
Nya lägenhetsregistret 
 
 

Information angående det nya nationella lägenhetsregistret. 
Föreningens gamla tvåsiffriga lägenhetsnummer används 
fortfarande av oss själva och HSB. 
 
Information från lantmäteriet: 
I höst (2010) börjar Skatteverket komplettera folkbokföringsregistret med 
lägenhetsregistrets nummer. Alla som bor i bostäder med lägenhetsnummer 
ska då uppge detta fyrsiffriga nummer. 
 
Kommunerna sköter registret 
Det nationella lägenhetsregistret är upprättat av Lantmäteriet och sköts nu av 
kommunerna, som uppdaterar alla uppgifter. Det används för folkbokföring av 
Skatteverket. Lägenhetsregistret utgör också underlag för framtagning av 
hushålls- och bostadsstatistik av Statistiska centralbyrån. 
 

Information om lägenhetsnumrering 

HSB BRF Överås i Göteborg 

Femkampsgatan 2A 
Fastighetsbeteckning: Lunden 50:4 
Lägenhet Beteckning 
57  1001 
58  1002 
67  1101 
68  1102 
77  1201 
78  1202 
87  1301 
88  1302 
97  1401 
  



Nya lägenhetsregistret 
 
 

Information angående det nya nationella lägenhetsregistret. 
Föreningens gamla tvåsiffriga lägenhetsnummer används 
fortfarande av oss själva och HSB. 
 
Information från lantmäteriet: 
I höst (2010) börjar Skatteverket komplettera folkbokföringsregistret med 
lägenhetsregistrets nummer. Alla som bor i bostäder med lägenhetsnummer 
ska då uppge detta fyrsiffriga nummer. 
 
Kommunerna sköter registret 
Det nationella lägenhetsregistret är upprättat av Lantmäteriet och sköts nu av 
kommunerna, som uppdaterar alla uppgifter. Det används för folkbokföring av 
Skatteverket. Lägenhetsregistret utgör också underlag för framtagning av 
hushålls- och bostadsstatistik av Statistiska centralbyrån. 
 

Information om lägenhetsnumrering 

HSB BRF Överås i Göteborg 

Femkampsgatan 2B 
Fastighetsbeteckning: Lunden 50:4 
Lägenhet Beteckning 
59  1001 
60  1002 
69  1101 
70  1102 
79  1201 
80  1202 
89  1301 
90  1302 
  



Nya lägenhetsregistret 
 
 

Information angående det nya nationella lägenhetsregistret. 
Föreningens gamla tvåsiffriga lägenhetsnummer används 
fortfarande av oss själva och HSB. 
 
Information från lantmäteriet: 
I höst (2010) börjar Skatteverket komplettera folkbokföringsregistret med 
lägenhetsregistrets nummer. Alla som bor i bostäder med lägenhetsnummer 
ska då uppge detta fyrsiffriga nummer. 
 
Kommunerna sköter registret 
Det nationella lägenhetsregistret är upprättat av Lantmäteriet och sköts nu av 
kommunerna, som uppdaterar alla uppgifter. Det används för folkbokföring av 
Skatteverket. Lägenhetsregistret utgör också underlag för framtagning av 
hushålls- och bostadsstatistik av Statistiska centralbyrån. 
 

Information om lägenhetsnumrering 

HSB BRF Överås i Göteborg 

Femkampsgatan 4 
Fastighetsbeteckning: Lunden 50:4 
Lägenhet Beteckning 
61  1001 
62  1002 
71  1101 
72  1102 
81  1201 
82  1202 
91  1301 
92  1302 
  



Nya lägenhetsregistret 
 
 

Information angående det nya nationella lägenhetsregistret. 
Föreningens gamla tvåsiffriga lägenhetsnummer används 
fortfarande av oss själva och HSB. 
 
Information från lantmäteriet: 
I höst (2010) börjar Skatteverket komplettera folkbokföringsregistret med 
lägenhetsregistrets nummer. Alla som bor i bostäder med lägenhetsnummer 
ska då uppge detta fyrsiffriga nummer. 
 
Kommunerna sköter registret 
Det nationella lägenhetsregistret är upprättat av Lantmäteriet och sköts nu av 
kommunerna, som uppdaterar alla uppgifter. Det används för folkbokföring av 
Skatteverket. Lägenhetsregistret utgör också underlag för framtagning av 
hushålls- och bostadsstatistik av Statistiska centralbyrån. 
 
Information om lägenhetsnumrering 
HSB BRF Överås i Göteborg 

Femkampsgatan 6A 
Fastighetsbeteckning: Lunden 50:4 
Lägenhet Beteckning 
63  1001 
64  1002 
73  1101 
74  1102 
83  1201 
84  1202 
93  1301 
94  1302 
  



Nya lägenhetsregistret 
 
 

Information angående det nya nationella lägenhetsregistret. 
Föreningens gamla tvåsiffriga lägenhetsnummer används 
fortfarande av oss själva och HSB. 
 
Information från lantmäteriet: 
I höst (2010) börjar Skatteverket komplettera folkbokföringsregistret med 
lägenhetsregistrets nummer. Alla som bor i bostäder med lägenhetsnummer 
ska då uppge detta fyrsiffriga nummer. 
 
Kommunerna sköter registret 
Det nationella lägenhetsregistret är upprättat av Lantmäteriet och sköts nu av 
kommunerna, som uppdaterar alla uppgifter. Det används för folkbokföring av 
Skatteverket. Lägenhetsregistret utgör också underlag för framtagning av 
hushålls- och bostadsstatistik av Statistiska centralbyrån. 
 
Information om lägenhetsnumrering 
HSB BRF Överås i Göteborg 

Femkampsgatan 6B 
Fastighetsbeteckning: Lunden 50:4 
Lägenhet Beteckning 
65  1001 
66  1002 
75  1101 
76  1102 
85  1201 
86  1202 
95  1301 
96  1302 
  



Nya lägenhetsregistret 
 
 

Information angående det nya nationella lägenhetsregistret. 
Föreningens gamla tvåsiffriga lägenhetsnummer används 
fortfarande av oss själva och HSB. 
 
Information från lantmäteriet: 
I höst (2010) börjar Skatteverket komplettera folkbokföringsregistret med 
lägenhetsregistrets nummer. Alla som bor i bostäder med lägenhetsnummer 
ska då uppge detta fyrsiffriga nummer. 
 
Kommunerna sköter registret 
Det nationella lägenhetsregistret är upprättat av Lantmäteriet och sköts nu av 
kommunerna, som uppdaterar alla uppgifter. Det används för folkbokföring av 
Skatteverket. Lägenhetsregistret utgör också underlag för framtagning av 
hushålls- och bostadsstatistik av Statistiska centralbyrån. 
 
Information om lägenhetsnumrering 
HSB BRF Överås i Göteborg 

Femkampsgatan 1A 
Fastighetsbeteckning: Lunden 51:4 
Lägenhet Beteckning 
31  1001 
32  1002 
39  1101 
40  1102 
47  1201 
48  1202 
55  1301 
56  1302 
  



Nya lägenhetsregistret 
 
 

Information angående det nya nationella lägenhetsregistret. 
Föreningens gamla tvåsiffriga lägenhetsnummer används 
fortfarande av oss själva och HSB. 
 
Information från lantmäteriet: 
I höst (2010) börjar Skatteverket komplettera folkbokföringsregistret med 
lägenhetsregistrets nummer. Alla som bor i bostäder med lägenhetsnummer 
ska då uppge detta fyrsiffriga nummer. 
 
Kommunerna sköter registret 
Det nationella lägenhetsregistret är upprättat av Lantmäteriet och sköts nu av 
kommunerna, som uppdaterar alla uppgifter. Det används för folkbokföring av 
Skatteverket. Lägenhetsregistret utgör också underlag för framtagning av 
hushålls- och bostadsstatistik av Statistiska centralbyrån. 
 
Information om lägenhetsnumrering 
HSB BRF Överås i Göteborg 

Femkampsgatan 1B 
Fastighetsbeteckning: Lunden 51:4 
Lägenhet Beteckning 
29  1001 
30  1002 
37  1101 
38  1102 
45  1201 
46  1202 
53  1301 
54  1302 
  



Nya lägenhetsregistret 
 
 

Information angående det nya nationella lägenhetsregistret. 
Föreningens gamla tvåsiffriga lägenhetsnummer används 
fortfarande av oss själva och HSB. 
 
Information från lantmäteriet: 
I höst (2010) börjar Skatteverket komplettera folkbokföringsregistret med 
lägenhetsregistrets nummer. Alla som bor i bostäder med lägenhetsnummer 
ska då uppge detta fyrsiffriga nummer. 
 
Kommunerna sköter registret 
Det nationella lägenhetsregistret är upprättat av Lantmäteriet och sköts nu av 
kommunerna, som uppdaterar alla uppgifter. Det används för folkbokföring av 
Skatteverket. Lägenhetsregistret utgör också underlag för framtagning av 
hushålls- och bostadsstatistik av Statistiska centralbyrån. 
 
Information om lägenhetsnumrering 
HSB BRF Överås i Göteborg 

Femkampsgatan 3A 
Fastighetsbeteckning: Lunden 51:4 
Lägenhet Beteckning 
27  1001 
28  1002 
35  1101 
36  1102 
43  1201 
44  1202 
51  1301 
52  1302 
  



Nya lägenhetsregistret 
 
 

Information angående det nya nationella lägenhetsregistret. 
Föreningens gamla tvåsiffriga lägenhetsnummer används 
fortfarande av oss själva och HSB. 
 
Information från lantmäteriet: 
I höst (2010) börjar Skatteverket komplettera folkbokföringsregistret med 
lägenhetsregistrets nummer. Alla som bor i bostäder med lägenhetsnummer 
ska då uppge detta fyrsiffriga nummer. 
 
Kommunerna sköter registret 
Det nationella lägenhetsregistret är upprättat av Lantmäteriet och sköts nu av 
kommunerna, som uppdaterar alla uppgifter. Det används för folkbokföring av 
Skatteverket. Lägenhetsregistret utgör också underlag för framtagning av 
hushålls- och bostadsstatistik av Statistiska centralbyrån. 
 
Information om lägenhetsnumrering 
HSB BRF Överås i Göteborg 

Femkampsgatan 3B 
Fastighetsbeteckning: Lunden 51:4 
Lägenhet Beteckning 
25  1001 
26  1002 
33  1101 
34  1102 
41  1201 
42  1202 
49  1301 
50  1302 
  



Nya lägenhetsregistret 
 
 

Information angående det nya nationella lägenhetsregistret. 
Föreningens gamla tvåsiffriga lägenhetsnummer används 
fortfarande av oss själva och HSB. 
 
Information från lantmäteriet: 
I höst (2010) börjar Skatteverket komplettera folkbokföringsregistret med 
lägenhetsregistrets nummer. Alla som bor i bostäder med lägenhetsnummer 
ska då uppge detta fyrsiffriga nummer. 
 
Kommunerna sköter registret 
Det nationella lägenhetsregistret är upprättat av Lantmäteriet och sköts nu av 
kommunerna, som uppdaterar alla uppgifter. Det används för folkbokföring av 
Skatteverket. Lägenhetsregistret utgör också underlag för framtagning av 
hushålls- och bostadsstatistik av Statistiska centralbyrån. 
 
Information om lägenhetsnumrering 
HSB BRF Överås i Göteborg 

Stavhopparegatan 5A 
Fastighetsbeteckning: Lunden 51:1 
Lägenhet Beteckning 
5  1001 
6  1002 
11  1101 
12  1102 
17  1201 
18  1202 
23  1301 
24 1302  



Nya lägenhetsregistret 
 
 

Information angående det nya nationella lägenhetsregistret. 
Föreningens gamla tvåsiffriga lägenhetsnummer används 
fortfarande av oss själva och HSB. 
 
Information från lantmäteriet: 
I höst (2010) börjar Skatteverket komplettera folkbokföringsregistret med 
lägenhetsregistrets nummer. Alla som bor i bostäder med lägenhetsnummer 
ska då uppge detta fyrsiffriga nummer. 
 
Kommunerna sköter registret 
Det nationella lägenhetsregistret är upprättat av Lantmäteriet och sköts nu av 
kommunerna, som uppdaterar alla uppgifter. Det används för folkbokföring av 
Skatteverket. Lägenhetsregistret utgör också underlag för framtagning av 
hushålls- och bostadsstatistik av Statistiska centralbyrån. 
 
Information om lägenhetsnumrering 
HSB BRF Överås i Göteborg 

Stavhopparegatan 5B 
Fastighetsbeteckning: Lunden 51:1 
Lägenhet Beteckning 
3  1001 
4  1002 
9  1101 
10  1102 
15  1201 
16  1202 
21  1301 
22  1302 
  



Nya lägenhetsregistret 
 
 

Information angående det nya nationella lägenhetsregistret. 
Föreningens gamla tvåsiffriga lägenhetsnummer används 
fortfarande av oss själva och HSB. 
 
Information från lantmäteriet: 
I höst (2010) börjar Skatteverket komplettera folkbokföringsregistret med 
lägenhetsregistrets nummer. Alla som bor i bostäder med lägenhetsnummer 
ska då uppge detta fyrsiffriga nummer. 
 
Kommunerna sköter registret 
Det nationella lägenhetsregistret är upprättat av Lantmäteriet och sköts nu av 
kommunerna, som uppdaterar alla uppgifter. Det används för folkbokföring av 
Skatteverket. Lägenhetsregistret utgör också underlag för framtagning av 
hushålls- och bostadsstatistik av Statistiska centralbyrån. 
 
Information om lägenhetsnumrering 
HSB BRF Överås i Göteborg 

Stavhopparegatan 5C 
Fastighetsbeteckning: Lunden 51:1 
Lägenhet Beteckning 
1  1001 
2  1002 
7  1101 
8  1102 
13  1201 
14  1202 
19  1301 
20  1302 
 


