Ansökan om återställande av
säkerhet
Bostadsrättsförening och kooperativ
hyresrättsförening

851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se
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Skicka till:

Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt.
Underteckna blanketten och skicka in den i original.

1. Organisationsnummer

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Föreningens namn

2. Kontaktperson i detta ärende Kom ihåg att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig.
Kontaktpersonens förnamn och efternamn

Företagsnamn

Postadress

Postnummer

E-postadress

Postort

Telefonnummer dagtid

3. Ansökan gäller
A. Återställande av säkerhet som gäller tillstånd att ta emot förskott vid tecknade av förhandsavtal
B. Återställande av säkerhet som gäller tillstånd att upplåta bostadslägenhet med bostadsrätt

4. Övrigt

5. Försäkran och underskrift Samtliga styrelseledamöter ska skriva under ansökan. Obs! Använd blå bläckpenna.
A. Denna försäkran gäller återställande av säkerhet vid förskott
Jag försäkrar att
- mottagna förskott har återbetalats eller att de lägenheter som vi har tagit ut förskott på är upplåtna med bostadsrätt till den som har tecknat
förhandsavtalet, till make eller till sambo.
B. Denna försäkran gäller återställande av säkerhet vid upplåtelse
Jag försäkrar att
- talan om ersättning för bostadsrätten inte har väckts inom ett år från det att den slutliga kostnaden redovisades på föreningsstämman eller,
om en sådan talan har väckts, att målet redan är avgjort och att föreningens betalningsskyldighet har fullgjorts.
Datum

Bolagsverket 940 2018-04-13

Namnteckning

Namnförtydligande
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Information
Använd den här blanketten när du vill ansöka om återställande av den säkerhet som skickades in när
ni begärde tillstånd att ta emot förskott eller att upplåta bostadsrätt. Vi skickar ett beslut tillsammans
med säkerheten när vi har registerat ärendet.
I e-tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in kan du kontrollera vad som händer med
ditt ärende. E-tjänster och mer information hittar du på bolagsverket.se.
1. Organisationsnummer och föreningens namn
Fyll i organisationsnummer och föreningens namn.
2. Kontaktperson i detta ärende
Fyll i person- och adressuppgifter om du väljer att ha en kontaktperson eller ett ombud i detta ärende. Tänk på
att vi i första hand skickar meddelanden till kontaktpersonens e-postadress. Om du inte skriver någon epostadress skickar vi meddelanden med post.
3. Ansökan gäller
Markera det alternativ som din ansökan gäller.
4. Övrigt
Här kan du fylla i övriga uppgifter.
5. Försäkran och underskrift
Samtliga styrelseledamöter ska skriva under ansökan.
Bilaga – återställande av säkerhet vid upplåtelse

Bolagsverket 940 2018-04-13

•

Föreningsstämmoprotokoll som visar att ni har redovisat den slutliga kostnaden för föreningens hus
på en föreningsstämma (bestyrkt kopia).

