/studiebidrag

…………………………………………………

Underhållsstöd/underhållsbidrag

…………………………………………………

Eventuellt bidrag till hyran från inneboende

………………………………………………….

Övriga bidrag

………………………………………………….

Studiemedel (bidrag och lån)

…………………………………………………

Bidrag från andra fonder och institutioner

…………………………………………………

Summa

………………………………………………

Kostnader
Barnomsorg/ hemservice

…………………………………………………..

Ev. underhållsskyldighet

………………………………………………….

Nuvarande hyreskostnad per månad

…………………………………………………..

Alternativt räntekostnader och driftskostnader
vidinnehav av villa eller bostadsrätt

……………………………………………………..

Summa kostnader

………………………………………………….
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Tillgångar/Kapital
Värdepapper (marknadsvärde på aktier)
Bankmedel
Övriga tillgångar
Boendeform Markera med x
Hyresrätt………………
Bostadsrätt……………….

Ange marknadsvärde……………………………

Villa……………………..

Ange marknadsvärde………………………………

Övriga fastigheter……….

Ange marknadsvärde…………………………………..

Summa tillgångar/kapital
……………………………………..
Skulder
Bostadslån

……………………………………………..

Övriga skulder

…………………………………………………

Summa skulder

…………………………………………………

Övriga förhållanden som kan åberopas. Ange gärna skäl varför du söker.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Sökande som beviljas bidrag förbinder sig att till styrelsen meddela förändring av inkomst eller
boendesammansättning. Vid sådan förändring förbehåller sig styrelsen rätt att omprova beviljat
hyresbidrag.
……………………………………………
Ort och datum
…………………………………………………………
Namnteckning
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Så behandlar stiftelsen Dina personuppgifter
All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen
((EU) 2016/679).
Personuppgifter som Du lämnar i denna ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för
ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige för Freja och Axel Lemans
Donationsfond för att administrera ansökningsförfarandet.

Samtycke till behandling av känsliga uppgifter
De uppgifter som Du lämnar i Din ansökan kan innefatta uppgifter som rör hälsa. Av
Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) följer att sådana 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 här ovan.

