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ANSÖKAN OM LÄGENHETSBYTE

Datum
Lägenheten förhyrd sedan

Lägenhetsnr

Nuvarande hyresgäst
Namn

Antal hushållsmedlemmar
st, varav barn
st
Lägenhetens storlek
rum o kök/kv ca
Nuvarande månadshyra

Gatuadress
Mail

Önskad tidpunkt för bytet
Tel bostad
kvm
Tel mobil

Hyresgästens redogörelse för skäl till bytet (måste anges):

Föreslagen hyresgäst
Namn

Personnummer

Tel bostad

Gatuadress

Antal hushållsmedlemmar
st, varav barn
st

Tel arbete

Postnummer Ort

Tel mobil

Sysselsättning

Mail

Arbetsgivare

Kontaktperson

Telefon

Annan referens

Telefon

Föreslagen hyresgästs skäl till bytet (måste anges):

Medsökande

Personnummer

Finns medsökande idag på byteslägenhetens kontrakt
Sysselsättning
Arbetsgivare

Ja

Tel bostad

Nej

Kontaktperson

Tel arbete
Telefon

Är fler lägenheter inblandade vänligen lämna redogörelse på sidan 2 för hela kedjan
Lägenhetsnr
Lägenheten förhyrd sedan
Nuvarande månadshyra

Lägenhetens storlek
rum o kök/kv ca
Hyresvärd
Hyresvärdens adress

Våningsplan

Hiss/balkong

Kontaktperson hos hyresvärden

Telefon

Mail

Har hyresvärdens godkänt bytet

kvm

Sign.
Grev Turegatan 55 114 38 Stockholm
Tel 08-661 45 50 info @ forsfastigheter.se
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Vid byteskedjor, vänlig ifyll nedanstående uppgifter för samtliga i byteskedjan
Nuvarande hyresgäst flyttar till
Gatuadress
Lägenhetens storlek
rum o kök/kv ca
Hyresvärd

Nuvarande hyresgäst
Antal hushållsmedlemmar
kvm. Hiss/balkon
st, varav barn
st
Kontaktperson hos hyresvärden

Ovanstående hyresgäst flyttar till
Gatuadress
Lägenhetens storlek
rum o kök/kv ca
Hyresvärd

Nuvarande hyresgäst

Antal hushållsmedlemmar
kvm. Hiss/balkon
st, varav barn
st
Kontaktperson hos hyresvärden

Ovanstående hyresgäst flyttar till
Gatuadress
Lägenhetens storlek
rum o kök/kv ca
Hyresvärd

Nuvarande hyresgäst

Antal hushållsmedlemmar
kvm. Hiss/balkon
st, varav barn
st
Kontaktperson hos hyresvärden

Telefon
Nuvarande månadshyra
Telefon

Telefon
Nuvarande månadshyra
Telefon

Telefon
Nuvarande månadshyra
Telefon

Handlingar som ska bifogas ansökan:
- fullständigt ifylld samt undertecknad ansökan (även sign. på förstasidan)
- undertecknad försäkran (sid 3)
- personbevis för samtliga hyresgäster i byteskedjan
- arbetsgivarintyg med anställningsförhållanden samt inkomstuppgifter för hos oss föreslagen hyresgäst
- kopia av övriga hyresavtal respektive bytesansökan för samtliga i byteskedjan
Kompletterande uppgifter och handlingar kan begäras in.
Vid godkännande skall båda parter komma gemensamt till oss för av- resp påskrift av kontrakt.
Besiktning av lägenheten skall vara utförd före godkännande kan göras.
Vi förklarar härmed att bytet äger rum enligt lämnade uppgifter, och att vi inte undanhållit sådan information
som kan påverka bytets handläggning. Vi medger härmed att hyresvärden får lämna, inhämta och kontrollera uppgifter
hos berörda myndigheter, arbetsgivare, fastighetsägare, upplysningscentraler och register.
Tillträdande hyresgäst är införstådd med att han/hon godkänner lägenheten i dess nuvarande skick.

Ort och datum

Ort och datum

Nuvarande hyresgäst

Föreslagen hyresgäst

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Grev Turegatan 55 114 38 Stockholm
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Försäkran
Vi intygar härmed på heder och samvete
- att i ansökan lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande
- att byte kommer att äga rum i enlighet med dessa uppgifter
- att ingen uppgift av betydelse har utelämnats eller förtigits
- att inga vilseledande uppgifter lämnats i ansökan
- att byte gäller permanent bostad för samtliga i byteskedjan
Vi intygar och försäkrar att ingen ekonomisk ersättning, vare sig genom kontant betalning eller
på annat sätt har förekommit eller kommer att förekomma med anledning av bytet.
Om bytet ej kommer att genomföras på sätt som anges ovan, gäller inte ett ev. tillstånd.
I sådant fall garanterar vi att vi inte kommer att genomföra bytet och att alla rättshandlingar skall gå åter.
Om oriktiga uppgifter lämnats kan detta medföra straffansvar för osant intygande
(15 kap 11§ brottsbalken).
Den tillträdande hyresgästen är medveten om att hyresavtal kan sägas upp med avflyttning som följd
om det senare visar sig att avtalet kommit till stånd genom oriktiga eller
utelämnade uppgifter eller genom olagliga transaktioner.
Den som tar emot en olaglig ekonomisk ersättning kan komma att åtalas och straffas för detta
och är skyldig att lämna tillbaka vad han tagit emot.

Ort och datum

Ort och datum

Nuvarande hyresgäst

Föreslagen hyresgäst

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ort och datum

Ort och datum

Övriga i byteskedjan

Övriga i byteskedjan

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Grev Turegatan 55 114 38 Stockholm
Tel 08-661 45 50 info @ forsfastigheter.se

