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Skickas till: 

Riksbyggen Servicecenter 

Box 540 

721 09 Västerås 

Blanketten insändes tillsammans med 1 ex av 

överlåtelseavtalet 

Ansökan om medlemskap i bostadsrättsförening 
Lägenhetsnummer Bostadsrättsförening 

Förvärvare/Köpare 1 Vid flera förvärvare ska samtliga namn anges

Namn Personnummer 

Gatuadress Postnummer, Postadress 

Tel. bostad Tel. mobil E-postadress

Förvärvare/Köpare 2 

Namn Personnummer 

Gatuadress Postnummer, Postadress 

Tel. bostad Tel. mobil E-postadress

Förvärvare/Köpare 3 

Namn Personnummer 

Gatuadress Postnummer, Postadress 

Tel. bostad Tel. mobil E-postadress

Överlåtare/Säljare 1 Vid flera överlåtare ska samtliga namn anges

Namn Personnummer 

Gatuadress Postnummer, Postadress 

Tel. bostad Tel. mobil E-postadress

Överlåtare/Säljare 2 

Namn Personnummer 

Gatuadress Postnummer, Postadress 

Tel. bostad Tel. mobil E-postadress

Överlåtare/Säljare 3 

Namn Personnummer 

Gatuadress Postnummer, Postadress 

Tel. bostad Tel. mobil E-postadress
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Riksbyggen Servicecenter 

Box 540 

721 09 Västerås 
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Tillträdesdag 

Underskrifter 

Härmed ansöker jag om medlemskap i föreningen. Jag försäkrar att jag har för avsikt att bosätta 
mig permanent i lägenheten samt förbinder mig att iaktta vad som föreskrivs i föreningens stadgar 
och ordningsregler. 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Förvärvare 1/Köpare: 
Namnteckning Namnförtydligande 

Förvärvare 2/Köpare: 
Namnteckning Namnförtydligande 

Förvärvare 3/Köpare: 

Styrelsens beslut 

Med stöd av inlämnade överlåtelsehandlingar beslutas härmed 

☐ Att anta förvärvaren/förvärvarna som medlem(mar) i föreningen

☐ Att ej anta förvärvaren/förvärvarna som medlem(mar) i föreningen

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Bostadsrättsföreningens 
underskrift: 
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Behandling av personuppgifter 
Bostadsrättsföreningen kommer såsom personuppgiftsansvarig att behandla dina personuppgifter. 

För information om föreningens behandling av dina personuppgifter samt om vilka rättigheter du 

har som registrerad, vänligen kontakta föreningen.  

 

Bra att tänka på 

 

Överlåtelseavtal eller annan fångeshandling 
Överlåtelseavtal, gåvobrev eller annan fångeshandling som bekräftar överlåtelsen ska bifogas 

ansökan om medlemskap. Annan fångeshandling är t.ex. arvskifte, bodelningsavtal eller 

testamente. Vid dödsfall kan flera handlingar komma att behövas, t.ex. bouppteckning och 

arvskifte. Har du frågor om vilka handlingar som behövs, kontakta Riksbyggen enligt nedan. 

 

Överlåtelseavgift 
Förvärvaren/köparen är medveten om att överlåtelsen är giltig först efter föreningens godkännande 

av medlemmen. Parterna är medvetna om att en avgift tas ut i samband med överlåtelsen, se 

föreningens stadgar. Avgiften är normalt 2,5 % av prisbasbeloppet. 

 

Lägenhet 
För uppgift om Riksbyggens lägenhetsnummer, se t.ex. månadsavin. Lägenhetsnumret finns 

angivet i kombinationen XXXXXXXXX-XXXX-XX.  

 

Tillträdesdag 
Ett datum ska alltid fyllas i. Tänk på att styrelsen i bostadsrättsföreningen ska hinna godkänna 

köparens medlemskap innan tillträde kan ske. 

 

Övrigt 

Utskickade avgiftsavier ska betalas senast på förfallodag till dess att överlåtelsen är bekräftad. 

Undvik att lämna överlåtarens avier till förvärvaren.  

 

Vid frågor – ring gärna Riksbyggen kundservice dygnet runt på 0771-860 860 innan du/ni sänder in 

medlemskapsansökan. 
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