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Intresseanmälan för fastighet på Seskarö 
Fridhem 
 
Intresseanmälan ska vara inkommen till kommunen senast 2021-06-29 
 
Jag anmäler intresse för fastigheten Seskarö 4: _________ 

 

Fastighetsbild 

 

Översiktsbild 

Signering sid  1 ______________________________________________________ 



2021-05-26 

 

INTRESSEANMÄLAN 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

Haparanda stad   Postadress 953 85 Haparanda   0922-260 00   kommunen@haparanda.se   haparanda.se 

 

Bekräftelse på lästa handlingar och underskrift 
 
Genom min underskrift bekräftar jag att jag tagit del av de handlingar som presenterats om 

försäljningen på kommunens hemsida Nya tomter på Seskarö | Haparanda stad 

Med underskriften bekräftar jag att jag läst: 

a) A: Kommunstyrelsens beslut om hur försäljning ska gå till, KS 2021-01-25, §11 samt 

KsAu 2021-05-17, §92. 

b) B: Detaljplanen för området 

c) C: Stadgar för vägförening/samfällighetsförening 

d) D: Exempel till köpekontrakt och köpebrev 

e) E: Den översiktliga geotekniska och miljöundersökningen av området. 

f) F: karta över de översiktliga markarbeten som kommunen gör för vägen samt 

förberedelser på fastigheterna. 

Underskrift och kontaktuppgifter  

 

 
_____________________________________________  ______________________________________ 
Underskrift    Ort och datum 
 
 
_____________________________________________ 
Namnförtydligande  
 
 
_____________________________________________ ______________________________________ 
Postadress    Postnummer  
 
 
_____________________________________________  ______________________________________ 
Telefon     E-post 
 
 

Var noga med att skriva tydligt.  
 
Kontrollera din e-post regelbundet då det är den vägen vi i första hand kommer att använda 
när vi kommunicerar med dig. 
 

Skriv ut, fyll i, signera sid 1 och underteckna på sid 2 

 

Signering/Underskrift sid 2 _________________________________________________ 

 
Skicka blanketten i kuvert märkt med ”Tomter Seskarö” till: 
 
Haparanda stad 
953 85 Haparanda    

https://www.haparanda.se/boende-och-miljo/tomter-till-salu/nya-tomter-pa-seskaro.html
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Behandling av personuppgifter 
 
Haparanda stad sparar och behandlar de personuppgifter som du lämnar i blanketten för att 
kunna handlägga ditt ärende. 
 
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter och 
personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar ditt ärende. Du kan läsa mer om hur 
dina uppgifter behandlas, till exempel den lagliga grunden för behandlingen, hur länge 
uppgifterna kommer sparas och vilka rättigheter du har på: www.haparanda.se 
 
Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna är samhällsbyggnadsnämnden, 
kontakt: kommunen@haparanda.se, dataskyddsombud via 
dataskyddsombud@haparanda.se  
eller  
Dataskyddsombud, Haparanda kommun, 953 85 Haparanda.  
 

http://www.haparanda.se/
mailto:kommunen@haparanda.se
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