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Testamente
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Namn, personnummer och adress

TESTAMENTSGIVARE

Janne 0lsson, 010919-3714, Applehult, 283
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Namn, personnummer och adress

TESTAMENTSFÖRoRDNANDEN

Undertecknad förordnar härmed såsom min

och testamente att efter min död skall följande ske
med min kvarlåtenskap.
Ager jag fastighet eller del av fastighet skall denna
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yttersta vilja

försäljas.
Hela min kvarlåtenskap
fond.

skall fonderas i

Avkastningen av fonden skall
Visseltofta församl ing.
Fonden

tÍtlfalla

Janne 0lssons

föreningar inom

skall förvaltas av Snapphanebygdens

bankens

lokalstyrelse

i Visseltofta

skal

I

Sparbank,

venkställa

fördelningen av avkastningen årligen.
Fondens ändamål skall vara att stödja all ideell
föreningsverksamhet inom Visseltofta församl ing;
idrottslig, religiös, polÍtisk eller av allehanda
annat slag.
Fonden, vilken är att anse som en stiftelse, skall
vara undantagen från tillsyn enligt Iagen om tillsyn
över stiftel ser.
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Förestående testamentariska
förordnande har 19rc J/ -rq
/'
delgivits kammarkollegiet
Kollegiet har ej funnit anledning
till kla
förordnandct.
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Namn, personnummer och adress

FORORDNANDE AV
TESTAM ENTSEXEKUTOR
Namn, personnummef och adress

Ort och datum

Visseltofta

TESTAM ENTSGIVARENS

UNDERSKRIFT

1987-09-
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/Undertecknade
BEVITTNING AV
TESTAMENTET
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testamentsvittnen har särsóltillkallats för att bevitlna detta testamente. Vi intygar, att testamentsgivaren i vår samtidiga närvaro egenhändigt
underskrivit testamentet eller vidkänts sin underskrift därpå. Vi intygar också, att
detta
såvitt vi kan bedöma skett av fri vilja och vid fullt och sunt förstånd.
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Orl och

datum

Visseltofta

1987-09- tS

Namnförtydligande, yrke, personnummer och adress
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TINGSRATTENS ANTECKNINGAR OM BEVAKNING
AV TESTAMENTET

Pehrsson
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KATARINA ADOLFSON
DELGIVNING AV
TESTAMENTET

n
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Ovanstående testamente godkänns av mig

till alla delar

Ovanstående testamente godkänns av mig under förbehåll att laglott utgår

ett med ovanstående testamente likalydande vidimerat exemplar har jag denna
dag mottagit
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Ort och datum

Namnteckn¡ng

GODKANNANDE AV
LAGLOTTSANSPRÄK

Namnteckning

Ovanstående laglottsyrkande godkänns.
Ort och datum

Namnteckning

NamnteckninO

