Burskapsansökan till
Stockholms Borgerskaps De Femtio Äldste
Undertecknad som driver (gäller ej klass 4)
under firma

org nr

med adress

(gatuadress/box)
(postnummer, ort)

anhåller härmed vördsamt att i staden vinna burskap i klass, se sidan 2
Huvudsaklig tidigare verksamhet
Stockholm den
_________________________________
Namnteckning

Namnförtydligande

Personnummer 10 siffror

Mobiltelefon

Yrke/titel (anges i matrikel och burskapsbrev)
Max 25 tecken inkl mellanslag.

E-post

 Mästarbrev

 Annat bevis

Bostadsadress

Postnummer

Ort

□ Jag samtycker till att Stockholm Borgerskap behandlar mina ovanstående personuppgifter enl
GDPR-lagen i Borgerskapets medlemsregister/matrikel.

□ Jag samtycker inte till att Stockholm Borgerskap behandlar mina ovanstående personuppgifter enligt
GDPR-lagen i Borgerskapets medlemsregister/matrikel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nedanstående ifylles av rekommenderande borgare
__________________________________

________________________________

Namnteckning

Namnteckning

Stockholm den _____________________

Stockholm den____________________

Borgare inom __________ klassen

Borgare inom ___________ klassen

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Adress

Adress

_________________________________

________________________________

___________________________________

________________________________

________________________________ ___

________________________________

Mobilnummer

Mobilnummer

___________________________________
Postadress
E-post

________________________________
Postadress
E-post

Stockholms Borgerskap, Högalidsgatan 26-28, 117 30 Stockholm
08-720 89 00
info@borgerskapet.se www.borgerskapet.se
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Burskapsansökan till
Stockholms Borgerskaps De Femtio Äldste

Burskap kan vinnas i följande klasser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

grosshandlare, skeppsredare
detaljhandlare
fabrikanter
sjökaptener
byggmästare, murmästare, stenhuggare, grundläggare, arkitekter,
fastighetsägare, fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare, smeder,
plåtslagare, bleckslagare, kopparslagare
bryggare, källarmästare, bagare, sockerbagare
frisörer, kreativa och skapande yrken
juvelerare, guldsmeder, urmakare, gulddragare, guldslagare,
gravörer, gelbgjutare, konstgjutare, klockgjutare
målare, lackerare
snickare, svarvare, tapetserare
jurister, advokater
skräddare, skomakare
legitimerade sjuk- och hälsovårdsyrken
åkeriidkare och droskägare
ekonomer
journalister, media, IT
övriga borgerskapet
Utdrag ur stadgar för Stockholms Borgerskap och de Femtio Äldste

§1
Stockholms Borgerskap utgörs av dem, som vunnit burskap såsom borgare i Stockholm.
§2
Ansökan om burskap såsom borgare i Stockholm ställs till och beviljas av Borgerskapets
Femtio Äldste.




§3
Sökanden skall vara svensk medborgare, som råder över sig själv och sin egendom
Sökanden skall under minst 5 år arbetat i eget företag eller i ansvarig ställning med
goda vitsord drivit verksamhet i Stockholm inom köpenskap, hantverk, sjöfart eller av
hävd burskapsberättigat verksamhetsområde.
Den sökande skall kunna rekommenderas av två burskapsägande borgare och erlägga
föreskriven burskapsavgift.

Sökanden kan driva verksamhet i enskild firma, handelsbolagsform, kommanditbolag eller i
aktiebolagsform.
Till ansökan bifogas personbevis från Skatteverket
och firmabevis/registreringsbevis från Bolagsverket alt. Skatteverket.
Bevisen får ej vara äldre än 6 månader!
Sökande får gärna medsända ett foto.
Stockholms Borgerskap, Högalidsgatan 26-28, 117 30 Stockholm
08-720 89 00
info@borgerskapet.se www.borgerskapet.se
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