
 

Ansökan om medlemskap

Lägenhetsnummer Bostadsrättsförening 

            

Förvärvare/Köpare 1 
Namn Personnummer 

            
Gatuadress Tel. bostad Tel. arbete 

                  
Postnummer Postadress 

            

Förvärvare/Köpare 2 
Namn Personnummer 

            
Gatuadress Tel. bostad Tel. arbete 

                  
Postnummer Postadress 

            

Överlåtare/Säljare 1 
Namn Personnummer 

            
Ny adress 

      
Postnummer Postadress 

            

Överlåtare/Säljare 2 
Namn Personnummer 

            
Ny adress 

      
Postnummer Postadress 

            

 
Tillträdesdag 

      

Underskrifter 
Jag/vi har tagit del av informationen på sidan 2 och genom underskrift samtycker jag/vi till hur lämnade personuppgifter 
behandlas och lämnas ut. 

   

Förvärvare/Köpare 1 underskrift  Förvärvare/Köpare 2 underskrift 

 
 
Blanketten insändes tillsammans med 1 ex av överlåtelseavtalet till: Riksbyggen EKC, Box 540, 721 09 Västerås. 
 



INFORMATION 
Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet är enligt de flesta föreningars stadgar att den ska 
användas för permanentboende. Förvärvaren/köparen måste i sådant fall ha för avsikt att bo 
permanent i lägenheten för att uppfylla kraven för att beviljas medlemskap. 
 
Förvärvaren/köparen är medveten om att överlåtelsen är giltig först efter föreningens godkännande av 
medlemmen. Överlåtaren/säljaren är medveten om att en avgift tas ut i samband med överlåtelsen. 
Avgiften är 2,5 % av prisbasbeloppet. 
 
Personuppgifter, som t ex namn, personnummer, adress, lägenhetsnummer, som samlas in i samband 
med tecknande av detta avtal eller vid fullföljd av detsamma, kommer bostadsrättsföreningen som 
personuppgiftsansvarig och Riksbyggen som förvaltare och personuppgiftsbiträde att bearbeta och 
lagra elektroniskt (automatiserad behandling). Ändamålet/syftet med behandlingen är att fullgöra olika 
föreskrivna skyldigheter för föreningen att registrera och lämna ut sådana uppgifter men även att 
underlätta färdigställande av lägenheterna, förvaltning av bostadsrätterna och senare 
förmedling/avyttring av desamma. Uppgifterna, som är tillgängliga för föreningen och dess förvaltare, 
kan därvid komma att lämnas ut till bl.a. företag för kundundersökningar bland de boende och till 
mäklare som fått uppdrag att sälja medlems bostadsrätt. Obehörig användning av insamlade 
personuppgifter motverkas genom olika rutiner såsom behörighetsregistrering, användarkod, lösenord 
etc. 
 
Enligt personuppgiftslagen har den registrerade, efter personligen undertecknad ansökan, rätt att få 
besked om vilka personuppgifter som finns registrerade och hur dessa behandlas samt rätt att begära 
rättelse av felaktiga uppgifter. 
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