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1. Folkbokföring på lägenhet 
 

 
Med start vecka 6/2011 (7-13 februari) 
genomför Skatteverket en ”folkbokföring 
på lägenhet” i Stockholm. Så här skriver 
Skatteverket på sin hemsida 
 

”Skatteverket har fått i uppdrag av 
regeringen att komplettera 
folkbokföringen med 
lägenhetsnummer. Detta innebär att 
du som bor i ett hus med mer än en 
lägenhet (flerbostadshus) ska vara 
folkbokförd på lägenhet i stället för, 
som i dag, bara på fastighet. 
 

Under tiden september 2010 till mars 
2011 skickar Skatteverket ut brev till 
boende i flerbostadshus. I brevet 
frågar vi efter det nya fyrsiffriga 
lägenhetsnumret. I en familj 
adresseras brevet till den äldste 
familjemedlemmen. 
 

Lägenhetsnumret kan du lämna via e-
tjänst, knapptelefon eller via brev. 
Utförlig information om hur du lämnar 
lägenhetsnumret finns i brevet från 
Skatteverket.” 

 

För Stockholms del skickas breven ut 
under veckorna 6, 7, 8, 9, och 11. 
Skatteverket lämnar inte några närmare 
detaljer i sin information. 
 

Det som Skatteverket efterfrågar är alltså 
det nya fyrsiffriga lägenhetsnumret. 
 

Namnskylten på ditt brevinkast innehåller 
redan idag ett fyrsiffrigt nummer.  
 

OBSERVERA att det inte är numret som 
står på dörrskylten idag som skall 
uppges till Skatteverket. 
 
 
 

Vår förvaltare JWN har tagit fram ett 
lägenhetsnummer som ska uppges till 
Skatteverket för folkbokföringen. 
 

Vi har bearbetat listan och skapat nya 
listor, där i den första spalten anges  
”Lägenhetsnummer på dörrskylten” 
och i den andra spalten hittar du  
”Lägenhetsnummer för 
folkbokföringen”.  
 

Det är detta Lägenhetsnummer för 
folkbokföringen, motsvarande ditt 
lägenhetsnummer på dörrskylten, som 
du ska uppge till Skatteverket, när du 
får deras brev. 
 

Listan med lägenhetsnummer hittar du på 
föreningens hemsida i Pdf-format (länk 
finns i mappen Aktuellt). Du får den också 
i brevlådan i pappersformat, på 
baksidan av denna information. Listan 
anslås också på anslagstavlorna i 
portarna.  
 

På Skatteverkets hemsida hittar du mer 
information om Folkbokföring på lägenhet. 
Webbadress: 
 

Folkbokföring på lägenhet 
<http://bit.ly/ifZIfw> 
Skatteverket 

 
 
 

2. Vi vill ha din e-postadress 
 

För att kunna informera snabbt och 
effektivt om frågor som rör föreningen och 
ditt boende i Reveljen 1 & 11 efterlyser 
föreningens styrelse din e-postadress, dit 
vi kan skicka informationen. 
 

Om du inte redan har anmält dig till vår 
information skicka idag ditt namn och din 
e-postadress till: 
 

brfreveljen.info@gmail.com 
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