
kostfonden
Fristående och ideell insamlingsorganisation

Ur stadgar:

”…öka den vetenskapligt underbyggda kunskapen 
beträffande kostens påverkan på människors hälsa 
och sjukdom…”



• IBS, Sahlgrenska, 300 patienter

• Typ 1-diabetes, Karolinska, 150 patienter

• Fettlever, 75 patienter, Karolinska

• Fetma, Bergen, 150 patienter

• Typ 2-diabetes, planering Europas största projekt

Pågående studier
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Vi Vill fortsätta sjösätta 

livsviktiga studier. 

vi behöver er hjälp!



Stöd oss att förändra.
BLI MÅNADSGIVARE!

   
 

 
 

Autogiroanmälan, medgivande för betalning via Autogiro 
Fyll i blanketten och posta den till Kostfonden på adressen nedan 
 
Betalningsmottagare   Gåvobelopp per månad 
Namn 
Kostfonden 

 Kronor per månad 

Organisationsnummer: 
802489-3532 

  

Adress 
c/o Sjödin 
Strandvägen 10 
269 39 Båstad 

  

 
Betalare (privatperson eller företag) 
Namn / Företag 
 

Person- eller organisationsnummer 
 

Email 
 

Gatuadress 

Postnummer 
 

Ort 

 
Bankkonto för debitering: 
Kontoförande bank 
 

Konto (clearingnummer + kontonummer) 

 
   
Medgivande till betalning via Autogiro  
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet 
konto eller från det konto som är anslutet till angivet bankgironummer, på begäran av angiven betalningsmottagare för 
betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter 
som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna 
personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att 
kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med 
betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt 
samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.” 
 
Ort datum   Underskrift (firmatecknare om företag) 
 
--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
 
------------------------------------------------------------------- 

  

Var med i utlottning:

• Fyll i enkäten och lämna in

• Utlottning mot dagens slut

• Är du redan månadsgivare? Då är

du världsbäst! Skriv ditt namn på 
enkäten och ‘är redan
månadsgivare’. Lämna in. Självklart
ska våra trogna månadsgivare också
vara med i utlottningen!



FEM Prispaket:

Obs! På livstid












