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Stadgar för Gustafsbergsstiftelsen 

 

 
Stadgar för Gustafsbergsstiftelsen  

Fastställda efter senaste stadgeändringarna den 17 december 2021 

 

§ 1  

Den genom Anders Knape Hanssons och hans hustru Catharina Hegardts 

testamente av den 10 apri1 1772 skapade stiftelsen - Gustafsbergs 

barnhusinrättning - för uppfostran av medellösa barn skall benämnas 

Gustafsbergsstiftelsen. 

 

§ 2 (ändrad 2021) 

Gustafsbergsstiftelsen står under tillsyn av länsstyrelsen samt förvaltas av en 

styrelse bestående av nio ledamöter. Ledamöterna utses av kommunfullmäktige i 

Uddevalla kommun. De utser samtliga för en mandatperiod av fyra kalenderår. 

 

§ 3  

Stiftelsens ändamål är att - i den anda som kommer till uttryck i makarna Knapes 

testamentariska förordnanden –  

 

främja fostran, utbildning och vård av barn och ungdom från Bohuslän, som är 

behov därav och som när det gäller utbildning visat håg och fallenhet därför.  

 

Ändamålet fullföljes därvid främst genom att lämna ekonomiskt understöd samt 

att å Gustafsberg bedriva kursverksamhet och liknande.  

 

Bidrag får icke utgå till verksamhet, som det åligger stat eller kommun att 

bekosta. 

 

§ 4 (utgått 1976 års ändring) 

 

§ 5 (utgått 2021 års ändring) 

 

§ 6 (första stycket punkten 2 utgått genom 2018 års ändring och första stycket 

punkterna 1 och 3-6 utgått genom 2021 års ändring, det enda som återstår är det 

tidigare andra stycket) 

Kommunfullmäktige i Uddevalla tillkommer att välja två revisorer. 

 

§ 7 (utgått 2021 års ändring) 
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§ 8 (utgått 2021 års ändring) 

 

§ 9 (utgått 2021 års ändring) 

 

§ 10 (utgått 2021 års ändring) 

 

§ 11 (utgått 2021 års ändring) 

 

§ 12 (andra och tredje stycket utgått 2021 års ändring) 

Utan Kungl. Maj:ts tillstånd må icke någon av Anders Knape Hansson och hans 

hustru till barnhusinrättningen donerad fast egendom försäljas eller med 

inteckning för gäld belastas. 

 

§ 13 (utgått 2021 års ändring) 

 

§ 14  

Stiftelsens tillgångar fördela sig på och förvaltas i form av följande fonder och 

kassor:  

1) Barnhusfonden, som bildats av de fastigheter vilka tillfallit stiftelsen vid 

donators, Anders Knape Hanssons, frånfälle samt de medel och valutor, vartill 

dessa fastigheter eller delar därav kunna hava förvandlats, jämte den avsättning av 

räntan å dessa medel, vilken av Kung. Maj:t kan komma att bestämmas,  

 

2) Barnhusets reservfond, som bildas av de fastigheter vilka stiftelsen kan hava 

förvärvat efter Anders Knape Hanssons död, samt av de medel och valutor, vartill 

dessa fastigheter eller delar därav kunna hava förvandlats, ävensom av de 

överskottsmedel som genom styrelsens beslut kunna komma att överföras till 

reservfonden,  

 

3) Barnhuskassan, bildad av de inkomster som årligen inflyta av stiftelsens 

ekonomiska verksamhet, samt av räntor i den mån dessa ej skola överföras till 

fonderna, samt 

 

4) Särskilda donationer, vilka ställts under stiftelsens förvaltning 

 

§ 15 

Barnhusfondens tillgångar skola placeras på ett godtagbart sätt. 

 

§ 16 

Barnhusets reservfonds tillgångar skola vara placerade på enahanda sätt som i § 

15 föreskrivits beträffande barnhusfondens tillgångar 

 

§ 17 (utgått 2021 års ändring) 

 

§ 18 (utgått 2021 års ändring) 

 

§ 19 (utgått 2021 års ändring) 
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§ 20 (andra stycket andra meningen utgått 2021 års ändring) 

Revisorerna åligger att före den 15 maj varje år till styrelsen avgiva 

revisionsberättelse rörande det näst föregående kalenderårets räkenskaper och 

förvaltning. 

 

Dessa stadgar träda i kraft den 1 januari 1948. 

 

Slutligen förklarar Kungl. Maj:t, att bestämmelserna i de donationsurkunder, som 

ligga till grund för förevarande stiftelse, ej skola utgöra hinder för försäljning av 

stiftelsen tillhörig, i Skredsviks socken belägen fast egendom i den mån sådan 

försäljning kan anses för stiftelsen förmånlig; skolande härför, utöver vad 

stadgarna innehålla, gälla följande villkor och bestämmelser:  

 

att försäljning av fastighet ej må ske under ett för fastigheten angivet minimipris, 

vilket till beloppet bestämmes av en nämnd bestående av tre personer, av vilka en 

utses av länsstyrelsen, en av Göteborgs och Bohus läns landstings 

förvaltningsutskott och en av länets hushållningssällskaps förvaltningsutskott,  

 

att berörda minimipris ej må, utan av Kungl. Maj:t för varje särskilt fall lämnat 

medgivande, sättas lägre än gällande taxeringsvärde å vederbörande fastighet,  

 

att försäljning ej må ske, med mindre sagda värderingsnämnd som skall yttra sig 

angående lämpligheten av varje föreslagen försäljning, tillstyrkt fastighetens 

avyttring, 

 

att då arrenderad fastighet, som är nöjaktigt bebyggd med bostadshus och, 

beträffande jordbruksfastighet, även med för jordbruket nödiga 

ekonomibyggnader - oavsett huruvida dessa tillhöra stiftelsen eller arrendatorn - 

skall försäljas, vederbörande arrendator skall, därest han är å fastigheten bosatt 

och innehaft arrendet under så lång tid, att denna tillsammans med återstående 

delen av arrendetiden uppgår till 10 år, äga företrädesrätt att efter hembud 

övertaga fastigheten till pris, som, i händelse överenskommelse därom icke kan 

träffas, fastställes av ovan omförmälda värderingsnämnd. 

 

att, därest under de sista tio arrendeåren arrenderätt övergått å barn eller måg till 

arrendator, den som på sådant sätt blivit innehavare av arrenderätten skall äga för 

åtnjutande av företrädesrätt till inköp räkna sig till godo den tid, varunder 

företrädaren varit i besittning av arrendet, 


