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Denna mall är exempel på hur avtalet om gåva kan skrivas. Vid komplicerade förhållanden rekommenderar HSB Skåne att parterna 
rådgör med jurist. HSB Skåne tar inget ansvar för parternas rättsförhållanden eller konsekvenser av mallens användning. 

HSB SKÅNE 
Box 1712, 221 01 Lund Tel: 046- 210 84 00 hsb.se 

GÅVOBREV FÖR BOSTADSRÄTT 

1 GÅVOGIVARE 
Namn Personnummer/Organisationsnummer 

 
 

Adress Postnummer 
 

Ort 
 
 

Telefonnummer E-postadress 
 
 

 

2 GÅVOTAGARE 
Namn Personnummer/Organisationsnummer 

 
 

Adress Postnummer 
 

Ort 
 
 

Telefonnummer E-postadress 
 
 

 
 

3 GÅVOFÖRKLARING 
Gåvogivaren överlåter till gåvotagaren följande lägenhet: 

Lägenhetsnummer Bostadsrättsföreningens namn 
 
 

Adress Boyta Andel % 
 
 

 
4 VILLKOR AVSEENDE GÅVAN 
 Gåvotagaren ska tillträda gåvan den _________________________. På tillträdesdagen inträder 

gåvotagaren i gåvogivarens rättigheter och skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen. 
Tillträdesdagen kan inträffa tidigast samma datum som gåvobrevet undertecknats av båda parter.   

Bostadsrättslägenheten överlåtes till gåvotagaren i befintligt skick. 

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

 

5 SÄRSKILDA VILLKOR AVSEENDE GÅVAN 

☐ Gåvan ska avräknas som förskott på arv. 

☐ Gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom. 

☐ Gåvotagaren har rätt att genom äktenskapsförord göra gåvan till giftorättsgods. 
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6 UNDERSKRIFTER 

Underskrift gåvogivare 
Ort och datum 

 

Ort och datum 

Namnteckning, gåvogivare Godkännande av gåvogivarens 
make/maka/sambo/registrerad partner 

 

Namnförtydligande 

 

Namnförtydligande 

Underskrift gåvotagare 
Genom sin underskrift förklarar gåvotagaren att denna accepterar och tar emot gåvan. 

Ort och datum 
 

Ort och datum 

Namnteckning, gåvotagare Namnteckning, gåvotagare  

 

Detta gåvobrev har upprättats i 2 exemplar varav Gåvogivaren och Gåvotagaren har tagit var sitt. 
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