ANSÖKAN OM LÄGENHETSBYTE
-TEXTA TYDLIGT!
Lägenhetens
adress

Lägenhetens adress:
Kontraktsnummer:

Postnr:
Lantmäteriets nummer:

Månadshyra:
Nuvarande
hyresgäst(er)
(sökande)

Ort:

Lägenhetstyp (antal rum och kvm):
Hyrd sedan år:

För- och efternamn:

Personnr:

För- och efternamn:

Personnr:

E-postadress:

Telefonnummer:

Skäl för ansökan

Lägenhetsbyte önskas av följande skäl:

Bytespart 1
(Föreslagen
hyresgäst)

För- och efternamn:

Personnr:

Lägenhetens adress:

Postnr:

Ort:

Kontraktsnummer:

Lantmäteriets nummer:

Lägenhetstyp (antal rum och kvm):

Månadshyra:

Hyrd sedan år:

Årsinkomst:

E-postadress:

Anställd sedan

Telefonnummer:

Övriga boenden i
lägenheten

För- och efternamn:

Skäl för ansökan

Lägenhetsbyte önskas av följande skäl:

Övriga
fastighetsinnehav

Redovisa övriga bostäder ex. fritidsbostad m.m.

Medgivande
bytespartner 1

Jag medger att vår hyresvärd får lämna och inhämta referenser och ekonomiska upplysningar av följande referenspersoner:

Personnr:

Hyresvärdens namn och adress:

E-postadress:

Telefon:

Arbetsgivarens namn och adress:

E-postadress:

Telefon:

Annan referens:

E-postadress:

Telefon:
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Bytespart 2
(Make/ maka/
sambo)

För- och efternamn:

Personnr:

Lägenhetens adress:

Postnr:

Kontraktsnummer:

Lantmäteriets nummer:

Lägenhetstyp (antal rum och kvm):

Månadshyra:

Hyrd sedan år:

Årsinkomst:

E-postadress:

Övriga boenden i
lägenheten

Ort:

Anställd sedan

Telefonnummer:

För- och efternamn:

Personnr:

Skäl för ansökan

Lägenhetsbyte önskas av följande skäl:

Övriga
fastighetsinnehav

Redovisa övriga bostäder ex. fritidsbostad m.m.

Medgivande
bytespartner 2

Jag medger att vår hyresvärd får lämna och inhämta referenser och ekonomiska upplysningar av följande referenspersoner:

Genomförandet av
bytet m.m.

Hyresvärdens namn och adress:

E-postadress:

Telefon:

Arbetsgivarens namn och adress:

E-postadress:

Telefon:

Annan referens:

E-postadress:

Telefon:

Bytet önskas ske till månadsskifte _______________________
(bytet kan ske tidigast 1 månad efter erhållen komplett ansökan) OBS! Under sommaren samt årsskiftet handläggs inga
bytesärenden).
Bytespartens (-ernas) hushåll består av ________ personer, varav _________ barn under 16 år.
Bytet är:

Direktbyte

Ingår i kedjebyte (se bilaga)
Lägenheten har besiktigats av bytesparten (-erna) och godkänns i nuvarande skick.

JA

NEJ, orsak_________________________________________________________________________________________

Handlingar som
ska bifogas

OBS! Omflyttning får inte ske förrän lägenhetsbesiktning har utförts och kontrakt tecknats.
Besiktning bokas efter besked om godkännande.
▪
Gällande familjebevis för samtliga inblandade i bytet.
▪

Kopia av bytespartens anställningsavtal.

▪

Kopia av bytespartens nuvarande kontrakt.

Vår hyresgäst ska bifoga handlingar som styrker skälen för ansökan. Det kan vara exempelvis arbetsgivarintyg, studieintyg
eller läkarintyg.
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Sanningsförsäkran

Vi intygar härmed på heder och samvete att bytet äger rum på det sätt som uppgivits i denna ansökan och att lämnade
uppgifter är sanna samt att ingen uppgift av betydelse har undanhållits. Inga olagliga eller hemlighållna transaktioner ha heller
genomförts, vare sig genom kontant betalning eller på annat sätt med anledning av bytet. Om inte bytet kommer att
genomföras på det sätt som anges i denna ansökan garanterar vi att vi inte kommer att genomföra bytet och alla handlingar
ska gå tillbaka. Inblandade parter är medvetna om att hyresrätten kan gå förlorad om oriktiga uppgifter lämnats i samband
med bytet.

Övriga
Upplysningar

Underskrift

Ort/ datum:

Ort/datum:

Vår hyresgäst:

Bytespart 1: (föreslagen hyresgäst)

Namnförtydligan:

Namnförtydligan:

Vår hyresgäst:

Bytespart 2: (Maka/ make/ sambo)

Namnförtydligan:

Namnförtydligan:
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Byteskedja

Om det ansökta bytet är en längre byteskedja (tre eller fler lägenheter) var god redogör här nedan för kedjans hela
omfattning.
Vår hyresgäst flyttar från _______________________________ flyttar till ______________________________________________
Bytespart 1 flyttar från _________________________________ flyttar till ______________________________________________
Bytespart 2 flyttar från _________________________________ flyttar till ______________________________________________
Bytespart 3 flyttar från _________________________________ flyttar till ______________________________________________
Bytespart 4 flyttar från _________________________________ flyttar till ______________________________________________

Bytespart 3

För- och efternamn:

Personnr:

Lägenhetens adress:

Postnr:

Kontraktsnummer:

Lantmäteriets nummer:

Lägenhetstyp (antal rum och kvm):

Månadshyra:

Hyrd sedan år:

Årsinkomst:

E-postadress:

Övriga boenden i
lägenheten

Ort:

Anställd sedan

Telefonnummer:

För- och efternamn:

Personnr:

Skäl för ansökan

Lägenhetsbyte önskas av följande skäl

Övriga
fastighetsinnehav

Redovisa övriga bostäder ex. fritidsbostad m.m.

Medgivande
bytespartner 3

Jag medger att vår hyresvärd får lämna och inhämta referenser och ekonomiska upplysningar av följande referenspersoner:

Underskrift

Hyresvärdens namn och adress:

E-postadress:

Telefon:

Arbetsgivarens namn och adress:

E-postadress:

Telefon:

Annan referens:

E-postadress:

Telefon:

Ort/ datum:
Bytespart 3:

Namnförtydligan:
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Bytespart 4

För- och efternamn:

Personnr:

Lägenhetens adress:

Postnr:

Kontraktsnummer:

Lantmäteriets nummer:

Lägenhetstyp (antal rum och kvm):

Månadshyra:

Hyrd sedan år:

Årsinkomst:

E-postadress:

Övriga boenden i
lägenheten

Ort:

Anställd sedan

Telefonnummer:

För- och efternamn:

Personnr:

Skäl för ansökan

Lägenhetsbyte önskas av följande skäl:

Övriga
fastighetsinnehav

Redovisa övriga bostäder ex. fritidsbostad m.m.

Medgivande
bytespartner 4

Jag medger att vår hyresvärd får lämna och inhämta referenser och ekonomiska upplysningar av följande referenspersoner:

Underskrift

Hyresvärdens namn och adress:

E-postadress:

Telefon:

Arbetsgivarens namn och adress:

E-postadress:

Telefon:

Annan referens:

E-postadress:

Telefon:

Ort/ datum:
Bytespart 4:

Namnförtydligan:
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