
 

 
 
Rutin vid försäljning av lägenhet och godkännande av ny medlem. 
 
1, Mäklare hämtar in data om lägenhet som skall ut till försäljning. 
Fastum tillhandahåller detta för Brf Utsikten i Norrtälje. Fastum tar betalt för detta av 
mäklare och avlastar arbete för styrelsen. 
 
2, Mäklare eller säljare av bostadsrättslägenhet meddelar skriftligen till styrelsen att 
lägenheten är såld genom köpeavtal. Köpeavtalet skall innehålla personnummer, 
adresser, telefonnummer, e-postadress för säljare och köpare. Mäklaren ser till att 
Brf Utsikten i Norrtälje erhåller kopia av köpeavtalet. 
 
3, Ansökan om utträde ur föreningen från nuvarande medlem och ansökan om 
medlemskap för den nye ägaren av bostadsrättslägenheten. ombesörjs av mäklaren. 
UC på den nya medlemmen införskaffas till styrelsen via Fastum eller bankkontakt.  
 
4, Godkännande av den nya medlemmen tas genom beslut på styrelsemöte. 
Samtidigt tas beslut om utträde för befintlig medlem. 
 
5, Kopia på köpeavtalet sätts in i upplåtelseavtalets pärm i säkerhetsskåpet. 
 
6, Kopia på köpeavtalet med angivet datum för tillträde av ny medlem och alla data 
för köpare och säljare skickas via e-post till Fastum. 
Brf Utsikten i Norrtälje ger information om ändringarna på namntavlan, brevlådan och 
tidningshållaren till fastighetsförvaltaren. 
 
7, Från tillträdesdatum vid månadsskifte utgår avgifter och övriga kostnader för 
bostadsrättslägenheten på köparen. Tillträde till lägenheten annan tid än 
månadsskifte regleras kostnadsmässigt av mäklaren. 
 
8, Mäklare eller säljare är skyldig att försäkra sig om att bostadsrättslägenhetens 
lägenhetspärm, fönstervred och 2 st Telia digitalboxar finns kvar i lägenheten vid 
avflyttning, dessa övertas av köparen då dessa tillhör bostadsrättslägenheten. 
 
 
9, Vid överlämnandet av bostadsrättslägenheten överlämnas 3 st lägenhetsnycklar till 
köparen. Om fler nycklar införskaffats av säljaren överlämnas dessa också till 
köparen. 1 st nyckel till eventuellt källarförråd i garaget skall också överlämnas till 
köparen. Kontroll av antalet nycklar lämnas av nyckelansvarig till ordförande som 
vidarebefordrar denna information till mäklare/köpare. Om någon av dessa saker 
saknas vid avflyttning skall mäklaren reglera detta mellan säljare och köpare. 
 
10, Nycklar skall förvaras omsorgsfullt. Vid förlust av nyckel skall nyckelansvarig 
informeras. Lägenhetsinnehavaren svarar själv för eventuellt byte eller komplettering 
av egna dörrars eller fönsters låscylindrar och nycklar. Begäran om nya låscylindrar 
görs hos nyckelansvarig i styrelsen. Mäklaren ansvarar för att överlämnandet av 
bostadsrättslägenheten och alla nycklar överlämnas till köparen vid affärens 
avslutning. 
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11, El och varmvattenförbrukning hanteras av brf Utsikten i Norrtälje genom ett 
kollektivavtal. Preliminära el- och varmvattenavgifter debiteras månadsvis 
tillsammans med den avgiftsavi som den ekonomiska förvaltaren skickar ut till 
medlemmarna. Reglering av avgifternas storlek sker en gång per år. Den avflyttande 
medlemmen debiteras eller krediteras efter verklig förbrukning vid avflyttningen.  Se 
rutin el & varmvatten. 
 
12, Till den avflyttande medlemmen skickas faktura på eventuella skulder som är 
oreglerade så snart vetskap om lägenhetsbyte har skett. 
 
13, Säljaren får information av Fastum om det som lägenhetens kapitalskuld har 
amorterats med under den tid som medlemmen har haft lägenheten. Den summan är 
avdragsgill från försäljningspriset vid försäljning av lägenheten. 
 
14, Inom 1 månad efter inflyttning skall styrelserepresentant besöka den nya 
medlemmen och hälsa den/de välkommen till Brf Utsikten i Norrtälje. 
 
15, Styrelserepresentant skall försäkra sig om att den nye medlemmen har fått 
lägenhetspärmen, fönstervred och 2 st Telia TV-boxar som tillhör lägenheten. 
 
 
 
 
Rutinen upprättad 17-12-2012 för beslut på styrelsemöte. 
Ändring av rutinen utförd 26-04-2013 efter beslut på styrelsemöte den 14-05-2013. 
Ändring av rutinen utförd 19-11-2013 efter beslut på styrelse den 
19-11-2013.  
Ändring av rutinen utförd 26-04-2016 efter beslut av styrelsen den 26-04-2016. 


