
Ansökan om medgivande om att uppföra byggnad eller 
företa om- eller tillbyggnad enligt arrendeavtalet § 9 

 

    
       
Anvisningar: Se nästa sida     
Sökande:     Medsökande:    
För och efternamn    För och efternamn   
                  
                  
          
Bostadsadress:    Postnummer och ort:   
                  
                  
          
Telefonnummer dagtid:   Telefonnummer kvällstid:   
                  
                  
          
Epostadress:    Antal bilagor:    
                
                
          
Gång på Ärtholmen    Lottens nummer:    
                
                
          
Ansökan avser:         
                   
                   
          
Undertecknade medger att om föreningen tvingas utge byggsanktionsavgift till följd av  
sökandes åtgärder,  ska de sökande direkt ersätta föreningen med motsvarande belopp.   
Bryter sökande mot detta, kan arrendet sägas upp.    
          
Underskrifter:         
Ort och datum:  Sökande:    Sökande:   
                  
                  
          
   Namnförtydligande   Namnförtydligande  
                
                
________________________________________________________________________________________________ 
Ärtholmens sommarstad medger att bygglov/teknisk anmälan görs enligt bifogade signerade ritningar 
Ort och datum:  Underskrift:   Stämpel   
                
                
          
   Namnförtydligande      
              
              
          

 
 



 
 
 
 
Anvisningar för blanketten "Ansökan om medgivande om att uppföra byggnad eller företa om- eller" 
tillbyggnad enligt arrendeavtalet § 9 
 
Läs igenom HELA noga och följ ALLA anvisningar 
 
Blanketten ska lämnas in i 2 exemplar till föreningen varav sökande erhåller ett i retur efter godkännande och underskrift. 
 
Till ansökan ska bifogas adresserat och fullt frankerat kuvert för återsändande av ansökan 
 
Sökande får inte lämna in ansökningar till Stadsbyggnadkontoret förrän godkännandet erhållits i retur. 
 
Sökande får inte skicka in andra ritningar än de som är godkända och signerade av föreningen. 
 
Blanketten ska åtföljas av samtliga ritningar som ansökan avser. Dessa ritningar får sökande i retur  
efter godkännande och signering av föreningen. 
 
Samtliga ritningar och ansökningshandlingar ska utföras enligt de krav som Stadsbyggnadskontoret ställer. 
 
Ansökan som avser annat än vad som medges i Stadsbyggnadskontorets regelverk godkänns inte. 
 
Ofullständiga eller felaktiga handlingar godkänns inte och skickas tillbak till sökande.. 
 
Byggnation eller markarbeten för byggnation får inte påbörjas innan Stadbyggnadskontorets godkännande 
 
När sökande får godkänd ansökan i retur ska handlingarna skickas in till Stadsbyggnadskontoret  
enligt Stadsbyggnadskontorets anvisningar. 
 
Föreningens handläggningstid mellan 1/4 och 31/10 är en vecka och övrig tid 2 veckor 
 
Ansökan ska antingen lämnas i kuvert i postlådan på föreningshusets gavel eller skickas med post 
till Ärtholmens sommarstad, Styrelsen, Ärtholmsvägen 99, 215 69 Malmö. 
Märk kuvertet "Bygghandlingar" 
 
Föreningen ansvarar inte för förseningar oavsett orsak. 
 
I de fall arrendet står på två personer ska båda personerna stå som sökande 
 
Ärtholmens Sommarstad godkänner ENDAST att ansökan får lämnas in och är aldrig ett tillstånd för att bygga. 
 
Alla kostnader för bygglov/teknisk anmälan ska betalas av de sökande 
 
 


