ANSÖKAN OM BIDRAG UR ANN-SOPHIE OCH F C HALLGRENS SAMT
BRITTEN OCH GUNNAR GAGNELLS FOND
UPPGIFTER OM SÖKANDEN:
Namn:

__________________________________________________

Personnummer: __________________________ Telefon: ________________________
Bostadsadress: _____________________________________________________________
(nuvarande)
Bostadsadress: _____________________________________________________________
(i Kungsbacka kommun)
Församling (i Kungsbacka kommun): __________________________
*Närmast anhöriga: _________________________________________________________
(namn, personnummer)
UPPGIFTER OM TIDIGARE UTBILDNING:
Grundskola: _______________________________________________________________
(skolans namn, kommun)
Gymnasieskola: ____________________________________________________________
(skolans namn, kommun)
*UPPGIFTER OM EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN:
Sökandens årsinkomst:_____________________ Förmögenhet: _____________________
Närmast anhörigas
årsinkomst:

_____________________ Förmögenhet: _____________________

PÅGÅENDE UTBILDNING:
Skola/Studieort - linje/årskurs: ________________________________________________
(studieintyg bifogas)

Utbildningens längd:

______________________________________________

Sammanlagd studieskuld:
(vid senaste halvårsskiftet)

________________________________________________

EVENTUELLA ÖVRIGA UPPLYSNINGAR: (Se baksida)
Du har möjlighet att styrka ansökan med max fem (5) dokument

Datum

____________________________

Namnteckning ____________________________
Kungsbacka kommun • Gymnasie & Vuxenutbildning • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00
gymnasie.vuxenutbildning@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se

ANSÖKAN SKA INSÄNDAS TILL:
Styrelsen för Ann-Sophie och F C Hallgrens samt Britten och Gunnar Gagnells fond
Gymnasie & Vuxenutbildning
Stadshuset
434 81 Kungsbacka

Stipendier från Ann-Sophie och F C Hallgrens samt Britten och Gunnar Gagnells fond
Ann-Sophie och F C Hallgrens samt Britten och Gunnar Gagnells fond skall främja utbildning
av sådana ungdomar från Kungsbacka kommun, företrädesvis från Kungsbacka
församling, som genomgår gymnasieskola eller inskrivits vid universitetet, högskola eller
motsvarande läroanstalt för högre utbildning och som bedöms ha särskilt behov av
ekonomiskt stöd.
Stipendier utdelas två gånger per år och kan utdelas för två terminer i följd. Max
10 000 kr per termin utdelas för studerande vid universitet eller högskola och max
5 000 kr per termin för studerande vid gymnasieskola.
Ansökan skall inlämnas senast den 1/2 respektive 15/9. Blankett tillhandahålles av Förvaltningen
för Gymnasie & Vuxenutbildning, Medborgarkontoret i Stadshuset eller kommunens hemsida www.kungsbacka.se. Ansökningstillfällena annonseras i lokalpressen.

* Anvisningar:
Som närmast anhöriga räknas make/maka/sambo alternativt föräldrar.
Inkomst avser uppgifter i senaste självdeklarationen.
Förmögenhet avser tillgångar minus skulder.
Ungdomar bedömer styrelsen är sökande till och med 30 år.

EVENTUELLA ÖVRIGA UPPLYSNINGAR:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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