Livet är underbart
Testamentera till Barncancerfonden och ge
fler cancersjuka barn chansen att uppleva det.

de n f ör sta k ys se n.

Att stanna uppe hela natten. Att
sova hela dagen. Att sjunga med till sin favoritlåt. Att
skratta så att man inte kan andas. Att vara med sina
bästa vänner. Att vara så förälskad att man inte kan
sova. Den första gången. Det knastrande ljudet från en
brasa. Doften av nytvättade lakan. Att sjunga student
sånger. Att stå längst fram på en konsert och vråla tills
man tappar rösten. Att somna till ljudet av regn. Mjuk
sand mot fötterna. Att bo på korridor. Att stiga av ett
plan i ett nytt spännande land. Det första jobbet. Första
lägenheten. De första vårblommorna. Att somna tätt intill
den man älskar. Beröm från en kollega. Att stå på toppen
av ett berg. Att mötas av en glad hund när man kommer
hem. Att få barn. Att se sitt barn ta sina första steg. Att
höra sitt barn säga sina första ord. Färska jordgubbar.
Att övervinna en sorg. Att bli frisk från en sjukdom.
Doften av nyklippt gräs. En lång varm dusch. En kall
öl en het sommardag. Glädjen hos någon när man ger
en present. Höstlöv. Sammetslena kattungar. Doften av
nybryggt kaffe. Löneförhöjning. Knastret under fötterna
i en barrskog. Att stå upp för en vän. Att lyckas med ett
mål. Ett handskrivet brev från en gammal vän. Känslan
efter ett bra träningspass. Att avsluta något man påbörjat.
Att få en komplimang. Att bada naken. Att lära sig ett
instrument. Att ge pengar till en hemlös. Att känna igen
sig själv i sitt barnbarns drag. Att göra något man aldrig
vågat. Att åldras sida vid sida. Att lösa korsord i skuggan.
Bubbelbad. Att ta en tupplur i en hängmatta. Att titta på
gamla foton, minnas och skratta tills tårarna kommer.

Livet är underbart.
Testamentera till Barncancerfonden och ge
fler cancersjuka barn chansen att uppleva det.

Livet innehåller så mycket underbart som alla borde få uppleva
Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Efter att ha
arbetat i drygt 30 år med att fler ska överleva klarar sig idag cirka
80 procent av barnen. Så sent som på 1970-talet var förhållandena
de omvända. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären
av barncancerforskning i Sverige – helt utan bidrag från stat,
kommun eller landsting. Detta kan endast ske tack vare generösa
bidrag från privatpersoner, företag och organisationer.
Om du väljer att bidra till vårt arbete, till exempel genom att
skriva in Barncancerfonden i ditt testamente, hjälper du oss att
komma vidare mot målet. Den största delen av alla gåvor och
testamenten går till forskningen. Just nu pågår ca 150 olika
forskningsprojekt tack vare pengar från Barncancerfondens
givare. Men pengarna går även till att göra livet lättare för barn
med cancer och deras familjer, genom att erbjuda olika former av
stöd. Ett exempel är Almers Hus i Varberg där hela familjen kan
vila ut i lugn och ro under en vecka. Vi stödjer också utbildning
och fortbildning av vårdpersonal samt lägger mycket kraft på
opinionsbildning för att förbättra villkoren för barnen och
deras familjer.

Det du efterlämnar kan hjälpa fler barn att överleva
Det finns en lag i Sverige (ärvdabalken) som reglerar vad som ska
hända med dina pengar och ägodelar när du går bort. Lagen tar
däremot inte hänsyn till hur just du vill ha det. Det kan därför
vara skönt att skriva ett testamente för att klargöra hur du vill
ha det efter livets slut. Skriver du ett testamente kan du själv
bestämma vad som ska hända med din egendom. Du kan
testamentera vad du vill, till vem du vill, med ett undantag:
Dina barn har alltid rätt till hälften av arvet efter dig, det är
deras så kallade laglott. De är dina bröstarvingar. Om de inte
är i livet går hälften av din egendom istället till dina barnbarn.
Eftersom det finns en begränsad arvsrätt i Sverige kan inte
kusiner och avlägsna släktingar ärva, såvida du inte skriver in
det i ditt testamente. Om det inte finns några arvingar tillfaller
arvet statliga Allmänna Arvsfonden. I de flesta fall är det enkelt
att upprätta ett testamente. Se vårt exempel på nästa uppslag.
Du skriver ner hur du vill ha det; hur du vill fördela exempelvis
möbler, prydnadsföremål, minnessaker, fastigheter, värdepapper
och pengar. Samma sak gäller om du vill att någon som inte är
arvsberättigad ska få ett visst belopp eller en del av tillgångarna.
Det kan vara en vän, släkting, förening eller, om du vill, en
organisation som Barncancerfonden.
Du kan också stödja någon av våra sex olika barncancer
föreningar i Sverige. Läs gärna mer om deras verksamhet på
barncancerfonden.se/foreningar. Testamentet är ett
”levande” dokument, om du ändrar åsikt kan du alltid ändra
ditt testamente, eller skriva ett nytt.
När är det dags att skriva ett testamente?
Gör det nu. Annars kanske det inte blir av. Många går och tänker
på att skriva ett testamente och känner en viss motvilja inför
uppgiften, vilket är fullt förståeligt. Men om du gör det så snart
du börjat fundera över saken kan du sedan, när det är klart,
lägga det åt sidan och istället ägna dig åt annat.

Så här skriver du ett testamente
Ett testamente ska alltid vara skriftligt. Skriv gärna enkelt och
rakt på sak. Titta på vårt förslag på nästa uppslag, vissa saker
måste alltid vara med. Om du känner dig osäker kan du anlita
en advokat, bankjurist eller annan jurist, till exempel på en
begravningsbyrå. Testamentets original ska helst förvaras i
bankfack, hos en begravningsbyrå eller jurist.
Det kan också vara bra att ha viktiga handlingar som en kopia
på testamente, hyreskontrakt, försäkringar och lagfarter hemma
tillsammans med en anvisning om var originalen finns och hur
man vill ha sin begravning ordnad.
1.

Ett testamente kan bli väldigt gammalt. Därför bör de
personer som utses till arvtagare identifieras tydligt
med namn och adress, om möjligt också med person
nummer. För att undvika missförstånd bör uppräkningen
av kvarlåtenskapen vara detaljerad och tydlig.

2.

Testamentet ska undertecknas med ort, datum och
egenhändig namnteckning. Numrera sidorna om
testamentet omfattar flera sidor. Det totala antalet
sidor bör framgå: till exempel sid 1/3, sid 2/3, sid 3/3.

3.

Två personer ska vara samtidigt närvarande när
testamentet skrivs under och sedan bevittna namn
teckningen. Bevittningen ska formuleras så att det
tydligt framgår att vittnena vet och förstår vad det är
som de bevittnar. De som bevittnar får inte vara nära
släktingar eller arvsmottagare. De ska vara över femton
år och helst känna den som skriver testamentet,
eftersom de ska vittna om att vederbörande är vid sina
sinnens fulla bruk och vet vad hon eller han gör. De som
bevittnar undertecknandet behöver inte känna till
innehållet i testamentet.

Testamente
1.

Jag Ivar Nilsson, 310307-0000, gör härmed förordnande om
min kvarlåtenskap.
Min systerson Ernst Carlander (650417-0000) ska ha min
bostadsrättslägenhet på Södra Gläntan 40 såsom enskild egendom
samt 200 000 kr såsom enskild egendom. Barncancerfonden ska ha
75 000 kr. Friska Viljors Bollklubb skall ha 10 000 kr. Återstoden
av kvarlåtenskapen skall fördelas mellan samtliga mina arvingar
enligt lag. Skulle ingen av mina arvingar vara i livet skall
återstoden av min kvarlåtenskap istället tillfalla
Barncancerfonden.

2.

Storhammar den 14 jan 2009

Ivar Nilsson
Mellangatan 14
543 21 Storhammar
3.

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

Alvar Aronsson
Tandläkare
Furuliden 2
543 21 Storhammar

Gunnel Melin
Bibliotekarie
Furuliden 4
543  21 Storhammar

Om Barncancerfonden
• Samlar in pengar för att förebygga och
bekämpa cancersjukdomar hos barn.
• Är den enskilt största finansiären av
barncancerforskning i Sverige.
• Arbetar för en bättre vård- och livssituation
för cancerdrabbade barn och deras familjer.
• Stödjer utbildning och fortbildning av
personal som vårdar cancersjuka barn.

• Är en ideell förening som är helt beroende
av frivilliga bidrag.

För mer information kontakta:
Rebecka Winell
Ansvarig testamentsgåvor
Tel: 08 - 584 209 16
E-post: rebecka.winell@barncancerfonden.se

Box 5408, 114 84 Stockholm Besöksadress Hälsingegatan 49
Tel 08-584 209 00 Fax 08-584 109 00 Org nr 802010-6566
Pg 90 20 90-0 barncancerfonden.se
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• Driver opinionsbildande arbete för att
förbättra villkoren för sjuka barn och deras
föräldrar.

