Crafoordska stiftelsen
845001-0668

Årsredovisning
2013

Crafoordska stiftelsen
845001-0668

Årsredovisning
2013

Innehåll

Sida

Förvaltningsberättelse
Fördelning av bidrag
Förslag till vinstdisposition
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Förändringar i eget kapital
Revisionsberättelse
Diagram förmögenhet
Diagram bidrag
Under året utgivna större bidrag
Artikel: Habo Gård och Habostiftelsen

Tryckt hos Exakta, Malmö 2014

3
5
6
7
11
14
15
17
18
19
44

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person
eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning
samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom.
Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med stiftelsens i första stycket angivna huvudsakliga ändamål, må stiftelsen
även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra
därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål.
Stiftelsen har främjat ändamålen på följande sätt:
Ändamål
Vetenskaplig undervisning och forskning
(varav Crafoordpriset
Vård och fostran av barn och ungdom
Övriga ändamål
Totalt

2013
61 546
4 000
2 650
8 989
73 185

2012
57 667
10 000)
4 723
6 200
68 590

Styrelsen har under året bestått av Ebba Fischer ordförande samt ledamöterna Ragnar Lindqvist, Margareta Nilsson, Pär Omling, Hans
Pålsson, Johan Wall, Lynn Åkesson och Lennart Nilsson, verkställande
direktör. Sedan 1 juli 2013 är även Måns Magnusson ledamot i styrelsen.
Stiftelsen har under året hållit fyra protokollförda sammanträden,
vartill kommer ett antal sammanträden med Stiftelsens ekonominämnd, dess bidragsnämnd och dess vetenskapliga råd.
Under året har Stiftelsen gjort större investeringar i en ny IT-plattform och ett nytt webbaserat ansökningssystem.
Resultatet av Stiftelsens verksamhet samt ställningen vid årets slut
framgår av följande redovisning.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årets resultat uppgår till 151 701 087 kr (f å 121 632 546 kr). Alla
belopp i den följande texten är i tkr om inte annat särskilt anges.
Flerårsöversikt, mkr
År
2013 2012 2011 2010
Löpande avkastning
96
94
93
70
Kostnader
-8
-6
-5
-6
Realisationsresultat
64
34
6
4
Redovisat resultat
152 122
94
68
Tillgångarnas marknadsvärde
2 559 2 197 2 000 2 275
Beviljade anslag
73
69
55
67
- Återförda anslag
-1
-3
-3
-4
varav prioriterade ändamål
68
64
50
63
dito i % av netto avkastning
föregående år
77
73
78 109
Totalavkastning m.h.t utdelade medel i % 20
13
-10
21
Rullande femårsmedeltal i % på
beviljade anslag
81
85
82
86
Beviljade anslag, antal mottagare
570 503 483 456
varav prioriterade ändamål
522 461 441 425
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Till styrelsens förfogande står:
Från 2012 balanserade vinstmedel
Kvarstående belopp utdelningskonto 2013 återförs
Årets resultat
Totalt

kronor
253 253 451
3 172 048
151 701 087
408 126 586

Styrelsen disponerar kapitalet på följande sätt:
Årets avsättning till fondkapitalet
Till bidrag från Stiftelsen avsätts totalt
I ny räkning överförs
Totalt

kronor
50 000 000
73 172 048
284 954 538
408 126 586
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RESULTATRÄKNING

2013

2012

39 263
57 072
63 539

37 044
57 101
33 189

159 874

127 334

-4 712
-3 297

-2 590
-2 921

-8 009

-5 511

151 865

121 823

-70
-94

-70
-121

-164

-191

151 701

121 632

Intäkter
Räntor
Aktieutdelningar
Kapitalvinst

Summa intäkter
Kostnader
Övriga kostnader
Personalkostnader

not 1

Summa kostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar på fastighet
Avskrivningar på inventarier

Summa avskrivningar
Årets resultat

6

not 2
not 3

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR
2013-12-31

2012-12-31

not 2
not 3

2 192
260

2 262
300

not 4

916 765

807 030

not 5

670 391
1 589 608

694 223
1 503 815

8 961
97 384
21 554
127 899

9 473
34 303
83 462
127 238

1 717 507

1 631 053

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Fastighet
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

Aktier
Räntebärande värdepapper och
strukturerade produkter
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

not 6
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BALANSRÄKNING

SKULDER OCH EGET KAPITAL
2013-12-31

2012-12-31

1 249 073
1 249 073

1 219 073
1 219 073

3 172
253 253
151 701
408 126

9 876
226 621
121 632
358 129

Långfristiga skulder
Skuld till dotterbolag
Beviljade bidrag
Summa långfristiga skulder

101
3 625
3 726

101
6 680
6 781

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Beviljade bidrag
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

380
1 555
54 188
459
56 582

160
1 015
45 013
882
47 070

1 717 507

1 631 053

134 738

52 827

inga

inga

Eget kapital

not 7

Bundet eget kapital
Fondkapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Utdelningskonto
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa skulder och eget kapital
Ställda panter
Aktier och obligationer i depå
Ansvarsförbindelser
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Kassaﬂödesanalys
2013

2012

151 701
164
-4 441

121 632
191
-2 662

147 424

119 161

512
336

-426
-720

Kassaflöde från den löpande verksamheten 148 272

118 015

Löpande verksamheten
Årets resultat
Avskrivningar materiella anl.tillgångar
Övriga justeringsposter
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringen av rörelsekapital

Kortfristiga fordringar
Kortfristiga skulder exkl bidrag
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Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella
anläggningstillgångar
Investeringar netto i värdepapper

-54
-144 487

-47
-46 606

Kassaflöde från investeringsverksamheten -144 541

-46 653

Bidragsverksamheten
Utbetalda bidrag
Återbetalda bidrag

-65 817
178

-57 565
1 077

Kassaflöde från bidragsverksamheten

-65 639

-56 488

Årets kassaflöde

-61 908

14 874

83 462
21 554

68 588
83 462

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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NOTER

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Allmänna redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inte
annat anges nedan. Genomsnittligt anskaffningsvärde har beräknats
per aktieslag i respektive depå. Värdepapper förvaltas och värderas som en portfölj oavsett om tillgången i fråga är kortfristig eller
långfristig. Portföljen värderas enligt lägsta värdes princip.
Som kortfristiga placeringar redovisas räntebärande och strukturerade produkter som förfaller inom ett år.
Beviljade anslag skuldförs vid beslutstillfället. Bidrag som utbetalas inom ett år bedöms som kortfristiga.
Kapitalvinster omföres till balanserade vinstmedel samt fondkapital
enligt styrelsens beslut.
Avsatt till bidragsgivning omförs till ett speciellt utdelningskonto
som redovisas under eget kapital.

Not 1: Personal och arvoden
Antalet anställda uppgick till 4 (4) personer, motsvarande 2,3 (2,4)
heltidsanställda. I löner och arvoden har utbetalats till styrelse och
verkställande direktör
1 532 tkr (f å 1 543 tkr) och till övriga anställda 1 067 tkr (f å 1 200
tkr). Arvode till revisor 44 tkr (f å 37 tkr).
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Not 2: Fastighet
Byggnaden avskrives med 2 % per år och markanläggning med 5 %
per år.
Mark avskrives ej. Fastigheten är ej åsatt taxeringsvärde.
Ingående anskaffningsvärde
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

2013-12-31

2012-12-31

3 382
3 382

3 382
3 382

-1 120
-70
-1 190

-1 050
-70
-1 120

2 192

2 262

2013-12-31

2012-12-31

2 273
54
-173
2 154

2 382
46
-155
2 273

-1 973
173
-94
-1 894

-2 007
155
-121
-1 973

260

300

Not 3: Inventarier
Inventarier avskrives med 20 % per år.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets avyttringar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avyttringar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
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Not 4: Aktier
Anskaffningsvärde
Bokfört värde
Marknadsvärde

2013-12-31

2012-12-31

916 765
916 765
1 737 877

807 030
807 030
1 380 389

I beloppet ingår det helägda vilande dotterbolaget Crafoord Invest
AB (org nr 556068-2840) med 105 tkr.

Not 5: Räntebärande värdepapper
och strukturerade produkter
Anskaffningsvärde
Bokfört värde
Marknadsvärde

2013-12-31

2012-12-31

670 391
670 391
689 578

694 223
694 223
687 554

2013-12-31

2012-12-31

97 384
97 384
98 864

34 303
34 303
33 549

Not 6: Kortfristiga placeringar
Anskaffningsvärde
Bokfört värde
Marknadsvärde
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Not 7: Eget kapital
Fondkapital

Vid årets början
Återfört till utdelningskonto
Avsatt till fondkapitalet
Avsatt för bidragsgivning
Överfört till disponibla medel
Beslutade anslag
Återförda anslag
Resultat 2013
Vid årets slut

Utdelnings Balanserade
kontot
vinstmedel

1 219 073

Årets
resultat

9 876
-9 876

226 621
9 876

74 876

-74 876
91 632

-91 632

253 253

151 701
151 701

30 000

121 632
-30 000

-73 185
1 481
1 249 073

3 172

Fondkapitalet består av såväl donationsmedel som avsättningar och realisationsvinster. Av Fondkapitalet utgör 20 790 tkr Anna-Greta Crafoords
donation. En donation, vars avkastning ska gå till Crafoordpriset.
Lund 2014-03-19
Ebba Fischer
ordförande
Ragnar Lindqvist
Hans Pålsson

Måns Magnusson

Margareta Nilsson

Johan Wall
Lennart Nilsson
Verkst direktör
Min revisionsberättelse har avlämnats 2014-03-19
Jakob Ekman
aukt revisor
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Pär Omling
Lynn Åkesson

REVISIONSBERÄTTELSE

Till styrelsen i Crafoordska stiftelsen
org.nr 845001-0668
Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Crafoordska stiftelsen för räkenskapsåret 2013.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag
har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp
och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta
för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen
i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovis-
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ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens
finansiella ställning per den 2013-12-31 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Crafoordska stiftelsen för räkenskapsåret 2013.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om huruvida jag vid min granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller
stiftelseförordnandet. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver min revision av
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för mitt uttalande.
Uttalande
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Lund den 19 mars 2014

Jakob Ekman
Auktoriserad revisor
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BIDRAG
Bidrag från Stiftelsen sedan starten
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Bidragsfördelning 2013 på ändamål

4,64%

Naturvetenskap &
teknik

3,15%

Medicin & odontologi

3,62%
4,49%

29,38%

Samhällsvetenskap,
ekonomi & juridik
Teologi & humaniora

7,52%

Övrig forskning
Handikapp &
humanitärt
Ungdom/Idrott
20,00%

Kultur
20,97%
6,23%
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Övriga ändamål

0

BIDRAG

Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag kkr

Lunds universitet
TEKNOLOGI
Elektrisk mätteknik

Doktorandlön, materiel, tillgångskostnad för renrum och laboratorium, resor och konferenser för
”Akustik som tvättmedel för
droppbaser mikrofluidik”

1 200

Elektro- och
informationsteknik

Post-doc lön för ”Design av
multipelantenner för högpresterande
mobila terminaler”

Hållfasthetslära

Doktorandlön, dator, programvara
och konferensdeltagande för
”Modellering och simulering av
rekristallisation”

Elektro- och
informationsteknik

Materiel till närfältsmätningar av
antenner för mm-vågor

200

Elektro- och
informationsteknik

Dator, resor och löner för ”Teknik och
system för E-hälsa i det framtida
sjukvårdssystemet”

200

300

1 200
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BIDRAG

Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag kkr

MATEMATIK / FYSIK
Matematik

Lön för PhD-student för projektet
200
”Högre ordnings regulariseringsmetoder för noggranna ytberäkningar”

Fasta tillståndets
fysik

Linjär röntgen detektor för samtidig
karakterisering av struktur och
sammansättning i nanotrådar av
halvledarmaterial

400

Atomfysik

Laserbaserad accelerator och
röntgenkälla

300

Matematisk statistik

Postdocs, datorer och
konferensdeltagande för
”Högupplösande multidimensionell
NMR spektroskopi”

300

Synkrotronljusfysik

Doktorandlöner, materiel,
200
förbättringar och underhåll av
vakumkammare och gassystem,
datorer, resor, konferenser
och workshops för ”Sambandet mellan
atomär struktur och katalytisk aktivitet”

Atomfysik

Utrustning till ”En experimentuppställning för absorptionsexperiment med attosekundspulser”
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BIDRAG

Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag kkr

KEMI
Naturvetenskapliga
fakulteten

Professur i molekylär geokemi

4 500

Centrum för analys
och syntes

Postdoktorstipendium och
laboratorieutrustning för utveckling
och undersökningar av nya läkemedel
mot malaria

300

Centrum för analys
och syntes

Tvådimensionell superkritisk
kromatografi för avancerad grön
analytisk kemi i nya bioraffinaderikoncept

300

Kemisk fysik

Molekylspektroskopi som en
tidsmaskin för att besöka urtidsliv

200

Biokemi och
strukturbiologi

Lön och LP-3 plattformens tjänster
för ”Strukturbestämning av Mrpantiporter protein komplexet, som
bygger upp själva protonpumpen
i andningskedjan komplex I”

200

Centrum för analys
och syntes

Doktorandtjänst, utrustning och
drift för “Designed compounds for
prevention of cancer recurrence and
cancer treatment”

300
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BIDRAG

Mottagare

Projekt, projekttitel

Fysikalisk kemi

Doktorandlön, material, resor,
publikationer, utrustning och ny
dermatom för ”Struktur och transport
i svarande hudmembran”

300

lndustriell
näringslära och
livsmedelskemi

Utrustning till ”Kvantitativanalys av
livsmedel med preventivpotential”

200

Kemisk fysik

Utrustning, materiel, PhDstudentlön
och resor för ”Tvådimensionell
polarisationsavbildning - ny
fluorescensmikroskopi för bio- och
materialvetenskap”

200

Biomedicinsk
nutrition
tillämpad biokemi

Utrustning och lön till sjuksköterska
och dietist för ”En kost med
hälsosamma nordiska livsmedel
för hållbar viktkontroll vid övervikt
och fetma”

200

Center för analys
och syntes

PhD studentlön, resor,
1 200
konferensdeltagande, materiel och
publikationer för ”in situ Raman
spektroskopi för en grönare framtid”

Teoretisk kemi

Post-doc lön, resor och utrustning för
”Molekylära mekanismer i joniska
vätskor”
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Anslag kkr

200

BIDRAG

Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag kkr

Teoretisk kemi

Doktorand i Teoretisk kemi med
inriktning mot statistisk mekanik
och didaktik

200

Fysikalisk kemi

Doktorandlön, material, resor och
dator för ”Fläckvis växelverkan
mellan modell proteiner”

300

Teknisk
mikrobiologi

Flödescytometer för kartläggning och
manipulering av heterogenitet i jästkulturpopulationer för mer effektiv
biologisk produktion

300

BIOLOGI / GEOVETENSKAP
Biologiska
institutionen

Material, utrustning, PhD lön för
”Vikten av kromosomförändringar
för evolutionära anpassningar”

300

Naturgeografi och
Fält/labass, analyser, materiel,
ekosystemvetenskap fältarbete för ”Inflöde av reaktivt
organiskt kol till Östersjön styrt av
vattenomsättningstider i älvars
tillrinningsområden”

300

Biologiska
institutionen

300

Post-doc lön, resor, publicering för
”Artbildningsfaser i nisch-rummet
och i det verkliga rummet”
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BIDRAG

Mottagare

Projekt, projekttitel

Geologiska
institutionen

Dykarlön, resor, utrustning och
220
C-dateringar för ”Hanöbuktens
dränkta skogar - strandförskjutning,
klimatutveckling, landskapsutveckling
och mänsklig bosättning för 10 000
år sedan”

Biologiska
institutionen

Labass, publikationer, mikroskoptid
och resor ”Rhinariets struktur hos
utvalda däggdjursarter”

240

Biologiska
institutionen

Postdocstipendium för ”Använder
fisken optisk flöde för egen rörelsestyrning?”

250

Biologiska
institutionen

Post-doc lön, dator, resor och drift
för ”Beteendemässiga, fysiologiska
och neuroanatomiska studier om
fåglars magnetkompassorientering
och polarisationssyn”

1 200

Molekylär ekologi
och evolution

PhD-studentlön, materiel och
sekvensering för ”Evolution av
samhällen -samarbete, sex och
sjukdom”
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Anslag kkr

300

BIDRAG

Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag kkr

Biologiska
institutionen

PhDstudentlön, labkostnader, drift,
transkriptom sekvensering för
”Simultana mätningar av värd och
pathogen responser för förståelsen
av individuell variation av
sjukdomsförlopp”

Akvatisk ekologi

Kemistlön, utrustning och materiel för 250
”Orsaker och konsekvenser av ökande
järnkoncentrationer i ytvattnen”

Biologiska
institutionen

Driftskostnader för ”Effekter av
odlingssätt och skötselhistoria på
bevarandet av biologisk skadedjursbekämpning i vårkorn”

1 200

240

EKONOMI
Nationalekonomiska Post-doc lön för ”Konjunkturer, hälsa
institutionen
och arbetsmarknadsutfall”

900

Företagsekonomiska Fältstudier, konferensresor och
300
institutionen
doktorandstipendium för ”Den
östasiatiska ekonomiska modellen
ur ett nytt perspektiv: Taiwanesiska
företag och deras innovationsstrategier”

25

BIDRAG

Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag kkr

Ekonomisk-historiska Doktorandlön, internationell
institutionen
gästforskare och digitalisering av
data för ”Persistens och förändring:
Sveriges ekonomiska geografi
1800-2010”
Center för
ekonomisk
demografi

Materiel, data, utrustning, teknisk
personal och resor och konferenser
för ”Nutrition under graviditeten och
socioekonomiska utfall senare i livet
- En ekonomisk livsloppsperspektivs
studie av individer som föddes i
Sverige 1930-1934”

1 380

200

SAMHÄLLSVETENSKAP
Statsvetenskapliga
institutionen

Forskarassistent, konferenser,
organisera workshop och publikationer för ”Kvantifiera workfare
- en databas om villkor för sociala
förmåner”

400

Statsvetenskapliga
institutionen

Projektassistent, scanning,
digitalisering, material, utveckling
av portal/hemsida och reskostnader
för ”Digitalisering av Herbert
Tingstens vetenskapliga och politiska
skrifter”

200
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Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag kkr

Ekonomisk-historiska Arrangera det nionde ”Frontiers in
institutionen
African Economic History”
30-31 aug 2013, Lund

200

PREKLINISK MEDICIN
Experimentell
medicinsk
vetenskap

Material, utrustning, resor och
konferenser för ”Betydelsen av
struktur och funktion för olika ApoE
isoformers interaktion med
amyloid-Beta oligomerer”

220

Medicinsk
Proteinkemi

Post-doktor, material och utrustning
för ”Komplementsystemets roll i
celldöd och autoimmuna sjukdomar”

200

MlG

Utrustning, materiel, teknisk personal
och post-doc lön för ”Mekanismer hos
det medfödda immunsvaret som gör
vissa människor mer mottagliga för
tuberkulos”

300

Neurologi

Material, djurhållning, konfokal
mikroskop och publiceringsavgifter
för ”Pericyternas roll vid stroke -en
ny öppning för neuroregeneration?”

200
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BIDRAG

Mottagare

Projekt, projekttitel

Experimentell
medicinsk
vetenskap

Försöksdjur och cellodling till
”Nybildning av ribosomen som en
måltavla i barnleukemi”

200

Lunds
stamcellcenter

Utrustning och drift för ”Molekylär
kartläggning av blod- och
leukemistamceller”

200

lmmunologi

BMA- och doktorandlön, post-doc
stipendium, materiel, djurhus och
lokalhyra för ”Bakteriell nedreglering
av specifik immunitet vid mykobakteriell infektion - implikation för
vaccinutveckling”

300

Molekylärmedicin
och genterapi

Drift för ”Identifiera målpopulationen
för TEL-AML1 intrauterina transformationer som kan ge upphov till
barnleukemi”

200

Mätteknik och
industriell
elektroteknik

Material, utrustning, resor och
arbetskostnader för ”Identifiering
och kvantifiering av muterade
proteiner relaterade till sjukdomar”

200

Molekylär
skelettbiologi

Drift, utrustning och konferensresor
för ”Reglering av skelettets utveckling
och reparation genom samspel mellan
proteoglykaner”

200
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Mottagare

Projekt, projekttitel
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Biokemi och
strukturbiologi

Djurhushållning, analyser och drift
för ”Glycerol i metabola sjukdomar:
Rollen av Aquaglyceroporin-9”

300

Neural plasticitet
och reparation

Drift, resor och konferensdeltagande
för ”Roll av ovikt protein response i
Parkinson´s sjukdom”

400

Nervcellsöverlevnad

Materiel för ”Spridning av alfasynuklein medierad av membranblåsor i Parkinsons sjukdom”

200

Experimentell
medicinsk
vetenskap

Materiel, utrustning och BMA för
”Återskapande av funktionen hos
gliaceller vid Parkinsons sjukdom”

200

Immunologi

Postdoc, tekniker, BMA, drift och
utrustning för ”Leukocyte migration
in model chemical landscapes”

300

Experimentell
medicinsk
vetenskap

Materiel, utrustning, BMA och
doktorand för ”Translationella
studier av den komplexa genetiken
bakom nervcellsdöd i Parkinsons
sjukdom”

300

Laboratoriemedicin

Reagenser för ”HlV-2 neutraliserande
antikroppssvar”

250
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BIDRAG

Mottagare

Projekt, projekttitel

Hematologi och
transfusionsmedicin

Postdoc, resor, avgifter och materiel
för ”SMIM1, ett nyupptäckt protein
på röda blodkroppar: Struktur,
funktion och roll vid malaria”

300

Experimentell
medicinsk
vetenskap

Materiel, utrustning och teknisk
personal för ”Packning och transport
av lipider - Adiponutrins roll i
lipidomsättningen”

200

Muskelbiologi

Materiel, utrustning och djur för
Sarcospan - en ny strategi för
behandling av muskeldystrofi

200

Molekylärmedicin
och genterapi

Post-doc lön, sekvensering, analyser,
materiel, djurhållning, publikationer
och konferensresor för ”Utveckling
av nya behandlingsmetoder mot akut
myeloisk leukemi”

200

Molekylärmedicin
och genterapi

Postdoc, djur, analyser, reagenser,
materiel, dator och publikationer för
”Upptäckt av ”stemness” relaterade
regulator”

300

Experimentell
medicinsk
vetenskap

Materiel, utrustning, doktorandlön,
hyra och lokal för ”SIK2 i fettceller
- koppling till fetma och insulinresistens”

300
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Mottagare

Projekt, projekttitel
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Laboratoriemedicin

Materiel, resor och arbete för
”Karaktärisering av nya
komplementhammare - fortsättning”

200

Experimentell
medicinsk
vetenskap

Gästforskarstipendium, utrustning,
material och publikationer för
”Kognitiva problem och neuropsykiatriska symptom i en råttmodell
av Parkinsons sjukdom - inverkan av
alfa-synuklein”

200

Klinisk Genetik

PhD-studenter, djur och drift för
”Funktionell karakterisering av nya
måltavlor på leukemistamceller”

400

Infektion

Driftskostnader för ”Betydelsen av
hemoglobin, inflammation och
oxidativ stress vid intraventrikulär
blödning hos förtidigt födda barn”

300

Experimentell
medicinsk
vetenskap

Post-doc stipendium, labtekniker,
200
instrument, material, försöksdjur och
konferenser för ”Samband mellan
systemisk insulinkänslighet, cellstorlek
och GLUT4 translokering i humana
fettceller på enskild cellnivå”
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Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag kkr

lmmunologi

Doktorandlön, post-doc och
humanbiologistudent stipendium,
förbrukningsvaror och varor för
”Bakteriell reglering av inflammation
och intracellulära processer”

300

Medicinsk
mikrobiolog

Labass, konferensdeltagande,
utrustning och material för
”Betydelsen of RNA processning i
papillomvirusinducerad cancer”

300

lmmunteknologi

Utrustning, reagenser, drift, postdoc
och tekniker för ”Cancerstamceller i
mantelcellslymfom - isolering,
karakterisering och utveckling av
specifika terapier”

300

Klinisk
infektionsmedicin

Drift för ”Hyaluronankapseln på
grupp A streptokocker”

200

KLINISK MEDICIN
Molekylär Medicin
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Material, djur, djurhållning,
biomedicinsk analytiker, doktorand
och resor för ”Hypoxi och hypoxiinducerade faktorer i bröstcancer
och i bröstkörtelns utveckling”

1 200

BIDRAG

Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag kkr

Patologi

Materiel för ”Nya biomarkörer för
förbättrad tidigdiagnostik, prognostik
och behandlingsprediktion vid cancer
i esofagus, cardia och ventrikel”

300

Dermatologi och
venereologi

Driftskostnader för ”Novel aspects on
Tissue Factor Pathway Inhibitor-2”

300

IKVM
Urologkliniken

Driftskostnader för ”Detektion av
200
biomarkörer för behandlingsrespons
vid cellgiftsbehandling för blåscancer”

Ergonomi och
aerosolteknologi

Doktorand, material, lungfunktionsundersökning, försökspersonsersättning, resor, transport
och publikationer för utvärdering
och vidareutveckling av metod för
förbättrad diagnos av kronisk
obstruktiv lungsjukdom

Kliniska
vetenskaper

Doktorandlön, neuropsykolog,
200
administratör, datoriserat testsystem,
resor och djur för ”Ketamin som en
alternativ behandling vid svåra
depressioner. Kartläggning av
kognitiva störningar och dess neurobiologiska mekanismer vid depression”

300
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BIDRAG

Mottagare

Projekt, projekttitel

Pediatrik

Materiel för ”Övervikt och fetma hos
200
förskolebarn: Tarmflorans sammansättning och dess reaktion till
inflammation och aptitreglering.
Finns effekt av interventionsprogram?”

Experimentell
medicinsk
vetenskap

Doktorand, djur, reagenser, materiel,
utrustning och konferensresor för
”Makrofag-funktioner regleras av
sulfaterade glukosaminoglykaner”

200

Patologi

Material, analyser, preparering och
teknisk personal ”Demensdiagnos
med ett blodprov - utveckling av en
ny teknik”

300

Experimentell
medicinsk
vetenskap

Materiel, utrustning, postdoc
stipendium, doktorand- och forskarassistentlöner och drift ”Metabola
och molekylära effekter av kostkomponenter för prevention av
typ 2 diabetes”

300

Medicinsk
proteinkemi

Driftskostnader för ”Deciphering the
200
interactions of Streptococcus pyogenes
and the complement system using a
novel mouse infection model”
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Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag kkr

Kliniska
vetenskaper

Doktorandlön och material för
”Purinerg signalering i den sjuka
kärlväggen”

200

Neurofysiologi

Doktorander, utrustning, drift,
analyser och resor för ”Att förstå
hjärnans motoriska kontroll med
hjälp av nya neuroteknologiska
verktyg från ingenjörsvetenskapen”

500

Ortopedi

Teknisk personal och material för
”Nedbrytning av ledbrosk vid
ledskada och artros”

200

Klinisk fysiologi

Doktorandlöner, MR-undersökningar,
IT-support, lokalhyra, dator och resor
för ”Nya kvantitativa mått på
hjärtfunktion med magnetresonanstomografi hos patienter med
medfödda hjärtfel”

700

Kliniska
vetenskaper

Driftskostnader för ”Nya
antidiabetiska läkemedel genom
nätverksanalys”

450

Experimentell
medicinsk
vetenskap

Post-doc lön, materiel och resor för
”Kongenitala glykosyleringssyndrom
(CDG) avancerad genetisk analys i en
klinisk miljö”

300
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Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag kkr

Kirurgi

Flourescencemikroskop och
post-doc lön för ”Att spåra
bröstcancer i blodet”

200

Lön för planeringsstöd av ett flerårigt
forskningsprojekt, material och
konferens för ”Teologins många
ansikten: Filosofiska och religionsvetenskapliga perspektiv på
självorganisation och evolutionär
konvergens”

252

TEOLOGI
Centrum för
teologi och
religionsvetenskap

HISTORIA & FILOSOFI
Kulturvetenskaper

Post-doktor lön ”Fritidens ljudmiljöer
En brukarstudie om platsers
betydelse för unga med
kokleaimplantat”

479

Historiska
institutionen

Masterstudentlön, resor och boende,
skanning för ”Styrmannen Johan
Malmbergs och docenten Peter
Rubens orientaliska handskrifter
och orientalistikens framväxt i
Sverige under 1700-talet”

400
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Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag kkr

Kommunikation
och medier

Planeringsstöd av ett flerårigt
forskningsprojekt kring
konsumentjournalistik och
journalistik kring konsumtion”

216

Språk- och
litteraturcentrum

Lön till planering av större bidrag för
”Sjukdom som berättelse. Patografigenrens former och funktioner”

210

Post-doc lön, deltagare ersättning,
resa till Aarhus, etikprövning och
litteratur för ”Kognitiva restriktioner
på meningsprocessande”

500

SPRÅKVETENSKAP
Språk och
litteraturcentrum

ÖVRIG HUMANIORA
Humanistiska och
teologiska fakulteten

Utrustning och inredning för
LUX-byggnaden

10 000

ÖVRIGA ÄNDAMÅL
Lunds universitet

Stipendiefond för stipendier för
utländska studenter

2 000
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Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag kkr

Malmö högskola
Matematik / Fysik
Teknik och
samhälle

Utrustning och arbetskostnader för
experimentella mätningar med
”Small Angle X-ray Scattering av
elektroniskt värmebehandlade
provbitar av superlegeringar”

210

Odontologiska
fakulteten

Utrustning, materiel, post-doc,
konferenser, resor och publikationskostnader för utveckling av en
biomimetic implantatstruktur för
etablering av mjukvävnadsintegration

200

Parodontologi

Materiel, utrustning, analyser,
konferensresor och lokalkostnader
för “Microbiome and Antimicrobial
Peptide Profile in Periodontal Health”

200

ODONTOLOGI
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Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag kkr

HISTORIA & FILOSOFI
Kultur språk
medier

Doktorandlön och driftskostnader
850
för ”Inlevelsens dialektik. Om
litteraturvetenskapliga och vardagliga
läspraktiker i det nya medielandskapet”

Konst, kultur och
kommunikation

Systemarkitektlön och workshop för
”Kulturjournalistikens status. Den
svenska litteraturkritikens och
kulturdebattens innehåll och villkor
1994, 2005 och 2013”

260

Linnéuniversitetet i Kalmar
BIOLOGI / GEOVETENSKAP
Biologi och
miljövetenskap

Sekvensering och materiel för
”Mikrobernas funktion och
samhällsstruktur i berggrunden”

300

PREKLINISK MEDICIN
Kemi och
biomedicin

Postdoclön och drift för ”S100A4
och dess roll i metastaserande cancer
- en datorstödd studie”

200
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Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag kkr

Högskolan i Kristianstad
BIOLOGI / GEOVETENSKAP
Sektionen för
lärande och miljö

Utrustning för bestämning av
läkemedelsrester och andra mikroföroreningar i akvatiska miljöer

1 000

SAMHÄLLSVETENSKAP
Sektionen för Hälsa
och Samhälle

Projektassistenter, elitansökan,
utskrift intervjuer och resor för
”Existentiell ensamhet i livets slut
- vårdpersonalens utmaningar”

250

Kungl Vetenskapsakademin
FORSKNING
Crafoordpriset

40

Stöd till Crafoordpriset

4 000

BIDRAG

Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag kkr

Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp
BIOLOGI / GEOVETENSKAP
Växtskyddsbiologi

Teknisk personal, kemikalier,
uppfödning av Manduca och
publikation för ”Multimodal
interaktion i högre hjärnregioner
hos insekter”

Kemisk ekologi

Postdocstipendier, bänkavgifter och
drift för ”Acceptera eller refusera
- en fråga om smak”

1 200

300

Övriga mottagare Skåne
KLINISK MEDICIN
lnfektionskliniken
Malmö

Doktorandlöner, Etiopienresor,
studiepersonalersättning, materiel
och analyser för ”Utfall av antiretroviral behandling vid hälsocentraler i Etiopien - kliniska,
virologiska och immunologiska
aspekter”

200
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Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag kkr

FORSKNING
Skissernas museum

Digitalisering och tillgängliggörande 1 500
av museets samlingar.

HUMANITÄR HJÄLP, GRUPP
Habostiftelsen

Uppförande av en servicebyggnad
och färdigställa utemiljöer på
Habogård i Lomma

600

Lunds Fontänhus

Verksamhetsbidrag till Lunds
Fontänhus

500

Vidarklinikens
vänner

Bekostnad av barn- och
ungdomsvistelser

150

Diakonicentralen

Verksamhetsbidrag
i Lund

150

ÖVRIGT HANDIKAPPSTÖD, GRUPP
Föreningen
Åhuslägret

42

Scoutkonfirmationsläger

140

BIDRAG

Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag kkr

ÖVRIGT STUDERANDESTÖD, GRUPP, UNGDOM
S:t Lukas i Lund

Subventionering av psykoterapi för
universitets- och högskolestuderande

125

”Thomanders Jul i Lund 2014”

100

STÖD TILL GRUPP
Thomanders Jul
i Lund

KULTURSTÖD, SKÅNE, GRUPP
Kulturen

Lund- staden, platsen och själen

Lunds
Humorfestival

Lunds humorfestival 2013 ”Hasse
& Tage -Musikskatten”

1 800
250

Föreningen för Lunds Verksamhetsbidrag
Vokalensemble

100

Föreningen
Ystadoperan

Alfvén - Operan om kärleken mellan
Hugo Alfvén och Marie Kröyer

100

Båstads Kammarmusikförening

Båstads Kammarmusikfestival

100

Huaröds
Kammarorkester

Verksamhetsbidrag

100
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Habo Gård och Habostiftelsen

Bakgrund
Habostiftelsen bildades 1966 och dess ändamål är att på Habo Gård utanför Lomma tillhandahålla lokaler och anläggningar, främst för personer med olika former
av funktionsnedsättningar. Stiftelsen tillkom genom en överenskommelse mellan
Lunds stad och handikapprörelsen i Lund, i detta fall representerade av Lunds
invalidförening (idag DHR Lund). Habostiftelsens ansvar var att sköta förvaltning
och utveckling medan föreningen ansvarade för den dagliga verksamheten. Det
gemensamma målet var att använda gården och dess omgivningar till en rekreationsplats på landet för stadens funktionshindrade invånare.
En permutation av stiftelsens stadgar 2009 innebar att den samlade handikapprörelsen representeras på ett bredare sätt genom att HSO i Lund - handikappföreningarnas samarbetsorganisation - numera är den organisation som utser handikapprörelsens ledamöter i Habostiftelsen.
År 2009, då fastigheten under en tid varit i sämre skick, både byggnadstekniskt
och från energibesparingssynpunkt, valde Lunds kommun att genomföra en större
renovering av gården. Habostiftelsens möjlighet att ta ett motsvarande ekonomiskt
DQVYDUYDUREHÀQWOLJYLONHWOHGGHIUDPWLOOHQQ\|YHUHQVNRPPHOVH
Den innebär att Lunds kommun idag ansvarar för driften och en del av verksamhe-
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ten, medan stiftelsen även fortsättningsvis ges möjlighet att fullgöra sitt ändamål på
gården och kan för detta genom att disponera dess olika lokaler och anläggningar.
Omorganisationen och renoveringen ligger till grund för att Habo Gård sedan 2010
haft ett totalt besöksantal på ca 25 000 personer om året, varav den största delen
XWJ|UVDYNYLQQRURFKGHWÀQQVHQVWRUSRWHQWLDOI|UXWYHFNOLQJDYHWWlQQXEUHGDUH
aktivitetsutbud och ett utökat nyttjande.
Habostiftelsens verksamhet på gården idag består t.ex. i att för handikapp-rörelsen
subventionera badkostnader i gårdens varmvattenbassäng, att medverka och subventionera vid andra målgruppsrelaterade sociala aktiviteter, att uppföra särskilt
tillgänglighetsanpassade anläggningar och att köpa in hjälpmedel och utrustning.
1nJUD H[HPSHO lU PHGÀQDQVLHULQJHQ YLG DQOlJJDQGHW DY KnUGJMRUGD JnQJDU YLG
+DERGDPPDURFKLQN|SHWDYKDQGLNDSSWLOOJlQJOLJDÁRWWDUI|UP\FNHWXSSVNDWWDGH
färder längs Höje å. Dessa färder tar besökarna med på en resa i tiden och passerar i sakta mak kyrkan med det vackra kapellet, glider vidare längs Lommas
nedlagda tegelbruk och förbi de nya moderna hamnkvarteren och för att till sist nå
ända ut till småbåtshamnen vid Öresund.
Habostiftelsen värnar också utvecklingen av den vackra parken på Habo Gård.
'HQQDlUP\FNHWXSSVNDWWDGDYJlVWHUQDRFKDQYlQGVÁLWLJWEODYLGÀUDQGHWDY
nUHWVROLNDK|JWLGHU9DOERUJVYHQVNDÁDJJDQVGDJPLGVRPPDURFKHQVWRUJULOOfest på höstkanten för seniorer och personer med funktionshinder är välbesökta
HYHQHPDQJRFKÀUDVOLYIXOOWLSDUNHQ

45

Ett annat exempel är samarbetet med föreningslivet i Lomma, främst med Lomma
ridklubb där man tillsammans bygger upp en verksamhet med körning av vagn
RFKKDQGLNDSSULGQLQJbYHQ/RPPDVVFRXWHUlUÁLWLJDJlVWHUVRPJlUQDDQYlQGHU
bryggan och dammarna som utgångspunkt för sina äventyr i kanoter på Höje å.

Habo Gårds målsättning
Ambitionen är att vara dels en rekreationsanläggning för social samvaro, dels en
plats för aktiviteter med ett rehabiliterande eller habiliterade syfte.
Den fysiska miljöns tillgänglighet för alla är grundläggande. Lokaler och anläggningar ska stimulera både sinne och kropp. Utemiljöerna ska inspirera till friskvård
och friluftsliv. Den lantliga miljön med närhet till djur, odling och friluftsaktiviteter i
natur och park är ett grundläggande element i verksamheten.
Integrationstanken är också en bärande grund. Habo Gårds alla delverksamheter
leder på ett naturligt och otvunget sätt till många positiva möten mellan gårdens
alla olika grupper av besökare. Konferensgäster, senior- och barngrupper, badgäster och handikappföreningar samsas om utrymmena.
Alla dessa möten och upplevelser kan vara särskilt betydelsefulla för många i stiftelsens målgrupper och kan vara svåra tillgodogöra sig på andra sätt eller på andra
SODWVHU)|UKRSSQLQJHQlUDWWHWWHOOHUÁHUDEHV|NSn+DER*nUGVNDELGUDWLOO|NDG
hälsa och livslust för den enskilde.
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Crafoordska stiftelsen och Habo Gård
Anna-Greta och Holger Crafoord och Crafoordska stiftelsen har varit mycket generösa och betydelsefulla bidragsgivare under Habostiftelsens år på Habo Gård. Inte
minst vid tillkomsten av två mycket viktiga anläggningar på gården. Dels i början
på 1970-talet då Anna Greta Crafoord bidrog till uppförandet av badanläggningen,
som då blev - och fortfarande är - en omistlig del av verksamheten och dels står
Crafoordska stiftelsen 2012-13 som enda bidragsgivare vid uppförandet av den
nyligen färdigställda servicebyggnad som kommer att vara mycket betydelsefull
YLG XWYHFNOLQJHQ DY Q\D DNWLYLWHWHU Sn JnUGHQ %\JJQDGHQ LQQHKnOOHU ÁHUD KDQGLkapptillgängliga toaletter och ett ”utekök” som med fördel kan användas av alla
besökandegrupper vid olika uteaktiviteter.

Utöver det ovan nämnda har familjen Crafoord och Crafoordska stiftelsen vid otaliga tillfällen stöttat Habostiftelsens verksamhet på Habo Gård och Habostiftelsens
styrelse vill därför ta detta tillfälle i akt att med djupt känd uppskattning särskilt
tacka Crafoordska stiftelsen för detta.

Habo Gårds historik
De tidigaste uppgifterna angående Habo Gård kan härledas ända ner till tidigt
WDO RFK XQGHU ÁHUD nUKXQGUDGHQ lJGHV +DER *nUG DY GDQVND NXQJDKXVHW
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som en i raden av egendomar längs den skånska och halländska kusten. Under
1500- och 1600-talen skänktes gården som förläning åt olika släkter och enskilda
personer, bl.a. till Tycho Brahe, som dock troligen aldrig bott på gården. Egendomen har också tillhört släkten Hamilton på Barsebäcks gods, men ingick inte i
ÀGHLNRPPLVVHWYLONHWP|MOLJJMRUGHDWWGHQnUDYVW\FNDGHVRFKVnOGHV
År 1950 inköpte Lunds stad lantbruksfastigheten Habo Gård. Anledningen var att
för framtiden förse lundaborna med ett eget havsnära fritidsområde vid Öresund.
I Habo Gårds ägor ingick nämligen stora delar av de under somrarna välbesökta
stränderna norr om Lomma tätort.
Jordbruksdepartementet använde under 1950- och 60-talet Habo Gårds mark och
ekonomibyggnader i ett Lundabaserat forskningsprojekt och tegelindustrin tog under ett antal år upp lera i ett par schakt på åkermarken. Dessa lertag som sedermera kopplades till Höjeå, vattenfylldes och blev till Habo dammar och är idag en
XSSVNDWWDGRFKDUWULNPLOM|EnGHQlUGHWJlOOHUÀVNHRFKInJHOOLY
Habo Gård var alltså ett stort och betydande lantbruk under många hundra år och
ägorna omfattades av hundratals hektar. Idag består den av Lunds kommun ägda
fastigheten av cirka 16 hektar som fördelas på mangårdsbyggnad med ekonomibyggnader, park, dammar, odlings- och hagmark.
Lund i november 2013
Karl Axel Axelsson
Ordförande Habostiftelsen
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Crafoordska stiftelsen, Box 137, 221 00 Lund
Telefon 046-38 58 80, Telefax 046-38 58 85
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