
Första månadsmötet för hösten för SPF Ankaret – skönt att komma igång igen!
SPF Ankarets ordförande Gunilla Strandgren hälsade alla medlemmar hjärtligt 
välkommen och framförallt de som tidigare tillhört föreningen Tre Lågor i Valbo. 
Hoppas att alla ni känner er extra varmt välkommen  och att ni  kommer att trivas 
med oss. 
Som vanligt informerades om vad som kommer att hända under hösten. Gerd Anden  
efterlyste fler deltagare till bokcirkel och Canasta. Vår friskvårdsansvarig, Ulla 
Renvall informerade om vandringar och andra rörelseaktiviteter och ett ”Motionera 
Mera” kort som kommer att införas. 
Sedan var det dags för dagens gäst som presenterades av Lisbet Klarström från 
programgruppen – ”Familjens Jurist” chef Helena Solum. Föredraget handlade om 
Sambo – Äktenskap, Framtidsfullmakt och Testamente. Frågor som är och borde vara
glödheta för alla seniorer. 
Sambolagen - Giftorättsgods – Samboavtal – Arvsrätt. Vad är det som gäller om det 
blir problem eller om dagen (livet) är slut.
Framtidsfullmakt är ett begrepp som inte funnits så länge och som man kan säga är 
ett nytt, personligt alternativ till godmanskap och förvaltarskap när man inte längre 
kan hantera sin egen ekonomi. Man bör dock komma ihåg att det inte är någon 
saktionerad skyldighet att agera enligt fullmakt. Ikraftträdandet kan faktiskt prövas i 
domstol. Även om inte det är grundtanken eller vad man själv tänkt sig.
Ett testamente vet nog vi alla ungefär vad det är men det kan innehålla viktiga 
detaljer som vi inte tänkt på. En sak kan vara att i testamentet skriva in är att arvet 
skall vara enskild egendom.. Orubbat bo är en annan viktigt del att förstå. 
Särkullsbarn är ofta en svår fråga, hur löser jag det på bästa sätt för mig.
Arvsfonden – vad är det och när går arvet dit och hur används pengarna eller arvet 
då?
Svåra men viktiga  frågor som man måste ta hänsyn till och göra klart hur det skall 
fungera innan dagen tar slut. Att ta expert hjälp så det blir som man själv tänkt det, 
kan vara något att tänka på.
Trots alla viktiga och svåra frågor eller kanske på grund av dem så smakade 
kaffetåren med tilltugg extra gott. Lotterierna avslutade mötet och då fanns det bara 
glädje i rummet.
Nästa möte är den 11 oktober och då kommer ett annat viktigt ämne på tapeten, 
nämligen Hemberedskap. Välkommen!

Gunilla Ulla Margaretha


