
 

                                      RÅDA PORTARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING                                               
 

 
 

NYA MEDLEMMAR. BLANKETT FÖR REGISTRERING OCH SAMTYCKE                                       
 
Välkommen till Råda Portar och som medlem i samfällighetsföreningen! 
 
Alla som är ägare eller delägare av en fastighet i Råda Portar är medlemmar i Råda Portars 
Samfällighetsförening. Föreningen är enligt lag skyldig att föra register över ägarna för de ändamål 
som nämns nedan. De uppgifter som måste och får föras framgår av exemplet. 
E-postadresserna används av styrelsen för att skicka kallelse till föreningsstämma och annan relevant 

information gällande området. 

Genom att skriva med e-postadressen så godkänner Du samtidigt att vi i enlighet med våra stadgar  

§ 14 får kalla dig till föreningsstämmor genom e-post.  

Avstår du från att meddela din e-postadress, så kommer du att få motsvarande information i 

brevlådan istället.  

OBS! Medlem ansvarar själv för att deras e-postadresser hålls aktuella och anmäler eventuella 

ändringar till styrelsen. Ifylld blankett återlämnas till ditt gaturåd! 

Exempel: ägarregistrering.  
Fastighet RP nr Förnamn Efternamn Tfn.nr e-post 

Råda 1:14 1 Anders Andersson 070-1234567 andersandersson@gmail.com 

  Maria Andersson 073-9876543 mariaandersson@gmail.com 

 
Nya ägaruppgifter: Samtliga ägare skall noteras! 
Fastighet RP nr 

  
Förnamn Efternamn Tfn.nr e-post 

 
 

   

 
 

   

 
Om fastighetsägaren inte själv bor på adressen, så önskas namn på den eller de som vill ha information om 
viktiga och andra allmänna aktiviteter som händer i området. 
Boende på adressen är: 

Förnamn Efternamn Tfn.nr e-post 

 
 

   

 
 

   

 
Vem behandlar personuppgifter?   Råda Portars samfällighetsförenings styrelse  
Vilka personuppgifter behandlar vi? • Namn • Adress • Telefonnummer • Fastighetsbeteckning • E-postadress 
Var finns uppgifterna? Uppgifterna finns i föreningens • Medlemsregister • Debiteringslängd • Röstlängd • 
Register över förtroendevalda 
 
Hur behandlas uppgifterna? 
I manuella pärmar och på dator som styrelsen ansvarar för. På föreningens hemsida hålls debiteringslängden 
tillgänglig från kallelsetidpunkt. Denna och andra dokument, som bokslut och andra uppgifter om föreningens 
räkenskaper, finns på en låst del av hemsidan som bara är öppen för föreningens medlemmar. Styrelsen ser 
fortlöpande till att uppgifterna är uppdaterade. Uppgifterna i registren används enbart för internt bruk. Styrelsen 
har säkerställt att personuppgifter i föreningens register inte sprids till obehöriga. 
 
Hur länge sparas uppgifterna? 
Personuppgifter om medlemmarna ska sparas i medlemsregistret så länge personerna är anslutna till 

föreningens gemensamhetsanläggning och medlemmar i föreningen. Debiteringslängd och röstlängd kommer att 

sparas i 10 år från dagen för stämman med hänsyn reglerna om allmän preskription. 
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