Blomsterfondens
testamentshjälp

Mitt testamente till hem och vår åt äldre

“

Jag vill att min gåva ska komma till nytta för nästa
generation boende på Blomsterfonden.

Eivor Lundmark Eriksson gifte sig som ung med sin stora kärlek och
etablerade sig i centrala Djursholm.
Det blev resor över hela världen och en stor social umgängeskrets.
Eivor läste på Konstfack och älskade färg och form, vilket återspeglades i
hemmet i form av fina möbler, textil och konst. Bland annat ett fint porträtt
av Eivor som ung målat av hennes gode vän Blix.
Senare i livet flyttade Eivor in på Blomsterfondens seniorboende på
Svalnäs. Eftersom hon inte hade barn eller andra anhöriga pratade hon
ofta om glädjen över att få vara en del av en levande och omtänksam
gemenskap på Blomsterfonden.
– Tänk vilken gåva att slippa sitta ensam hemma när det Lucia eller
midsommar, brukade hon säga.
Vid många tillfällen pratade Eivor om vikten av att hjälpa andra, speciellt
de ensamma och otrygga.
När Eivors hälsa började svikta satt hon ofta vid köksbordet och pratade
om livet. Hennes positiva förhållningssätt och livsglädje smittade ständigt
av sig på andra i hennes omgivning.
Enligt Eivors önskan stödjer hon föreningen genom sitt testamente.
– Jag vill att min gåva ska komma till nytta för nästa generation boende i
Blomsterfonden!

“

Alla människor skriver väl inte testamente.
Varför ska jag då göra det. Är det
verkligen nödvändigt?

Det handlar om att du får det som du vill ha det
•
•
•
•
•
•

Ditt testamente är din yttersta vilja. Ett dokument som talar om hur du vill att
dina tillgångar ska fördelas efter att du gått bort.
Ditt testamente skriver du när i livet du själv vill, som en säkerhet för att ingen
annan än du själv bestämmer över dina tillgångar efter ditt frånfälle.
Ett testamente lever så länge du lever och kan när som helst ändras. Om det
sker större förändringar i livet är det klokt att se över sitt testamente.
Du har all rätt att testamentera till vem du vill eller till vilket ändamål du vill.
De enda du måste ta hänsyn till är dina barn (bröstarvingar) och deras rätt
till sitt arv.
Om du vill ändra förmånstagare till försäkringar är det viktigt att du anmäler
detta skriftligen till ditt försäkringsbolag.
Om du väljer att testamentera till Blomsterfonden är gåvan, efter
mottagandet, helt befriad från kapitalvinstskatt. De gåvor som testamenteras till Blomsterfonden går till föreningens verksamhet i syfte att
effektivt och långsiktigt arbeta för bra hem och vård åt äldre på sund
ideell grund.

Ett testamente är ett levande dokument
•

Det är viktigt att du håller testamentet uppdaterat. Se till att ha med både
namn och personnummer på den tilltänkta arvtagaren. På så sätt är det
lätt att identifiera honom/henne när den dagen kommer. Samma sak
gäller om du valt en ideell organisation som mottagare. Det är viktigt att
inkludera organisationsnumret. Organisationer byter namn ibland men inte
organisationsnummer.

•

Testamentet ska undertecknas med ort, datum och namnteckning. Om
testamentet är på flera sidor ska du numrera samt även signera varje sida.
Det är också viktigt att det totala antalet sidor framgår med tydlighet: sid1/3,
2/3 osv.

•

Två personer ska vid samma stund bevittna din namnteckning när
testamentet undertecknas. De får inte vara släkt till dig eller arvtagare. De
måste vara 15 år fyllda och känna dig så väl att de kan avgöra att du vet vad
du gör. Att du är ”vid dina sinnes fulla bruk”.

•

Vittnesmeningen bör vara tydlig och klar så att vittnena säkert vet att det är
ett testamente de bevittnar. Vittnena behöver inte få ta del av innehållet och
utformningen av testamentet.

Det är en del du behöver ta tag i för att din vilja
verkligen ska efterlevas
•
•

•
•

Lista upp det du äger och beräkna vad det är värt i pengar. Då är det lättare
att överblicka din kvarlåtenskap och fördelningen blir som du önskar.
Vem vill du ge dina tillgångar till? Om du har familj kommer den naturligt
oftast i första rummet. Men du kan också välja att ge delar av din kvarlåtenskap till andra personer i din närhet som du uppskattar eller till en ideell
förening som Blomsterfonden. Det är ditt val, det är dina tillhörigheter, det är
naturligtvis du som bestämmer.
Du kan också bestämma om du vill ha en speciell person som du känner och
litar på som avvecklar ditt dödsbo. Du kan också skriva ner önskemål som rör
din begravning eller var du vill begravas.
Har du barn och kanske barnbarn går det också att försäkra sig om att din
testamentsgåva ska vara deras enskilda egendom.

Muntliga testamenten fungerar inte
•

Ett testamente måste vara skriftligt. Du kan skriva för hand eller på en dator,
huvudsaken är att det är tydligt, egenhändigt undertecknat och märkt
med ort och datum. Två samtidigt närvarande vittnen måste bevittna din
namnteckning.

Visst, du kan när som helst både ändra och återkalla
ditt skrivna testamente
•

När du ändrar i ditt testamente får du inte stryka över tidigare text, det bästa
är att du skriver ett nytt och river det gamla. Vill du inte skriva ett nytt men
återkalla det gamla river du ditt testamente. Du kan också ändra genom att
skriva ett tilläggstestamente som du bifogar till det befintliga.

Vad händer om du struntar i att skriva något
testamente?
•
•

Vad som sker efter din bortgång beror på hur din familj ser ut.
Är du gift och inte har skrivit ett äktenskapsförord bodelar man tillgångarna i
två lika stora delar.

•
•
•
•
•
•

Har du eller din maka/make barn från tidigare äktenskap/förhållande
(särkullbarn), får dessa ut sin avlidne förälders del av arvet direkt. Fosterbarn
har dock inte arvsrätt.
Om du och din partner lever i ett samboförhållande ärver ni inte varandra.
Är du ensamstående och inte har några barn är det i första hand dina
föräldrar som får arvet efter dig. I andra hand är det dina syskon och deras
bröstarvingar. Till sist ärver far/morföräldrar eller deras barn. Kusiner och
andra avlägsna släktingar har ej arvsrätt.
Om du helt och hållet saknar arvingar går dina tillgångar fullt ut till Allmänna
Arvsfonden.
Vill du se till att det du efterlämnar används som du vill måste du skriva ett
testamente
Om du värnar om de äldres rätt till ett bra hem och vård och därför vill
testamentera en gåva till t.ex. Blomsterfonden måste du skriva in detta i ditt
testamente. Om du inte upprättar ett testamente följer man den lag som
efter din bortgång fördelar dina tillgångar till arvingar efter givna regler utan
att ta hänsyn till din vilja.

Vad händer när du gått bort?
•
•
•

Inom tre månader efter din bortgång upprättas en bouppteckning som
registreras hos skatteverket. Om bodelning ska göras vid samboförhållande
måste man begära detta senast vid bouppteckningen.
Om testamente upprättats måste detta vinna laga kraft innan man kan
fördela arvet.
När testamentet vunnit laga kraft och bodelning gjorts sker arvsskifte och
kvarlåtenskapen fördelas enligt testatorns yttersta vilja. I och med att detta är
gjort är dödsboet avslutat.
Behöver du hjälp med att skriva ditt testamente eller bara ha svar på
frågor om detta?
Då är du välkommen att ta kontakt med Blomsterfondens testamentsansvariga Christel Jansson per e-post christel.jansson@blomsterfonden.
se eller på telefon 08- 555 94 525 eller kontakta Blomsterfondens
samarbetspartner Beckmans Juridik ida.danielsson@blomsterfonden.se,
telefon 08-640 48 40.
Du kan också gå in på Blomsterfondens hemsida www.blomsterfonden.se.

Liten testamentsordlista
Arvinge: Person som ärver enligt lagens
arvsordning.
Arvsklasser: Indelas i tre klasser som
tillsammans utgör den legala arvsordningen.
Arvsordning: Är arvingarnas inbördes
turordning. Första arvsklassen utgörs av barn
och barnbarn. Om det finns efterlevande barn
får släktingar i andra och tredje arvsklassen
inte del av arvet. Till viss del kan arvsordningen
ändras genom skrivet testamente.
Arvslott: Den del av kvarlåtenskapen en arvinge
tilldelas.
Bröstarvinge: Egna barn och deras barn. Även
adoptivbarn och deras barn är bröstarvingar.
Kvarlåtenskapen: den egendom som en
avliden person efterlämnar efter att en eventuell
bodelning gjorts med efterlevande maka/make/
sambo.
Laglott: Den del av bröstarvingens lott (hälften)
som inte kan förminskas av testatorn genom ett
testamente utan bröstarvingens godkännande.

Särkullbarn: Barn som inte är makarnas
gemensamma. Dessa har rätt att få ut sitt arv
direkt efter förälderns död. Gemensamma barn
får ut sina arv när båda föräldrarna är döda.
Testator: Den person som upprättar
testamentet.
Universell testamentstagare: Den person som
ärver hela eller en viss del av kvarlåtenskapen.
Alternativt det som återstår när andra
testamentstagare fått sitt.

Några viktiga saker att bestämma
•
•
•

Vem eller vilka vill du ska ärva dig.
Vilka som ska bevittna ditt testamente.
Välj två personer som känner dig så väl att
de kan bevittna ett sådant dokument.

• De får inte vara nära släkt till dig eller arvtagare. De måste vara 18 år fyllda och känna dig
så väl att de kan avgöra att du vet vad du gör. Att
du är ”vid dina sinnes fulla bruk”.

Legat: Något specifikt som ges bort genom
testamente; t.ex. en tavla eller en bestämd
summa pengar.
Blomsterfondens testamentshjälp har utarbetats i samarbete med Ida Danielsson på Beckmans juridik.
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