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Stiftelsen Karlshamns kommuns samfond för gymnasiet 
 
Bidragsberättigade är elever vid kommunens gymnasieskola. Vid beslut om utdelning 
ur samfonden ska hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående 
donationerna. Utdelning skall användas företrädesvis för; 

 
  Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt 

ämne, god kamratanda eller berömvärd flit. 
  Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell 

verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott. 
  Stipendium för fortsatt utbildning. 
  Hjälp åt elever för studier eller för studieresa inom- eller utomlands. 
  Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller 

annat för eleverna gemensamt ändamål. 
  Förvärv av material m m. 

 
Ansökan: 
Sänds till  
Karlshamns kommun,  
Stipendienämnden, Vägga Gymnasieskola  
374 81 KARLSHAMN. 

 
Upplysningar: 
Vägga Gymnasieskola, tfn 0454-57 40 46 

 
Sista ansökningsdag 1 november. För sent inkomna ansökningar beaktas ej.  

 
Utdelningsansvarig: 
Utbildningsnämnden 

 

http://www.v%C3%A4ggagymnasieskola.se/
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Stiftelsen Textillärare Ebba Svenssons fond 
 
Bidragsberättigade är skötsamma och medellösa elever, som har för avsikt att 
vidareutbilda sig inom textil- och konstfack. 

 
Ansökan: 
Sänds till  
Karlshamns kommun,  
Stipendienämnden, Vägga Gymnasieskola  
374 81 KARLSHAMN. 

 
Upplysningar: 
Vägga Gymnasieskola, tfn 0454-57 40 46 

 
Sista ansökningsdag 1 november. För sent inkomna ansökningar beaktas ej.  

 
Utdelningsansvarig: 
Utbildningsnämnden 

 

http://www.v%C3%A4ggagymnasieskola.se/
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Stiftelsen A Hellerströms donationsfond 
 
Bidragsberättigade är elever vid kommunens gymnasieskolas tekniska linjer. 
Utdelning skall användas företrädesvis för; 

 
  Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt 

ämne, god kamratanda eller berömvärd flit. 
  Stipendium för fortsatt utbildning. 
  Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands. 
  Förvärv av material m m. 

 
Ansökan: 
Sänds till  
Karlshamns kommun,  
Stipendienämnden, Vägga Gymnasieskola  
374 81 KARLSHAMN. 

 
Upplysningar: 
Vägga Gymnasieskola, tfn 0454-57 40 46 

 
Sista ansökningsdag 1 november. För sent inkomna ansökningar beaktas ej.  

 
Utdelningsansvarig: 
Utbildningsnämnden 

http://www.v%C3%A4ggagymnasieskola.se/
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Stiftelsen Gustafva Meyers donationsfond 

 
Bidragsberättigade är kvinnliga elever vid kommunens gymnasieskola. Utdelning 
skall användas företrädesvis för; 

 
  Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt 

ämne, god kamratanda eller berömvärd flit. 
  Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan 

kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott. 
  Stipendium för fortsatt utbildning. 
  Hjälp åt elever för studier eller för studieresa inom- eller 

utomlands. 
  Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet. 

idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. 
  Förvärv av material m m. 

 
Ansökan: 
Sänds till  
Karlshamns kommun,  
Stipendienämnden, Vägga Gymnasieskola  
374 81 KARLSHAMN. 

 
Upplysningar: 
Vägga Gymnasieskola, tfn 0454-57 40 46 

 
Sista ansökningsdag 1 november. För sent inkomna ansökningar beaktas ej.  

 
Utdelningsansvarig: 
Utbildningsnämnden 

http://www.v%C3%A4ggagymnasieskola.se/
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Stiftelsen Karin och Olow Borgudds fond 
 
Bidragsberättigade är elever inskrivna vid Vägga Gymnasieskola med pågående 
gymnasiala studier. 

 
Stipendiet skall dels vara till hjälp åt elever för studier och dels vara belöning åt elev 
som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda och berömvärd flit. 

 
Ansökan: 
Sänds till  
Karlshamns kommun,  
Stipendienämnden, Vägga Gymnasieskola  
374 81 KARLSHAMN. 

 
Upplysningar: 
Vägga Gymnasieskola, tfn 0454-57 40 46 

 
Sista ansökningsdag 1 november. För sent inkomna ansökningar beaktas ej.  

 
Utdelningsansvarig: 
Utbildningsnämnden 
 

http://www.v%C3%A4ggagymnasieskola.se/

