
      

Ansökan skickas till                               Frågor besvaras av 
Stiftelsen De Blindas Vänner                                     Sekreterare: Per Wikander: 0303-773410 
Danske Bank Stiftelsetjänst                                         Kassaförv. Lars Tegelberg: 0703-779944 
Box 110 55, 404 22 Göteborg                                     Danske Bank: 0752-48 41 41 

       
Diarienummer 
 
 

ANSÖKAN till 

STIFTELSEN DE BLINDAS VÄNNER 
Danske Bank Stiftelsetjänst    Ansökan skall vara DBV tillhanda 
Box 110 55, 404 22 Göteborg   30 april (för behandl. vid vårmötet) 
     31 okt (för behandl. vid höstmötet) 
 
Ansökan måste vara fullständigt ifylld för att din ansökan skall behandlas.  

Bifoga kopia på: 
          Personbevis 
          Slutskattesedel eller deklarationsblanketter 
          Synintyg eller annan handling som styrker behov (ej äldre än 6 mån) 

Efternamn, förnamn Personnummer 

                -         
 

Adress 
 
 

Telefonnummer 

Postnr och ort 

 

E-post 

Bankkonto inkl. clearing nummer 

          -                     
 

Bank 

Civilstånd 

               Ensamstående                                Sambo                                                         Gift 

Boende 

             Jag bor i hyreslägenhet                  Jag bor i bostadsrättslägenhet                Jag bor i egen fastighet 

Hur många bor i hushållet? Antal vuxna över 18 år: Antal barn: 
 

 

Funktionsnedsättning – Bifoga aktuellt synintyg (ej äldre än 6 mån) 

Blind / Gravt synskadade 
            
               Synsvag 

 

Inkomst- och förmögenhetsuppgifter – Bifoga senaste slutskattesedel 
För barn anges föräldrarnas inkomst/förmögenheter 

 Sökande Maka/Make/Sambo 
Årsinkomst    

Bankmedel   

Aktier, bank- eller fondsparande, 
obligationer mm 

  

Lån    (tex bostadslån, studielån, 
kontokortsskulder etc) 

  

Beräknat marknadsvärde för: 
Bostadsrätt kr:                                                             egen fastighet kr: 



      

Ansökan skickas till    Frågor besvaras av 
Stiftelsen De Blindas Vänner      Sekreterare: Per Wikander: 0303-773410 
Danske Bank Stiftelsetjänst        Kassaförv. Lars Tegelberg: 0703-779944 
Box 110 55, 404 22 Göteborg        Danske Bank: 0752-48 41 41 

Sidan 2 

STIFTELSEN DE BLINDAS VÄNNER 
Ansökan avser 

Resa / rekreation    Utrustning / Hjälpmedel 

Utbildning / studier / kurs    Annat 
Sökt belopp (kronor) 

Ledsagare (vid resa) 
Namn Personnr 

Skäl till ansökan 
(Vid resa ange tidpunkt, resmål samt specificerade kostnader) 

Vid beviljat resebidrag skall kvitto för betald resa, faktura eller biljett insändas i efterhand. 

Underskrift 

Härmed samtycker jag till att stiftelsen behandlar mina personuppgifter, inklusive känsliga sådana, 
som jag lämnat i ansökan  för att kunna bedöma om jag är berättigad till anslag från Stiftelsen eller inte.    
Mer information om stiftelsens behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter hittar du på vår 
hemsida www.deblindasvanner.se 
Vidare intygar jag att de av mig ovan lämnade uppgifterna är korrekta. 

Ort, datum 

Sökandes egenhändiga namnteckning 
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