
Ditt testamente kan hålla 
cancer borta från barn. 

Hjälp oss hålla cancer borta från barn så att
fler barn får möjligheten att uppleva ett helt liv.

Estelle 5 år, njurtumör. 



Din gåva kan rädda barns liv  
i kommande generationer.

När vi blir äldre minns vi tillbaka på vår barndom med 
nostalgi. Vi minns hur dagarna var längre, sommarloven 
oändliga. Vi kommer ihåg ljudet från glassbilen och  
den eviga väntan på tomten. Vi bär på ärr från första 
fotbollsmatchen, märken från när vi lärde oss cykla.  
Och vi slänger oss med uttryck som “när jag var barn” 
och “förr i tiden”.

För oavsett hur bitterljuv barndomen är, så har vi möjlig-
heten att minnas den. Inget barn ska behöva gå miste 
om sin barndom. Ändå är barncancer den vanligaste 
dödsorsaken för de som precis börjat sina liv. 

I kampen mot barncancer är varje krona livsviktig. Om 
du väljer att bidra till vårt arbete, till exempel genom  
att skriva in Barncancerfonden i ditt testamente, kan  
fler barn få möjligheten att uppleva ett helt liv. För barn  
och cancer hör inte ihop. Hjälp oss dela ordet. 

Ruben 8 år, leukemi.



Att skriva ett testamente kan kännas svårt – men trots det är det viktigt.  
Ditt testamente kan hjälpa fler barn att överleva cancer. Nedan ser du hur  
du testamenterar till Barncancerfonden och på nästa uppslag hittar du  
exempel på hur ett testamente kan se ut. 

Så här enkelt skriver du in 
Barncancerfonden i ditt testamente.

•  Skriv Barncancerfonden och vårt organisationsnummer: 802010-6566

•  Om du inte vet det exakta gåvobeloppet som du vill testamentera,  
 ange till exempel ”1% av min kvarlåtenskap ska gå till Barncancerfonden 
 (org nr 802010-6566)”.

Hjälp på vägen

Ett testamente ska alltid vara skriftligt. Skriv gärna enkelt och rakt på sak. 

Underteckna ett testamente. I testamentet ska ort, datum och egenhändig 
namnteckning finnas. Numrera sidorna om testamentet omfattar flera sidor.  
Det totala antalet sidor bör framgå: till exempel sid 1/3, sid 2/3, sid 3/3. 

Bevittning av ett testamente. Det är viktigt att två personer bevittnar när  
testamentet skrivs under. Båda ska vara närvarande samtidigt och bevittna  
namnteckningen. De som bevittnar måste vara över 15 år och får inte vara nära 
släktingar eller arvsmottagare. De ska veta att det rör sig om ett testamente,  
men de behöver inte känna till innehållet.

På barncancerfonden.se/testamente kan du läsa mer om hur du skriver  
ett testamente.

Att tänka på:

Estelle 5 år, njurtumör. 



Ruben 8 år, leukemi.

Testamente
Jag Robin Svensson (310307-0000), gör härmed förordnande om min  
kvarlåtenskap.

Jag vill ligga i familjegraven Svensson, kvarter Al gravnummer 0065, i Lugna 
Kyrkan, Vilostaden med avsatta medel för gravvård i 15 år. Min vän Vanja  
Filatelist (310203-9999) ska ha min frimärkssamling. Allt mitt lösöre får mina  
syskonbarn Ariel Svensson (601011-1111), Billy Svensson (611122-2222), och  
Cleo Svensson (621223-3333).

Övrig kvarlåtenskap går till Barncancerfonden (802010-6566).

Storhammar den 14 januari 2019

Robin Svensson 
Mellangatan 14
543 21 Storhammar

Vi intygar härmed att Robin Svensson denna dag både förklarat att 
ovanstående testamente innefattar hans yttersta vilja och att han har skrivit 
under handlingen. Vi intygar vidare att vi känner Robin Svensson väl och att 
han är vid fullt och sunt förstånd. Slutligen intygar vi att vi har varit närvarande  
samtidigt vid detta tillfälle.

Alvar Aronsson Gunnel Melin  
430201-9876 560708-9090
Furuliden 2 Furuliden 4
543 21 Storhammar 543 21 Storhammar



  
Om Barncancerfonden.

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer.  
Barncancerfonden har sedan 1982 arbetat för att fler barn 
ska överleva cancer samt med att hjälpa drabbade familjer 

att få den vård och det stöd de behöver. Under samma  
period har överlevnaden ökat till ca 85 procent, men  
barncancer är trots detta fortfarande den vanligaste 

dödsorsaken hos barn 1–14 år i Sverige. Tack vare generösa 
bidrag från privatpersoner, företag och organisationer 
är Barncancerfonden den enskilt största finansiären av 

barncancerforskning i Sverige. Barncancerfonden granskas 
av Svensk Insamlingskontroll och har ett 90-konto, vilket 

garanterar att pengarna går till rätt ändamål.

Med ditt bidrag kan vi fortsätta föra forskningen framåt. 
För barn och cancer hör inte ihop. Hjälp oss dela ordet.

Tack för att du tänker på Barncancerfonden  
i ditt testamente.

Box 5408, 114 84 Stockholm  Besöksadress Hälsingegatan 49 Tel 08-584 209 00  
Org nr 802010-6566  Pg 90 20 90-0  barncancerfonden.se
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