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ANSÖKAN OM BYTE AV LÄGENHET
MINA UPPGIFTER
Kontraktsnummer

Bytet önskas genomföras, datum

Mitt namn

Personnummer

Telefon

Hyresgäst 2, om ev.

Personnummer

Telefon

E-post

E-post hyresgäst 2

Nuvarande adress

Postnummer

Postadress

Antal rum & kök, yta

Hyra/månad

Föreslagen hyresgäst 1

Personnummer

Telefon

Föreslagen hyresgäst 2

Personnummer

Telefon

Nuvarande adress

Postnummer

Postadress

Antal rum & kök, yta

Hyra/månad

Kontaktperson

Telefon hyresvärd

Telefon arbetsgivare 1

Telefon arbetsgivare 2

Antal familjemedlemmar

Varav barn (födelseår)

Ange skäl för lägenhetsbyte

Önskar byta lägenhet med

Antal familjemedlemmar

Varav barn (födelseår)

Nuvarande hyresvärd

Arbetsgivare 1

Arbetsgivare 2

Ange skäl för lägenhetsbytebyte

Nedanstående handlingar skall bifogas
1. Nytt och gällande anställningsbevis med inkomstuppgift och anställningsförhållande för föreslagen hyresgäst
2. Kopia på hyresavtal för samtliga personer inblandade
3. Personbevis för samtliga personer inblandade i bytesärendet
4. Kopia på ansökan till samtliga hyresvärdar
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Härmed försäkrar jag/vi på heder och samvete att i vår bytesansökan lämnade uppgifter är med sanningen
överensstämmande, att bytet kommer att genomföras i enlighet med uppgifterna i bytesansökan och att inga olaga
transaktioner förekommer eller ska förekomma i samband med bytet. Jag är medveten om att denna försäkran kan
komma att åberopas inför hyresnämnden, om vilseledande uppgifter lämnats om bytet. Jag/vi godkänner att
Hyresbostäder tar kreditupplysning samt inhämtar boreferenser.

Ort och datum

Ort och datum

Mitt namn

Föreslagen hyresgäst 1

Hyresbostäders hyresgäst 2

Föreslagen hyresgäst 2

Uppsägning av nuvarande hyreskontrakt i samband med bytet
Med anledning av ansökan om byte av lägenhet säger jag/vi här upp nuvarande gällande kontrakt
Uppsägningen gäller enbart under förutsättning att bytet av lägenhet godkänns av båda fastighetsägarna och att båda parter
vill och fullföljer lägenhetsbytet.

Kontraktsnummer

Adress

Hyresgäst 1

Personnummer

Om ev. hyresgäst 2

Personnummer

Underskrifter
Ort och datum

Ort och datum

Hyresbostäders hyresgäst 1

Hyresbostäders hyresgäst 2

HANDLÄGGNINGSTIDEN FÖR BYTE AV LÄGENHET UPPGÅR TILL CIRKA 2 MÅNADER
SAMTLIGA FÄLT I ANSÖKAN SKALL FYLLAS I

Blanketten skickas digitalt till blanketter@hyresbostader.net eller via post till Hyresbostäder i Malmö AB, Box 5046, 200
71 Malmö.

