
 Meddelat mäklare 
  Ändrat i REAL 

   Ny namnskylt 

Anmälningsblankett överlåtelse -  Ansökan in- & utträde medlemskap 

Bostadsrättsföreningen  KÖRSBÄRET 19 - 21  Lgh.nr (A,B,C) _________ 

Köpare 1 ( Avgiftsavimottagare ) Köpare 2 
Namn Namn 

Nuvarande adress Nuvarande adress

Post nr Post nr 

Personnummer Personnummer 

Telefon Telefon

Nuvarande hyresvärd samt telefonnummer /övrig referens Nuvarande hyresvärd samt telefonnummer /övrig referens 

E-postadress E-postadress 

Namn på dörren (vänligen TEXTA) Skriv som A. Carlsson & B. Svensson alternativt  K & R Johansson 

Köparen är medveten om att bostadsrättsföreningen kan komma att begära referens från tidigare hyresvärd samt upplysning om 
ekonomisk status från upplysningscentral eller motsvarande. 

Säljare 1 Säljare 2 
Namn Namn 

Blivande adress Blivande adress

Post nr Post nr 

Personnummer Personnummer 

Telefon Telefon

E-postadress E-postadress 

Försäljningsobjektet 
Lägenhetens adress     Postnummer och ort 

Lägenheten består av   rum  kök   kokvrå   Kokskåp    ………… Yta m2 

Köpesumma      Tillträdesdag 

Överlåtelse av garageplats i samband med lägenhetsöverlåtelse 

Köparen ansöker om att överta garageplats nr ____________ från säljaren från och med  201____  -  ____ -_____  

Underskrift av köpare   Underskrift av säljare      Ansökan/utträde medlemskap godkänt 
Datum  

Namn 

Datum 

Namn 

Datum  

Signatur av styrelsemedlem då ansökan godkänts 

Enligt föreningens stadgar  tas överlåtelseavgift ut (2,5 % av prisbasbelopp),  avisering 
sker efter godkännande av medlemskap till köparen.  

Motsvarande pantsättningsavgift tas på samma vis ut vid pantsättning av lägenheten 
(1% av prisbasbelopp), aviserar pantsättaren. 

Styrelsen har beslutat anta ovanstående köpare som 
medlem(mar) i föreningen. Inträde gäller från och med dagen 
för köparens tillträde. Köparen övertar således säljarens  
skyldigheter och rättigheter som är förknippade med 
innehavet av bostadsrätten från och med tillträdesdagen. 

Bekräftelse på godkänt medlemskap ska e-postas till följande adress Föreningens anteckningar 

Ett exemplar lämnas till säljaren. Ett exemplar av denna blankett samt ett original av köpekontrakt sändes till: 
BRF, c/o PRIMÄR fastighetsförvaltning AB, Första Långgatan 3, 413 27 GÖTEBORG 
Informationsmaterial för bostadsrättsföreningen finns på http://www.korsbaret.se 
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