ANSÖKAN OM LÄGENHETSBYTE
Bytet önskas genomfört den…………...
Hyresgäst:

Namn

Personnummer

Gatuadress

Postadress

hos VärmdöBostäder AB

Telefon bostad

Telefon mobil

Familj antal personer

Lägenhetens storlek

Lägenhetsnummer

Vuxna
Barn
Hyra, kr/månad

Rum

kvm

Anledning till byte:

Önskar byta lägenhet
med:
Vi internbyte så anges den
andra hyresgästen hos
VärmdöBostäder AB här

Namn

Personnummer

Gatuadress

Postadress

Telefon bostad

Telefon mobil

Familj antal personer

Lägenhetens storlek

Lägenhetsnummer

Vuxna
Barn
Hyra, kr/månad

Rum
kvm
Hyresvärd

Telefon till hyresvärden

Anledning till byte:

Till ansökan om lägenhetsbyte ska följande handlingar bifogas:








Personbevis med folkbokföringsadress för samtliga i bytet, d v s även för maka/make/sambo.
Aktuellt arbetsgivarintyg ska lämnas vid internbyte om hyran för blivande lägenhet överstiger hyran för
nuvarande lägenhet med 1000 kronor.
Extern sökande hyresgäst ska lämna arbetsgivarintyg för hela hushållet med uppgifter om anställning
och inkomst. Arbetsgivarintyget ska vara utfärdat för detta tillfälle. Bedrivs eget företag ska intyg från
revisor lämnas.
Extern hyresgäst ska även lämna in kopia av sitt hyresavtal.
Kopia av ansökan om lägenhetsbyte skickas till samtliga hyresvärdar.
Om fler än två lägenheter är inblandade i bytet, se sid 2.
Bilplats och förhyrt förråd tillhör inte bostadslägenheten och ingår därför inte i bytet.

Handläggningstiden för ansökan om lägenhetsbyte är minst en (1) månad räknat från det datum vi tagit
emot kompletta handlingar
_______________________________________________________________________________________________________________
VärmdöBostäder AB
Tel: 08-570 399 00
Org.nr: 556476-2176
Box 23
Fax: 08-570 399 99
Bankgiro 5556-6178
134 21 Gustavsberg
E-mail: varmdo.bostader@varmdobo.se
Besök: Skogsbovägen 15
Brev ställs till företaget, ej till enskild tjänsteman.

VID BYTESKEDJA, dvs om bytet avser fler än två lägenheter:
om fler än två lägenheter är inblandade i bytet ska särskild redogörelse bifogas ansökan med uppgift om hela
byteskedjan, lämnas här nedan. Ange namn, personnummer, adress, telefon-nummer, lägenhetsstorlek, antal rum
och yta på samtliga parter i byteskedjan. Ange även alla inblandade hyresvärdar inklusive telefonnummer.
Var god fyll i nedanstående om fler lägenheter ingår i en byteskedja
Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Adress

Postadress

Telefon

Lägenhetens storlek

Telefon

Lägenhetens storlek

Hyresvärd

Rum
Telefon

Hyresvärd

Rum
Telefon

kvm

Anledning till bytet:

kvm

Anledning till bytet:

Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon

Lägenhetens storlek

Hyresvärd

Rum
Telefon

kvm

Anledning till bytet:

Vi försäkrar härmed att bytet äger rum direkt mellan oss och att inga olagliga eller hemlighållna transaktioner
förekommer. Lämnande av oriktiga uppgifter i samband med bytet kan medföra straffansvar för osant intygande,
15 kap 11 § brottsbalken. Parterna är medvetna om att hyresrätten kan gå förlorad om hyresvärden missleds att
teckna avtal om förhyrning. Vi godkänner även att boendereferenser får tas från våra tidigare hyresvärdar.

Ort och datum

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Villkor för tecknade av hyreskontrakt
När bytet är godkänt av samtliga hyresvärdar bokas tid för undertecknande av hyreskontrakt. Det är viktigt att
bytesparterna är medvetna om att det krävs att samtliga parter undertecknar skriftligt hyreskontrakt. Ingen ineller utflyttning kan ske innan nya hyreskontrakt är undertecknade.

_______________________________________________________________________________________________________________
VärmdöBostäder AB
Tel: 08-570 399 00
Org.nr: 556476-2176
Box 23
Fax: 08-570 399 99
Bankgiro 5556-6178
134 21 Gustavsberg
E-mail: varmdo.bostader@varmdobo.se
Besök: Skogsbovägen 15
Brev ställs till företaget, ej till enskild tjänsteman.

