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STADGAR FÖR KARL FAGERSTRÖMS SKOLSTIFTELSE 

Fastställda av kommunfullmäktige 1993-11-29, § 134. Reviderad av kommunfullmäktige 
1996-01-29 § 4. 

1 § 

Stiftelsen har bildats genom att Karl Fagerström genom gåvobrev den 24 januari 1898, 
upplät mark till Håtuna socken. Fastigheten skulle användas till att uppföra Håtuna sock
ens folkskola. Kammarkollegiet har i beslut 1992-05-20 medgivit att Upplands-Bro 
kommun, som numera förvaltar stiftelsen, f'ar sälja fastigheten. Försäljningsmedlen skulle 
avsättas till en kapitalstiftelse med namnet Karl Fagerströms skolstiftelse. 

Vid försäljningen uppgick köpeskillingen till 170.000 kronor som därmed utgör stiftel
sens grundkapital. 

2§ 

Av stiftelsens årliga nettoavkastning skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående 
belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte delas ut skall re
serveras för utdelning under kommande år. 

3§ 

Den årliga avkastningen skall utdelas i första hand till skolbarn (högst 19 år) boende i 
Håtuna församling och i andra hand till skolbarn boende i Håbo-Tibble församling före
trädesvis för: 

• belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,

• belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksam-
het vid skolan eller åt gymnastik och idrott,

• stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,

• hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands,

• studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller an-
nat för eleverna gemensamt mål,

• förvärv av materiel eller andra saker.

Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med 
skattemedel. 

4§ 

Utdelning av medel från stiftelsen beslutas av bildningsnämnden. Före beslut bör syn
punkter inhämtas från Håtuna och Håbo-Tibble församlingars kyrkoråd. 

Stiftelsens förmögenhet och tillgångar i övrigt förvaltas av kommunstyrelsen. 
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