Om du förlorar en anhörig som är medlem i Mellanskog
När en person avlider räknas all hans eller hennes egendom, inklusive skogsmarken, in i ett
dödsbo. Dödsboet räknas som en juridisk person till dess arvet fördelats och det ägs av arvingar
och testamentstagare tillsammans.

Det här är bra att känna till
När vi får kännedom om att en medlem har avlidit skickar vi ut ett besked om medlemmens
tillgångar i Mellanskog. Beskedet skickar vi till den avlidnes folkbokföringsadress. Om dödsboet vill
att utskick från Mellanskog ska skickas till en annan adress än den avlidnes folkbokföringsadress vill
vi att ni skickar in ett dödsfallsintyg från Skatteverket till oss.
Tillsammans med intyget behöver vi ha en skriftlig begäran om adressändring. Det är viktigt att
begäran om adressändring undertecknas av någon av de närmast anhöriga. Vilka de är framgår av
dödsfallsintyget.
Vid kontakt med Mellanskog för dödsboets räkning behöver vi ha ett intyg på att du företräder
dödsboet.

Tillgångar och skulder i dödsboet
Dödsboet kan ha tillgångar och skulder. Som medlem i Mellanskog har den avlidne ett insatskonto
där medlemmens insatskapital finns samlat. Det kan också finnas tillgångar på ett så kallat
merkonto där bl.a. avverkningslikvider samlas.
Om den avlidne har skulder till Mellanskog kommer dessa regleras innan utbetalning av
överskjutande kapital sker till dödsboet. Om Mellanskog har pågående uppdrag åt den avlidne
kommer vi avsluta dessa i dialog med delägarna i dödsboet.

Efterlevande kan ta över medlemskapet
Om någon efterlevande vill ta över skogen kan även medlemskap, insatskapital och merkonto
flyttas över till den nye ägaren.

Överföring av tillgångar från dödsboet
Överföring av tillgångar från den avlidnes insatskonto och merkonto kan ske till ett bankkonto efter
att vi fått en skriftlig begäran om utbetalning där det även framgår vem som ber oss genomföra
överföringen. Bifoga intyg som visar att mottagande bankkonto endast tillhör dödsboet.
Överföring av tillgångar från merkontot till annat bankkonto kan genomföras inom några
arbetsdagar. Överföring av insatskapital till annat bankkonto regleras av föreningens stadgar och
ska ske inom sex månader efter att dödsboet meddelat att man vill avsluta medlemskapet i
föreningen.
Vi vill gärna hjälpa till, tveka inte att höra av dig om du har funderingar kring medlemskap, tillgångar
i Mellanskog eller skogsinnehavet och den uppkomna situationen.

Du når oss på medlem@mellanskog.se eller 010-482 80 00. Behöver du skicka in dokumentation
med post är vår adress:
Mellanskog
Medlemsavdelningen
Box 127
751 04 Uppsala

