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Samarbetet med Länsförsäkringar Bank fortsätter! 

Det lyckade samarbetet med Länsförsäkringar Bank om medlemslån fortsätter. 

Både banken och REV tycker det har fungerat mycket bra under den nu avslutade 

försöksperioden. Det kan konstateras att väldigt många REV-medlemmar har 

hunnit få finanseringshjälp sedan samarbetet inleddes i december 2020. Lån till 

REV-medlemmar i hela landet förmedlas av Länsförsäkringar Bank i Uppsala. 

 

Länsförsäkringar Banks tips till föreningen: 

Tänk på att det ska finnas ett beslut från stämman om att föreningen ämnar uppta lån för den 

investering som ska göras innan vi kan påbörja handläggningen av er låneansökan. Det här kan 

vara något att tänka på inför ordinarie stämma så slipper man sammankalla till extrastämma.  

Kom även ihåg att alltid anmäla ny styrelse och eventuell ny adress till lantmäteriet (SFR 

registret) så att våra utskick och avier skickas till rätt person och adress.  

 

Vanliga frågor:  

✓ Hur mycket kan man låna?  Länsförsäkringar Bank Uppsala hanterar låneansökningar 

från 75 000 kr och uppåt till samfällighetsföreningar.  

✓ På hur lång tid ska lånet betalas av?  Mellan 5 och 15 år.  

✓ Kan man binda räntan? Lånet vi erbjuder har rörlig ränta.  

✓ Hur gör man för att ansöka? Alla låneansökningar hanteras via mejl.  

✓ Vem kontaktar föreningen med frågor? Skicka ett mejl till vår mejllåda 

rev.uppsala31@lansforsakringar.se så svarar Lovisa Ahlin eller Fredrik Albrektsson på 

föreningens frågor som rör lånet.  

 

Gör så här: 

• Föreningens representant skickar ett mejl till rev.uppsala31@lansforsakringar.se så 

mejlar vi ut låneansökan samt ett infoblad med de underlag vi behöver få in för att 

påbörja handläggningen.  

• När LF mottagit föreningens ansökan påbörjas handläggningen och föreningen får 

därefter besked om lånet är beviljat.  

• När lånet är beviljat behöver företrädarna/firmatecknarna besöka sitt lokala LF-kontor 

för att legitimera sig.  

• Lånehandlingar skickas ut för påskrift och sedan kan lånet betalas ut på önskat 

utbetalningsdatum till föreningens konto i den ordinarie banken.  

• Lånet betalas på avi kvartalsvis  

• LF Uppsala bjuder på uppläggningsavgiften (500 kr) 
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