
ANSÖKAN 

premier, bidrag, stipendier m.m. ur Bäckströmska stiftelsen 

NAT ee rrr rss ser era öre rer ora ser sr bör ann rn örn on onrar LESSOMNMN oarrsr resor bör bön bä rn ber ker sen rna 

ACCESS orrrrr rer rrr ser sen ser örn ser sö ver nr scn ser onrr ond OST sor en ban an or ÖV asr enn sr ren rn rn ora 

E-MAIL oooesrrsersr rss rer sar sar örn örn sär san san on sann ÄMM orrrrerrr ser rrr ber örn köR be Kr bes ban kor ora 

Kontonummer för ev. stipendieutbetalning ssssmsiesmsm ers reser nr sen ar nar or 

  

Sökande: 

Utbildnings$anStOll usoseeserrr ser arr sr ser ord rar sar är kär sr kän are kön Ber Bar Arn Ben brR nen Ken kan bn 

Kurs, linje eller PrOZYAM mmemrsrersrrssrrrr arr nar nan rn örn äre öre sr kr ke bä kr Bar one Ser bor srnnen 

Kostnader Per MÅNAA ssemrersssrrrrerrrr ser ärr rer ere sor sön per sär sar kän örn kak ben br ers arr nen 

Bidrag per månad som f'n erhålles ...... ös sär tar ter ser sen sar tar rr ben är bar rer bon bn ba 00 oa 

REfCYCNSCN morerrrrrarr rer arr sar ar ark öre arr öre öre sea HäR kän bor kör sak ärr sa Rak ke ks Den ber er Ken ber bok örn 

Kort om den sökande och vad ansökan gäller (bifoga gärna bilaga) 
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Namnunderskrift 
  

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast 8/9 2023 och ska mailas till Marlene.Haara(Qhaparanda.se



Bäckströmska stiftelsen 

Haparanda stad 
953 85 Haparanda 

Information om stiftelsen 

Bäckströmska stiftelsen bildades 2009 och har sitt säte i Haparanda. 

Stiftelsen har till änadamål att utge stipendier till gymnasieelever och studenter inom högre 
utbildning i syfte att stimulera vidarestudier, främst inom kunskapsområde med anknytning 
till teknisk eller naturvetenskap. 

Verksamheter som främjar företagande i Norrbotten eller Sverige ska uppmärksammas i 
första hand, 

Uppmärksammas bör nordiska studier som stärker traditionell undervisning samt sökande 
som har begränsad ekonomisk förutsättning för studier. 

Finns flera enligt styrelsen likvärdiga sökanden bör studenter födda eller uppvuxna i 
Norrland äga företräde.


