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Paragraf 9 Ärendenummer KF2023/59 

Val till Arvid Erixons stiftelse, mandatperioden 2023-
2026 

Valberedningens förslag 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Till ledamöter i Arvid Erixons stiftelse utses:  
1. Christer Holm, Långtora 
2. Tord Enström, Lilla Härnevi  
 

2. Till revisorer i Arvid Erixons stiftelse utses:  
1. Tony Forsberg (S)  
2. Helene Westberg, auktoriserad revisor PWC  
 

3. Mandatperioden är från och med 1 januari 2023 till och 31 december 2026. 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen Arvid Erixon stiftelse har till ändamål att i enlighet med bestämmelser i 
framlidne hovrättsnotarien Carl Arvid Erixon testamente förvalta egendomen 
Sörgården i Långtora Socken, Lagunda kommun, med vad därtill hörer och kan 
komma att höra.  

Stiftelsen angelägenheter skola handhavas av en styrelse, bestående av 
församlingens pastor samt tvenne av kommunfullmäktige i Lagunda kommun. 
Stiftelsen ska granskas av två (2) revisorer som väljs av Enköpings 
kommunfullmäktige. Det finns ingen beskrivning av mandatperiod i stadgarna, 
därför följer vi praxis och väljer ledamöterna samt revisorerna för en mandattid på 
fyra år.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-14 
Stadgar, Arvid Erixon stiftelse, 1998-09-29 
__________ 
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Johanna Sköld  
Kommunsekreterare  
Johanna.skold@enkoping.se  

Kommunfullmäktige 

Val till Arvid Erixons stiftelse, mandatperioden 2023–
2026 

Förslag till valberedningens beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Till ledamöter i Arvid Erixons stiftelse utses:  
1. Christer Holm, Långtora 
2. Tord Enström, Lilla Härnevi  
 

2. Till revisorer i Arvid Erixons stiftelse utses:  
1. Tony Forsberg (S)  
2. Helene Westberg, auktoriserad revisor PWC  
 

3. Mandatperioden är från och med 1 januari 2023 till och 31 december 2026. 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen Arvid Erixon stiftelse har till ändamål att i enlighet med bestämmelser i 
framlidne hovrättsnotarien Carl Arvid Erixon testamente förvalta egendomen 
Sörgården i Långtora Socken, Lagunda kommun, med vad därtill hörer och kan 
komma att höra.  

Stiftelsen angelägenheter skola handhavas av en styrelse, bestående av 
församlingens pastor samt tvenne av kommunfullmäktige i Lagunda kommun. 
Stiftelsen ska granskas av två (2) revisorer som väljs av Enköpings 
kommunfullmäktige. Det finns ingen beskrivning av mandatperiod i stadgarna, 
därför följer vi praxis och väljer ledamöterna samt revisorerna för en mandattid på 
fyra år. 

Styrelsen utses för en period av fyra år av Enköpings kommun.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-14 
Stadgar, Arvid Erixon stiftelse, 1998-09-29 
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Daniel Jansson-Hammargren  
Kommundirektör  
Enköpings kommun  

 
 
 
Maria Ekblad  
Enhetschef, kansli och kontorsstöd 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Arvid Erixon stiftelse, för kännedom  
De valda, för kännedom  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 



_-------, . Utdrag av protokoll, hållet införSTYRELSEN UPPSALA j

länsstyrelsen i Uppsala län å Uppsala 
l "Ö9" 2 9 j slott i landskontoret den 15 maj 1953.

kff. V>\~ Genom departement sskrivelse den 20 mars 1953 hade Kungl.
Ma j:t uppdragit åt länsstyrelser att fastställa de ä.ndringar 
i stadgarna för "Arvid Erixons Stiftelse", som föranleddes 
av Kungl. Maj:ts beslut samma dag angående ändrade bestämmel
ser rörande förvaltningen av stiftelsen.

Efter föredragning av handlingarna i ärendet beslöt läns
styrelsen fastställa följande lydelse av stadgarna:

"Stadgar för Arvid Erixons stiftelse.

KJ

■ , § 1.
Stiftelsens benämning skall vara Arvid Erixons Stiftelse.

2.
Stiftelsen har till ändamål att i enlighet med bestämmel-

.1;

serna i framlidne hovrättsnotarien Carl Arvid Erixons testa-
■v

mente av den 23 februari 1934 förvalta egendomen Sörgården i 
långtora socken, Lagunda kommun, med vad därtill hörer och kan
komma att-höra. I.

• / ’ i
/ S R

■ Stiftelsens tillgångar, skola användas till förmån för äldre 
personer, vilka äro i behov av ett stilla liv, och vilka till-| 
höra Långtora eller Härkeberga församlingar.

S 4. 1

Styrelsen s kall hava sitt säte i Långt o ra församling.

- r -7 .. § 5.
~ f' !j

Stiftelsens .angelägenheter skola handhavas av en styrelse ,
. •. Cs i ■ • v. • : • ••-

bestående av församlingens pastor samt tvenne av kommunalfull- 
mäktige i Lagunda kommun utsedda' personer, vilka äro mantals- 
skrivna i/Långtora församling och skall vid val av dessa i
tillämpliga delar galla vad i lag kan vara eller bliva stadgat

' - • ■/, - T ■
om val év ledamot -uv -kommunalfullmäktige .

§6. ' f
Styrelsen utser inom sig varje år en ordförande, en vice 

ordförande samt en kassaförvaltare.

6/1 B.D. 1953.

Arvid Erixons Stiftelse



* § 7.
styrelsens ordförande åligger att .ombesörja stiftel

sens skriftväxling, vårda stiftelsens, handlingar samt vid 
styrelsens sammanträden föra eller på sitt ansvar låta 
föra protokoll.

’ § 8.
stiftelsens räkenskaper skola avslutas för kalenderår.

Stiftelsens räkenskaper skola årligen granskas av tven- 
ne av kommunalfullmäktige i Iagunda kommun utsedda revisorer 
Revisorerna skola utses Iland personer, mantalsskrivna i 
Långtora församling, och skall vid val av dessa i tillämp-

' liga delar Sälla vad i lag kan vara eller bliva stadgat om 
; val av revisorer för kommunala styrelser."

Som ovan.

Erik Sundberg

t,



Transsumt.

Testamente , ^ ^

w,», „ fin vilja är.att efter mitt frånfälle skall med min
^v<_rlatenskap pa följande sätt förfaras:
med allt vfFdärt?ri ,!^°rSården» i Långtora by och socken Uppsala län 1 

aldt vfo därtill horer eller kan komma att höra skall bliva en stif
se» tilirförnl^°?- °Cf Harkeberga förs. benämnd »Arvid Erixons Stiftel
se till forman for aldre personer i behov av ett stilla liv qf-iffdsen skall förvaltas av en Styrelse bestående affö?sitnngens Islov1 
kommunalnämndens ordförande och av kommunalstämma vald ledISotP!aStsl 
no? e?endomfn folJa väggmålningar, trädgårdsmöbler, ur-
vägghyllan öve? soffan!* ^ Sk&11 Sardiner °^h kornischer, samt j

rätt. Nuvarande arrendator skall vid utarrendering ha företrädes-

3) Enirna Lund, skall ha fri bostad så lanpe hon dr-1; önskar nnl.-., )
ranae koket Jämte den av henne bebodda vindska*aren? Hon tkall Sael"
oc^fStt^yse.1 l* OSk‘ Var3e “4nad 1 «»i »St

6) En summa_av_6000 kronor skall utgöra en fond, förvaltad"!?"
Styrelsen för »Arvid Erixons Stift^. Den årli -a råntSlk"S sä 
lange Emma Lund lever tillfalla henne. Efter hennes bort"sn°- yi §« k

»edan^eÄ^ ~al1 ^
användes tHJ

Stockholm, Norra Smedjegatan 34 d. 2Z/2 1934 
C.Arv. Erixon

vid fullt SS STftot&Äi^mmJi upSrätt?rde?tigte-t“nat I
ooh,y4r fr“°förklarat äet SÄÄS©
RödayKo«skBteSk, åmÄtÄant J

Jakobsgatan 2, sthlm ' §
Ii ■■ Il ■ . ■ . V

.... . • \_____ ’

“0t ***""“' dSt Varder bSl-iS6“°n> På begäraif

Stockholm och kammaradvokatfiskalskontoret den SO iuni 1934 $
' Nils Wickbom J

1 transsummerade delar rätt avskrivet, betygai



Tränssumt.

■!•>:' . -.i fi

,, Test“ r-ä=sx&3t ’

kvarlåtenskap
,, , Egendomen ”Sorgården» i Långtora by och socken Unn<?al a is- 1 “ y?f d!rti11 hörer eller kan komma att hSrfSl bliva en^tii 

s^Sug^Mr°I^r^äJ^rff-h“t^vid Erixons Stiftel,

vägghyllan over soffan. ^orniscner, Soint |
Stt. Nuvarande arrendator skall vid utarrendering ha företrädes- f

dHonÖsÄ?I dagt i
och f?i?t £yse. 1- OSk,* mJ0lk var.3e m4nad 1 *?• sm°r samt fri vedtJ™|

6)Styrelsen «rS™rtf"T”
länge Emma Lund lever tillfalla hpnnp *Pf?en ärliga räntan skall \ så * 
ligen 1/3 av räntan läs t5fteJ he^es åtgång skall år-l 
församlingens bästa. x11 ' tal 1 medan återstoden användes 'MM

Stockholm, Norra Smedjegatan 34 d. 23/2 1934 i 
C.Arv. Erixon

vid fullt tch sSntäSrs?lnJ1^hArTl? ?ri??n> *°* vl Personligen kanna. I

Aat«a “V* f raro ^lar;l dSt
Sylvia Andeer Gustav Pm.*,* ^

Röda^Ko?setsS|le^eoch°Sköterske- ■ ^^SoblSta^^Sthlm

hem^Dalagatan 9-11, Stockholm. «JaKoD.öatdn 2, Sthlm f

ttutSmÄsr*1",not aetss°“ia’det yarder

Stockholm och kammaradvokatfiskalskontoret den 20 1uni 193a
' Nils Wickbom f

' i

k



Transsumt. \LA I

Testamente i-i*

Min yttersta vilja är.att efter mitt frånfälle skall med min 
kvarlatenskap pa följande sätt förfaras:
1) Egendomen "Sörgården" i Långtora by och socken UDosala län I 
med allt vad därtill hörer eller kan komma att höra skall bliva en stif- 
telse for Langtora och Härkeberga förs. benämnd "Arvid Erixons Stiftel
se" till förman för äldre personer i behov av ett stilla liv. Stiftel-* 
sen sxall förvaltas av en Styrelse bestående av församlingens pastor, 
kommunalnämndens ordförande och av kommunalstämman vald ledamot - alltså 
tre personer. Med egendomen följa väggmålningar, trädgårdsrnöbler, ur
nor, snäckor och byster. I salen skall gardiner odd kornischer, samt 
vägghyllan över soffan.
2) Nuvarande arrendator skall vid utarrendering ha företrädes- 
rätt •

5^?- Lund, skall ha fri bostad sa länge hon det önskar nuva— 
ranae koket jämte den av henne bebodda vindskammaren. Hon skall dagl.

fa 1 osk* varje månad 1 kg. smör samt fri vedbrand
och iritt lyse.
6) En summa av 6000 kronor skall utgöra en fond, förvaltad av
Styrelsen for "Arvid Erixons Stiftelse". Den årliga räntan skall så 
lange Emma Lund lever tillfalla henne. Efter hennes bortgång skall år-
ligen 1/3 av räntan läggas till kapitalet medan återstoden användes t,Hl 
iorsaralingens basta.

Stockholm, Norra Smeajegatan 34 d. 2Z/2 1934 j! 
C.Arv. Erixon

. . , ~ hovrattsnotanen Arvid Erixon, som vi personligen känna,
via fullt och sunt forstand och av fri vilja upprättat detta testamente1 
•uzty-G* och i var närvaro förklarat det vara sin yttersta vilja intyga: j 

Sylvia Andeer Gustav Bureus J-
Roda Korssköterska Amiralitetspredikant

Roda Korsets Elev och Sköterske- Jakobsgatan 2, Sthlm
hem Dalagatan 9-11, Stockholm.

Att förestående testamentariska förordnande den 15 mars 1934 
delgivits kammaradvokatfiskalsämbetet samt att ämbetet icke funnit an-
till^bevis^meddel^tr^a"^an m<>t detsamma* det varder Kärigenom på begäran

Stockholm och kammaradvokatfiskalskontoret den 20 juni 1934
Nils Vvickbom

I transsummerade delar rätt avskrivet,
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