Efterlyses: Äldre, fattiga kvinnor - Uddevalla - www.bohuslaningen.se

1 av 2

http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.552882-efterlyses-aldre-fat...

Utskriftversion av: http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.552882-efterlyses-aldre-fattiga-kvinnor
Publicerad 19 augusti 2009

Folk med erfarenhet. I ledningen för stiftelsen Sannes minne sitter personer med god kunskap om samhället och
människors behov, bland annat en jurist, en läkare och en bankman. Maud Hagelberg, som är ordförande, har
tidigare varit medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen.

Efterlyses: Äldre, fattiga kvinnor
Efterlyses – äldre ensam-stående kvinnor med låg inkomst! Stiftelsen Sannes minne vill ha fler sökande
till sin årliga penninggåva. Förra året fick 83 Uddevallakvinnor 10 000 kronor vardera.

– Ursprungligen är det sagt att pengarna ska användas till kostnader för hyra och värme och
liknande men i dag får man använda gåvan som man själv vill, säger Maud Hagelberg, ordförande i
stiftelsen.
Pengarna delas ut i början av december, en ekonomiskt tung månad för många.
– Tänk dig att leva på folkpension och pensionstillskott. Då når man inte upp till 100 000 kronor
om året.
Att få 10 000 kronor till jul, gör att man kan unna sig lite, köpa julklappar till barn och barnbarn
och så vidare, säger Maud Hagelberg.
Kraven
Kraven för att få hjälp är följande:
l Kvinna som fyllt 60 år
l Ensamstående
l Folkbokförd i Uddevalla minst fem år efter 50 år fyllda
l Inkomst max 120 000 kronor per år.
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– Man ska kunna styrka att man har ett hjälpbehov. Vi kollar också gentemot skattemyndigheterna.
Förra året sökte 153 kvinnor varav 83 uppfyllde kraven. Men det finns alltså utrymme för många
fler.
Stiftelsen har tillgångar i form av aktier, obligationer och andra värdepapper för cirka 30 miljoner
kronor.
En viss del av avkastningen delas ut som penninggåva.
Upphovet till stiftelsen Sannes minne är en donation som änkan och barnen till affärsmannen Johan
Newton Sanne gjorde 1920, året efter hans död.
Sanne föddes i Uddevalla 1836 och bedrev handel med bland annat skogsbruk, kolimport,
skeppsrederi och trävaruexport.
Under sin livstid donerade han själv pengar till olika sociala ändamål.
Villkoren för familjens donation var att stiftelsen skulle erbjuda fattiga ensamstående äldre kvinnor
fri bostad och värme.
Ett stort hus med 14 lägenheter byggdes därför i hörnet Västerlånggatan Bartilsgatan och fick
namnet Sannes minne. Det var i bruk till 1970 då det revs.
Numera får kvinnorna en penninggåva i stället.
Maud Hagelberg garanterar anonymitet för alla sökande.
– Självklart, säger hon.
I början av september kommer det annonser i tidningen. Ansökningstiden går ut den 15 oktober.
Får man söka mer än ett år?
– Man kan få för varje år men man måste söka aktivt varje år.
Elisabet Hvittfeldt
elisabet.hvittfeldt@bohuslaningen.se

2011-12-27 21:04

