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Fonder Hede Hembygdsförening 

 

Donationer 

Donationer till Carl och Thyra Sundts Minnesfond till förmån för Hede 

Hembygdsförening, kan numera lämnas i uppsatt brevlåda vid Kupan, Ljusbergs 

väg 1. 

 

Carl och Thyra Sundts Minnesfond 

Carl och Thyra Sundts son Carl Olov Sundt kompletterade Thyra Sundts fon som 

grundades 1967, enligt följande:  

 ”Vid fru Thyra sundts bortgång år 1967 grundades på mångas 

önskemål en fond, som skulle minna om den bortgångnas stora intresse för 

hembygdsvården och hennes självuppoffrande arbete med Hede 

hembygdsgård. 

 Då nu maken Carl Sundt knappa två år senare gått bort, har förslag 

framkommit att fondens namn skulle ändras till Carl och Thyra Sundts 

minnesfond, men hänsyn jämväl till det levande intresse och den osjälviska 

gärning inom kulturminnesvården som även han ådagalagt. 

 De medel, som fonden i framtiden kommer att förfoga över, ska 

förvaltas av Hede Hembygdsförenings styrelse, som har att föra särskilda 

räkenskaper över fondens medel och varje år överlämna dess räkenskaper till 

hembygdsföreningens revisorer för granskning. 

 Fondens medel ska i huvudsak användas till framtida underhåll av 

byggnader och inventarier vid Hede hembygdsgård. Vidare bör medel ur 

fonden även kunna användas till vård och skötsel av området kring 

Hembygdsföreningens byggnader. 

   Luleå den 1/3 1970 

   /Carl Olov Sundt/ 

   C.  O. Sundt” 

 



Systrarna Ida Bäcks och Selma Anderssons (f. Bäck) fond 

Utdrag ur fondens stadgar: 

Enligt testamentet skall fondens avkastning användas till följande ändamål: 

1. För forskning och bevarande av gammal bygdekultur 

2. För barns och ungdoms vård och fostran i en god samhällsanda och för 

hembygdens fromma. 

   § 1. 

Fonden förvaltas av Hede Hembygdsförening och revideras årligen av dess 

revisorer. 

   § 2. 

Av avkastningen skall minst 20% årligen tillföras fondmedlen. Syftet är att 

därmed göra fonden mera värdebeständig. 

   § 3. 

Hembygdsföreningens styrelse befullmäktigas att inom testamentets ram 

besluta om avkastningens användning. Dess ordförande och kassör tecknar 

gemensamt fonden. 

   § 4. 

Förbrukas inte det årliga överskottet, sedan avsättning till fonden enligt § 2 

gjorts, skall återstoden överföras till kommande års tillgängliga medel. 

   § 5. 

Åndring av fondens förvaltningsregler kräver samma formaliteter som ändring 

av Hede Hembygdsförenings stadgar. 

Ovanstående stadgar för förvaltningen av ”Systrarna Ida Bäcks och Selma 

Anderssons (f. Bäck) fond” antagna av Hede Hembygdsförenings ordinarie 

årsmöte den 29 februari 1980. 

 


