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Opplysninger om SAS Wallenbergstiftelsen. 
 

Tekn. Dr. Marcus Wallenbergs SAS Stiftelse - grunnlagt 1974 etter en donasjon av 
avdøde tekn. Dr. Marcus Wallenberg - har som formål å hjelpe SAS pensjonister i 
økonomisk vanskelige situasjoner. 
.  
Årsaken til disse kan være sykdom, invaliditet, eller annet handikap, behov for 
rekonvalesentopphold, dyr tannlegebehandling, briller eller andre spesielle hjelpemidler.  
 
Bidrag fra Stiftelsen kan gis til pensjonerte, tidligere ansatte i SAS eller Braathens. 
Pensjonisten skal ha oppnådd offentlig pensjonsalder, eller pga. sykdom blitt 
førtidspensjonert/uførepensjonert. 
  
Bidrag kan også gis til pensjonisters ektefelle eller enke/enkemann. Hjelp kan også gis 
ved store begravelsesutgifter, og som hjelp for stell i hjemmet hvor arbeidsbyrden er 
blitt for stor.  
Mindre bidrag kan også gis hvor pensjonisten ikke er syk, men lever med vanskelig 
økonomi. 
 
Stiftelsen har vanskeligheter med å nå ut med informasjon til alle SAS pensjonister eller 
etterlatte. Hvis den som leser dette vet om noen som kan trenge hjelp, vennligst gi 
informasjon til oss, - og til den pensjonisten/etterlatte det gjelder. 
  
Søknad skal gjøres på spesiell blankett som kan fås ved henvendelse til:  
OSLIE: Terje Willersrud, tlf. 95716003, eller 
SAS Seniorklubb OSL v/Sverre Wiseth tlf. 97523723.  
 
Skjemaet finnes også på internett www.sas-seniorklubb.no .  
Det er viktig å lese opplysningene som følger skjemaet. 
 
Utdeling av bidrag skjer som regel en ganger i året - etter at innsendte søknader er blitt 
behandlet av Stiftelsen styre. 
 
For å komme i betraktning må søknad være oss i hende i god tid før 1. april under 
følgende adresse: 
 
SAS, OSLIE, Terje Willersrud Postboks 144 2061 Gardermoen, eller til  
SAS Seniorklubb OSL v/Sverre Wiseth Linlandveien 18A 1390 Vollen. 
 
Husk å merk konvolutten med Wallenbergsøknad 
 
Søknadsårsak må være konkret og kvitteringer for betalt egenandel må alltid vedlegges søknaden. 
Økonomisk støtte til påbegynt tannbehandling kan gis dersom et overslag fra tannlege vedlegges. 
 
Stiftelsen er registrert og skattepliktig i Sverige. Det er mulighet for at de som har fått innvilget bidrag kan 
komme i skattemyndighetenes søkelys, og må være forberedt på at de opplysningene som er gitt i 
søknadsskjemaet kan bli kontrollert med derpå følgende ekstrabeskatning. 

http://www.sas-seniorklubb.no/

