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GÅVOBREV  
Bostadsrättslägenhet   1(2) 

   
 
Gåvogivare 

Överlåten andel %  

Namn/Firma  
  

Personnr/Organisationsnr 

Postutdelningsadress  
  

Postnr  Postort  

Telefon E-postadress  

Överlåten andel %  

Namn/Firma  
  

Personnr/Organisationsnr  

Postutdelningsadress  
  

Postnr  Postort  

Telefon  E-postadress  

Gåvotagare 
Förvärvad andel %  

Namn/Firma  
  

Personnr/Organisationsnr  

Postutdelningsadress  
  

Postnr  Postort  

Telefon  E-postadress  

Förvärvad andel %  

Namn/Firma  
  

Personnr/Organisationsnr  

Postutdelningsadress  
  

Postnr  Postort  

Telefon  E-postadress  

Förvärvad andel %  

Namn/Firma  
  

Personnr/Organisationsnr  

Postutdelningsadress  
  

Postnr  Postort  

Telefon  E-postadress   
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1. GÅVOFÖRKLARING  
Gåvogivaren överlåter till Gåvotagaren följande bostadsrättslägenhet:  

Lägenhetsnummer (ej Lantmäteriets fyrsiffriga) 
  

Bostadsrättsföreningens namn/Firma  

Adress  
  

Kvm  Andel %  

Ovan angiven egendom benämns i det följande för Gåvan.    

2. VILLKOR AVSEENDE GÅVAN  
Gåvotagaren ska tillträda gåvan den _______________, på vilken dag gåvotagaren inträder i gåvogivarens 
rättigheter och skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen. Bostadsrättslägenheten tillträds i befintligt skick.  

Gåvogivaren och gåvotagaren förbinder sig att gemensamt ansöka till bostadsrättsföreningens styrelse om att 
denna ska godkänna gåvotagaren som medlem i bostadsrättsföreningen.  

3. SÄRSKILDA VILLKOR AVSEENDE GÅVAN  
 Gåvan ska avräknas som förskott på arv.  
 Gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom, liksom avkastningen på den.  

 Gåvotagaren har rätt att genom äktenskapsförord göra gåvan till giftorättsgods.  
 
                                                                                                                                 .                         

4. KRAV PÅ UNDERSKRIFT  
Detta gåvobrev är inte bindande för Gåvogivaren förrän Gåvogivaren har undertecknat gåvobrevet.  

Detta gåvobrev har upprättats i två exemplar varav Gåvogivaren och Gåvotagaren har tagit var sitt.  
   

Genom sin underskrift här nedan förklarar Gåvotagaren att 
denne accepterar och tar emot Gåvan.  
  

Datum och ort:  
  
  

Datum och ort:  

Gåvogivarens namnteckning:  
  
  

Gåvotagarens namnteckning:  

Namnförtydligande Gåvogivaren:  
  
  

Namnförtydligande Gåvotagaren:  
  

Gåvogivarens namnteckning:  
  

Gåvotagarens namnteckning:  

Namnförtydligande Gåvogivaren:  
  

Namnförtydligande Gåvotagaren:  
  

  
Gåvotagarens namnteckning:  

Namnförtydligande Gåvotagaren:  
  

Godkännande av Gåvogivarens make, maka, registrerad partner eller sambo:  
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