Ditt testamente

- gör skillnad
från missbruk till nytt liv!

www.lp-verksamheten.se

Det här är LP!
LP-verksamhetens Ideella Riksförening – tidigare LP-stiftelsen – har sedan
1959, bedrivit ett arbete ”på de svagas sida”.
De mänskliga kostnaderna för missbruk av alkohol och andra droger är höga.
För den som är missbrukare innebär det problem med relationer som slås sönder, ett arbetsliv som inte fungerar och ofta en social misär som leder till ett
utanförskap. För närstående – inte minst barnen – ger en missbruksmiljö djupa
sår, kanske för hela livet.
För samhället kan de ekonomiska kostnaderna mätas i miljardbelopp!
LP-verksamhetens arbete vilar på kristen grund.
Den kristna grunden tillsammans med professionell behandling och olika former av stödjande insatser, har ett dokumenterat gott resultat.
Vi får varje år ta emot gåvor från människor som valt att låta
LP-verksamheten finnas med i sina testamenten.
Inför sådana handlingar känner vi både respekt och tacksamhet. Det
har inneburit medel till arbetet, som har kommit enskilda människor
till hjälp, men också i förlängningen hela familjer.

Varför fick LP-verksamheten vara med i testamentet?
Några exempel;

Anders; ”Jag fick själv hjälp genom LP. Mitt liv
hade varit tufft med droger – främst alkohol
– och det hade kostat både familj och jobb.
Efter rehabilitering på LP, så fick jag en ny
chans och jag tog den! På något sätt kändes
det rätt att få ge tillbaka något till LP, så jag
skrev ett testamente där LP fanns med.”

Ingegerd; ”Jag har varit regelbunden
gåvogivare under många år, och därför
ville jag även i mitt testamente ha med
LP. Bakgrunden till mitt handlande är
enkelt; ”Min bror var alkoholist, och
jag vet vad det innebar.”

Gunnar; ”Det finns två anledningar bakom beslutet att
låta LP finnas med i det testamente min fru och jag upprättat. Vi har på nära håll sett vad ett drogmissbruk kan
få för konsekvenser. Kan våra medel bli till hjälp för att
förebygga eller vårda, så känns vår insats meningsfull.
Dessutom vet vi att det arbete LP bedriver, ger resultat.”

Ruth och Sigrid; ”Vi är två systrar som i flera år haft en
speciell känsla för det arbete som LP bedriver. Därför har
vi skrivit ett testamente där allt tillfaller LP. För att uppleva
glädjen att ge medan vi levde, gav vi också förskott på vårt
testamente. Livsberättelserna om att människor upplevt en
radikal förvandling och lyckats lämna ett liv i missbruk, motiverade oss att tänka på LP, när vi skrev vårt testamente.”

Vad händer med det som testamenteras?
Oftast går de medel som kommer till LP-verksamheten genom
testamenten, dit där de behövs mest!
I det arbete som LP bedriver, kommer vi dagligen i kontakt med
de akuta behoven.
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LP-verksamhetens arbete omfattar bland annat:
Över 70 st ”LP-kontakter”
Stödboenden
Sommarläger
Barnstöd
Matkassar
Julfirande
Fältarbete
Behandling vid två behandlingshem
Förebyggande ungdomsarbete
Särskild satsning på kvinnor i missbruk
Utbildning
Arbetsträning

Att testamentera – men hur?
I ditt testamente bestämmer du själv hur du vill att dina tillgångar ska fördelas. Du
kan testamentera alla eller delar av dina tillgångar till LP-verksamheten.
Testamentet till LP kan vara; kontanter, fastigheter, värdepapper, eller andra värdeföremål.
Att visa respekt för ett testamentes vilja, är en hederssak för oss i LP-verksamheten.
Mina frågor...?
Vid upprättande av testamente är det ofta många frågor som infinner sig.
Därför kan det underlätta att ta kontakt med en bank, jurist eller begravningsbyrå. Från vår sida, hjälper vi gärna till med information och försöker svara på dina frågor.
Mer om kontakten med LP, längre fram i denna folder.
Av naturliga skäl medverkar vi från LP-verksamheten inte vid upprättande eller bevittnande av testamente.

Vad händer om inget testamente finns?
För den som inte efterlämnar något testamente gäller i svensk lag den så kallade
Ärvdabalken som fördelar kvarlåtenskapen efter givna regler.
Utan testamente är huvudregeln att den efterlevande maken ärver allt, om makarna är barnlösa eller har gemensamma barn.
Gemensamma barn får ut sitt arv först då båda föräldrarna har avlidit. Barn som
inte är barn till den efterlevande, så kallade särkullsbarn, har rätt till sitt arv omedelbart efter förälderns död. Styvbarn och fosterbarn är inte arvsberättigade.
Sammanboende bör ha ett inbördes testamente. Som sambo ärver man annars
ingenting. Är man ensamstående ärver bröstarvingar allt.
Bröstarvingar är barn inom eller utom äktenskapet, adoptivbarn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare.
Om man är ensamstående och saknar bröstarvingar ärver föräldrarna hälften var.
Om endera eller båda föräldrarna är borta, ärver i deras ställe syskon och deras
bröstarvingar.
Finns inga släktingar tillfaller kvarlåtenskapen Allmänna Arvsfonden.

Ett testamente kan formuleras på följande sätt;

TESTAMENTE
Undertecknad …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Namn, adress och personnummer)
Förordnar härmed som min yttersta vilja att all min kvarlåtenskap skall tillfalla
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
(Ort och datum)
Undertecknade, särskilt anmodade, testamentsvittnen intygar att
…………………………………………………………………………………………………….
denna dag vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande
innefatta hans/hennes yttersta vilja och testamente samt i bådas vår samtidiga närvaro
därunder egenhändigt tecknat sitt namn.
………………………………………………………………………………………………………. som ovan
………………………………………………………

……………………………………………………….

(namn)					(namn)
………………………………………………………

……………………………………………………….

(adress)					(adress)

Vill du veta mer?
Vill du ha mer information?
Du är välkommen med dina frågor!
Kontaktperson hos LP, för frågor gällande testamenten
är Berit Björkman.
Telefon: 08-608 96 39
E-post: berit.bjorkman@lp-verksamheten.se
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