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Johan Petterssons stiftelse
Stiftelsens ändamål är att utan begränsning till vissa familjer eller bestämda personer
genom bidrag främja vård av behövande sjuka eller medellösa eller annat välgörande
ändamål såsom att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning.
Gällande utbildning kan personer boende i Höörs kommun och som inte erhöll stipendium
från stiftelsen vid senaste utdelning ansöka om stipendium ur stiftelsens avkastning för
uppmuntran av studier inom något av följande områden:


GrundVux eller KomVux i Höör eller Eslöv.



Gymnasium eller Folkhögskola på främmande ort. (Du måste bo på studieorten.)



Högre specialutbildning (högskola och universitet) inom eller utom landet (Du
måste bo på studieorten.)

Observera att stipendium inte beviljas för studier i Eslöv, Malmö, Lund, Kristianstad eller
Hässleholm eftersom styrelsen bedömer det vara möjligt att bo kvar i Höörs kommun och
samtidigt studera på dessa orter (undantag: GrundVux/KomVux enligt punkt 1).
Ansökan ska vara inkommen senast den 30 september.
Bifoga handlingar som styrker lämnade uppgifter, till exempel inkomst, sjukintyg, eller
intyg om antagande till utbildning.
Skicka din ansökan och handlingar till:
Johan Petterssons stiftelse
c/o Höörs kommun
Box 53
243 21 Höör
Upplysningar lämnas av kommunens stiftelsehandläggare, Davorin Sokic, 0413–28116.
Besked om resultatet av din ansökan lämnas via brev.
Välkommen med din ansökan!
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