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Om du vill testamentera delar av eller alla dina tillgångar till 
Kattkommando Syd behöver du ange både vårt namn och 
organisationsnummer i ditt testamente. Kattkommando Syds 
organisationsnummer är 802436-6349.

För att testamentet ska vara giltigt måste din namnteckning 
bevittnas av två andra personer när du skriver under testamen-
tet. De behöver inte se vad som står i testamentet utan endast 
din namnteckning. Dessa vittnen får inte direkt eller indirekt vara 
förmånstagare i testamentet.

Om du känner dig osäker på hur du ska göra, kontakta gärna en 
bank för att få hjälp. Tänk på att det är särskilt viktigt att skriva 
testamente om du saknar bröstarvingar, så att tillgångarna går 
till ett ändamål du tycker är viktigt. Annars kommer kvarlåten-
skapen att gå till Arvsfonden, en statlig myndighet, och kommer 
inte katter i nöd till godo. 

Har du djur är det viktigt att du skriver i testamentet att de inte 
får avlivas utan att Kattkommando Syd eller annan organisation 
ska kontaktas. Ha alltid ett kort eller en lapp i plånboken/hand-
väskan där du berättar om ditt djur och vem som kan ta hand 
om det om det händer dig något.

Kontakta gärna ordförande Birgitta Carlsson om du har frågor. 
Maila birgitta@kks.nu, ring eller sms:a 0708-87 35 10. 

Du kommer att få bekräftelse från Kattkommando Syd om du 
meddelar oss att du avser att inkludera Kattkommando Syd i ditt 
testamente. Om du ändrar ditt testamente, har du ingen skyldig-
het att meddela Kattkommando Syd. 
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