
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄGENHETENS NR OCH GATUADRESS 

  
TILLTRÄDESDAG AVTALAD KÖPESUMMA ANMÄRKN. 

 

Fyll i blanketten och lämna 1 original och 3 kopior till styrelsen för beslut. 
Styrelsen lämnar blanketterna vidare till MBF. 

 
 

ÖVERLÅTELSEANMÄLAN – V V TEXTA ! 
 
 
 

 
 
 
 

SÄLJARE 1 SÄLJARE 2 
 

Namn Personnummer Namn Personnummer 

Blivande adress Blivande adress 

Postnr Ort Postnr Ort 

Blivande tel (även riktnr) Bostad Arbete Blivande tel (även riktnr) Bostad Arbete 

 

 
KÖPARE 1 Andel ........... % KÖPARE 2 Andel ........... % 

 

Namn Personnummer Namn Personnummer 

Nuvarande adress Nuvarande adress 

Postnr Ort Postnr Ort 

Telefon (även riktnr) Bostad Arbetsgivare Telefon (även riktnr) Bostad Arbetsgivare 

Nuvarande hyresvärd (motsv) Tel.nr (även riktnr) Nuvarande hyresvärd (motsv) Tel.nr (även riktnr) 

 
AVTALAD KÖPESUMMA erläggs enligt följande: 

 

Handpenning kr datum Dellikvid kr datum Övertagande av lån 
 

Ja Nej 

Slutlikvid senast på tillträdesdagen 

 
 

Jag/Vi avser att överlåta bostadsrätten till min/vår lägenhet till ovan föreslagen/föreslagna köpare. 
Bostadsrätten är pantförskriven (stryk om så ej är fallet). 

 
Jag/Vi anhåller om utträde ur bostadsrättsföreningen per tillträdesdagen samt förbinder mig/oss att i samband med 
överlåtelsen iaktta nedanstående föreskrifter: 

 
1. Överlåtelsen handläggs av MBF. 

 
2. Är bostadsrätten pantsatt för lån skall säljaren/säljarna lösa lånet senast på tillträdesdagen. Det åligger 

köparen/köparna att kontrollera att detta skett. 
 

3. Om lägenheten eller del av denna är uthyrd skall säljaren/säljarna i behörig tid säga upp hyresgäst(er) till 
avflyttning, samt tillse att avflyttning sker. 

 
4. Lägenheten, med därtill hörande utrymmen, avlämnas i väl rengjort skick. 

 
5. Samtliga lägenheten tillhörande nycklar lämnas till köparen/köparna senast på tillträdesdagen, klockan 12.00. 

 
6. Av MBF tillämpat arvode för överlåtelsen betalas av köparen/köparna. 

 
 

Ovanstående ansökan godkänns för vidare behandling: 
 
 ......................................................................................................   ...............................................................................................................  
Ort och datum Ort och datum  

 
 ......................................................................................................  Brf ..........................................................................................................  
Underskrift(er) av säljare   
  ...............................................................................................................    
 Underskrift(er) av firmatecknare   
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