
  

 

Fonder, stiftelser och stipendier 2023 
I Söderhamns kommun finns flera möjligheter att söka utdelning från fonder, stiftelser och stipendier. 

Nedan ser du en sammanställning över fonder, stiftelser och stipendier som du kan söka. Mer information om kriterier för utdelning 
samt hur du går tillväga för att ansöka finns på www.soderhamn.se/fonder 

Fond/Stiftelse/Stipendium För vem Utdelningsbart 
belopp tidigare år 
(2022) 

Sista 
ansökningsdag 

Kulturstipendiet för unga Konstnärligt aktiva ungdomar under 25 
år med en lovande utveckling 

30 000 kr 31 mars 

Stiftelsen Anna och Evald Larssons 
studiefond 

Elev/studerande, 13-30 år som varit 
bosatt i Mo församling minst 5 år 

4 854 kr 30 april 

Stiftelsen Edlingska fonden Föreningar/privatpersoner: Behövande 
äldre, bosatta inom Söderhamns 
församling 

54 772 kr 30 april 
 

Stiftelsen Fastigheten Mamre N:o 1 Föreningar/privatpersoner: Vård av 
barn från Söderhamns församling 

632 kr 30 april 

Stiftelsen Frida Bodells fond Föreningar/privatpersoner: Behov inom 
åldrings- och ungdomsvård inom Skogs 
församling 

7 076 kr 30 april 

Stiftelsen Gerda och Lars August 
Stenbergs fond 

Skötsamma jordbrukare: Företräde för 
de som behöver lejd arbetskraft 

1 176 kr 30 april 

Stiftelsen Magasinkassefonden För personer (företrädesvis 
jordbruksungdom) som fortsätter 
utbilda sig efter grundskolan 

5 486 kr 30 april 

http://www.soderhamn.se/fonder


Fond/Stiftelse/Stipendium För vem Utdelningsbart 
belopp tidigare år 
(2022) 

Sista 
ansökningsdag 

Stiftelsen Margareta och Olof Sehléns 
donationsfond 

Skötsamma personer: Studerande som 
är högst 30 år och född i Söderhamns 
kommun 

138 596 kr 30 april 

Stiftelsen Olof Söderholms 
barnhemsfond 

Föreningar/privatpersoner: För vård av 
barn från Söderala församling 

10 077 kr 30 april 
 

Stiftelsen Oscar Zacheus och Gerda 
Erikssons fond 

Personer under 65 år som på grund av 
sjukdom eller stor barnaskara behöver 
stöd 

819 331 kr 30 april 

Stiftelsen Ruth och Margit Liljeblads fond Elever vid Stenbergaskolan 4 736 kr 30 april 
Stiftelsen Söderhamns sociala fond Behövande inom kommunen och 

föreningar som har verksamhet för 
barn/vuxna med särskilt stödbehov 

16 593 kr 30 april 

Stiftelsen Uddemantals-, lego- och 
rothållarkassefond 

Hemvärnet, frivilliga skytterörelser och 
liknande inom förutvarande Söderala 
kommun 

1 002 kr 30 april 

Stiftelsen Wennströmska minnesfonden Behövande äldre personer inom 
Söderhamns församling 

557 809 kr 30 april 

 

 

 

 

 


