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ANSÖKNINGSBLANKETT 
TILL STIFTELSEN HENOCH S JOHANSSONS DONATION 

Stiftelsen delar ut  disponibla medel ur Donationsfonden.
Boende inom Långaryds, Färgaryds och Femsjö församlingar kan söka medel enligt testamentets föreskrifter 
Stiftelsens huvudsakliga syfte är att främja att behövande lytta, invalider eller sjuka erhålla vård 
exempelvis å vanföreanstalt eller sådan konvalescentvård att de därigenom får hjälp till självhjälp. 

Med hjälp av denna blankett får du information om vilka uppgifter vi behöver från Er för att 
kunna göra en rättvis bedömning enligt testamentet. Fyll i blanketten så utförligt som möjligt. 

Välkommen med Er ansökan  

Stiftelsen Henoch S Johanssons Donation 
c/o Hyltebruks Pastorat Box 4 314 21 Hyltebruk

Beviljad ansökan meddelas berörda parter.

Sökandes personuppgifter: 

Namn

Adress 

Postadress 

Personnummer 

Telefon 

Civilstånd ( Markera med  V ) 

Ogift           Gift          Sambo  Skild   Änka  Änkling

Sökandes sjukdom/handikapp 
Läkarintyg bifogas                Ja      Nej  

Läkarintyg ska alltid bifogas.

http://www.henoch.se/
mailto:kontakt@henoch.se
http://www.henoch.se/blankett.htm
http://www.henoch.se/blankett.htm
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Ansöker om bidrag till: 

Beskrivning av varför du söker stiftelsemedel 

http://www.henoch.see/
mailto:kontakt@henoch.se


Stiftelsen Henoch S Johanssons Donation   www.henoch.se  E-post: kontakt@henoch.se 3 

Beräknad kostnad för sökt ändamål (om möjligt specificera dessa kostnader) 

Sökt belopp ur Henoch S Johanssons Donation __________________________________________  kr 

Har tidigare sökt bidrag ur Henoch S Johanssons Donation  Ja    Nej

Vid beviljat bidrag önskas pengarna insatta på bankkonto enligt nedan: 

Bank:                                                                                Clearing nummer:  

Kontonummer: 

Att samtliga lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande intygar undertecknad på heder och samvete. 

Ort och datum Namnteckning 

Vid erhållet bidrag skall kvitto på avsett ändamål skickas till: 
Stiftelsen Henoch S Johanssons Donation c/o Hyltebruks 
Pastorat Box 4 314 21 Hyltebruk

http://www.henoch.se/
mailto:kontakt@henoch.se
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