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ÄRADE GULDMEDALJÖR
Vid guldmedaljutdelningen 1968 tillkännagav Marcus Wallenberg att han hade donerat 1 miljon
till en fond för Ericssons guldmedaljörer. Marcus deltog i de första mötena med fondens styrelse
för att dra upp riktlinjerna för hur de inkomna ansökningarna skulle bedömas.
Eftersom avkastningen på den första miljonen var i underkant för behoven, så kompletterade
Marcus 1976 och 1977 med ytterligare 1,5 Mkr.
Huvuddelen av avkastningen på denna donation, som varierar med börsutvecklingen under
åren, används för att lämna bidrag till behövande guldmedaljörer, samt makar till sådana –
- För vård i hemmet, eller för eftervård i samband med långvarig sjukdom och för nödvändiga
hjälpmedel som inte bekostas av det allmänna.
- För rekreationsvistelse i samband med konvalescens efter sjukdom.
- I andra fall av ekonomiska svårigheter för vederbörande, framför allt om det uppstått av
orsaker, varöver denne ej kunnat råda.
- I sådana humanitärt angelägna fall, där ett bidrag är ägnat att skänka glädje åt och underlätta
livet för ensamma äldre människor i det moderna samhället.
Andra situationer som kan föranleda bidrag är, när patienter har skrivits ut som ”färdigvårdade”
långt innan de är i sådant skick att de kan klara sig på egen hand.
En stor del av insatserna för vård och eftervård sköts då av närstående i hemmen.
Det kan också vara så att livskamraten gradvis blir allt sämre fysiskt eller psykiskt, eller i värsta
fall både och. Den friskare parten tar då ett allt större och tyngre ansvar för att allt ska fungera
för båda.
Fonden kan inte lösa problemen, men kan genom bidrag kanske i någon mån hjälpa till att göra
situationen lite mer hanterlig.
Beroende på försäkringskassans regler, har god tandvård tidvis tenderat att bli en klassfråga.
Det handlar ju om livskvalitet att våga visa sina tänder, även här har fonden kunnat hjälpa till på
senare år.
Vi delar också ut begravningsbidrag till efterlevande makar, men om det är guldmedaljören som
avlidit, så kvarstår bidragsrätten till den efterlevande makan/maken.
Gör gärna en anteckning i det ”Vita arkivet” så att det inte glöms bort.
Kontakta någon av följande personer i fondens arbetsgrupp för mer information:
Maude Andersson
Gunilla Furehed
Folke Karlsson
Jan-Erik Källström
Tommy Lindbohm
Hans Östling

tel
tel
tel
tel
tel
tel

054-18 52 90
08- 99 15 92
08- 603 88 21
08- 550 32 440
08- 742 32 50
0297- 433 33

Ansökningsblankett bifogas, i annat fall finns ansökningsblankett för ansökan om bidrag här;
https://www.ericsson.com/assets/local/about-ericsson/ericssonsweden/ansokningsblankett_guldfond.doc

