Bakgrund
År 1999 bildades Brita Lundqvists stiftelse till stöd för äldre och behövande i Trollhättans
stad. Denna stiftelse äger Lundqvist Byggförvaltning.
Lundqvist Byggförvaltnings historia går 60 år tillbaka i tiden. Einar Lundqvist startade år 1948
en elfirma som så småningom fick uppåt 30 anställda. Einar Lundqvist, bror till den
legendariske riksdagsmannen Artur Lundqvist, var en mångsidig man. Han undervisade,
trots sexårig folkhögskola, i matematik och fysik vid Tekniska läroverket. Han var även såväl
politiskt som kyrkligt engagerad. Under 1950-60-talen utvecklades byggverksamheten. Man
byggde på uppdrag, men också i egen regi för uthyrning. Sedan slutet av 1980-talet har
inriktningen varit att bygga och förvärva fastigheter i centrala Trollhättan.
Stiftelsens ändamål
är enligt dess stadgar att stödja diakoniverksamhet för äldre och behövande i Trollhättans
kommun.
Definitioner:
Diakoniverksamhet är att definiera praktiskt församlingsarbete av socialt slag
Äldre och behövande avser enligt stiftelsens tolkning person över 65 år som är i behov av
ökad social gemenskap eller grupp av personer av vilka en väsentlig del är över 65 år och
vilka som grupp behöver stöd för sin socialt inriktade verksamhet.
Riktlinjer
- stödet skall huvudsakligen utgå till och/eller gå genom Svenska kyrkans församlingar i
Trollhättans kommun,
- stödet skall inte ersätta Trollhättans kommuns stadgade skyldigheter gentemot i kommunen
boende äldre och behövande,
- stödet skall inte träda istället för eller befria församlingarna från deras generella
ekonomiska åtaganden för sin ordinarie diakoniverksamhet,
- stödet skall inte utgå i form av generella anslag utan vara riktat mot specifikt angivna behov
eller projekt.
- allt stöd skall i princip grundas på en av varje församling upprättad ettårsplan,
- varje församling skall till stiftelsen årligen avge skriftlig redovisning för hur tilldelade medel
använts.
Övrigt Stiftelsen kan i undantagsfall anslå medel till ändamål som - utan att direkt beröra
Svenska kyrkans diakoniverksamhet - ändå enligt stiftelsens bedömning faller inom ramen
för en vidare tolkning av begreppet diakoniverksamhet till stöd för äldre och behövande.
Stiftelsens styrelse
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av representanter från
Kyrkorådet i Trollhättans församling, Lundqvist Byggförvaltning AB och Advokatfirman
Kjällgren AB, sammanlagt tre personer. Den som representerar Advokatfirman Kjällgren är
tillika styrelsens ordförande.

Diakontjänst
Sedan 2001 har stiftelsen genom avtal med Trollhättans kyrkliga samfällighet bekostat 25%
diakontjänst och sedan 2004 50% diakontjänst för att samordna uppgifter för stiftelsens
bidragsverksamhet och ansvara för församlingsöverskridande projekt i stiftelsens regi. Har
du idéer och frågor kring stiftelsens arbete är du välkommen att höra av dig till:
Agneta van der Poel, tel 0520-472937, e-post: agneta.van-der-poel@svenskakrykan.se
Märtha Lundqvists stiftelse
Märtha Lundqvists stiftelse för främjande av den medicinska forskningen vid svenska
universitet på den mänskliga hjärnans område är en anknuten stiftelse som förvaltas av
Britta Lundqvists stiftelse och utger bidrag till sådan forskning efter särskilt
ansökningsförfarande som styrelsen handlägger.

