
Ansökan om Lägenhetsbyte

Namn: Hyresgäst i lägenhet nr: Antal rum och kök/kokvrå: 

Adress: 

Ansöker härmed om lägenhetsbyte av följande anledning: 

Föreslagen hyresgäst: 

Namn: Personnummer: 

Som under adress: 

 Hyr   Äger  lägenhet om     ______ rum och kök/kokvrå,  
 Modern    Omodern med yta      ______ kvm och    ______totalhyra/avgift per mån/kr. 

Hyresvärd/Förvaltare: Adress: Telefon: 

Arbetsgivare: Adress: Telefon: 

Årsinkomst: Civilstånd: Antal hushållsmedlemmar: 

Ev medsökandes namn: Personnummer: 

Arbetsgivare: Adress: Telefon: 

Årsinkomst: Civilstånd: Antal hushållsmedlemmar: 

Referenser: 

Namn: Telefon: 

Namn: Telefon 

Victoria Molin




Ansökan om Lägenhetsbyte

Lägenheten har besiktigas av byteshyresgästen   Godkänns     Godkänns ej i nuvarande skick:

Orsak till att den ej godkänns: 

Bytet enligt ovan är ett  direktbyte (Skriv på här nedan) 
Bytet enligt ovan      ingår i en byteskedja (fyll i uppgifterna på medföljande blankett för 
byteskedja och underteckna även denna blankett). 

Vi förklarar härmed att bytet äger rum direkt mellan oss och inga olagligheter eller 
hemlighållna transaktioner förekommer i samband härmed. Bytespartnerna har för 
avsikt att stadigvarande bosätta sig på ovan angivna adresser. Den tillträdande 
hyresgästens hyreskontrakt kan komma att uppsägas om hyresavtal grundat på oriktiga 
uppgifter kommer till stånd. 

Ort & Datum: 

Nuvarande hyresgäst: Föreslagen hyresgäst: 

Namnförtydligande: Namnförtydligande: 

Tel Bostad/Mobil: Tel Bostad/Mobil: 

Bifogas: Kopia på hyreskontrakt för byteshyresgästen 
Mantalsskrivningsbevis från byteshyresgästen (från Skattemyndigheten) 



Ansökan om Lägenhetsbyte

Byteskedja Bilaga till ansökan om lägenhetsbyte 

Fastighet (Adress): Nuvarande hyresgäst: 

Ansöker härmed om att lägenhetsbyte medgives enligt följande: 

1 

Jag flyttar till (Adress): 

Och erhåller lägenhet om__rum och kök/kokvrå på__tr. 

Där bor nu hyresgäst: Tel: 

Hyresvärd/Förvaltare: Tel: 

2 

Ovannämnde hyresgäst flyttar till (Adress): 

Och erhåller lägenhet om__rum och kök/kokvrå på__tr. 

Där bor nu hyresgäst: Tel: 

Hyresvärd/Förvaltare: Tel: 

3 

Ovannämnde hyresgäst flyttar till (Adress): 

Och erhåller lägenhet om__rum och kök/kokvrå på__tr. 

Där bor nu hyresgäst: Tel: 

Hyresvärd/Förvaltare: Tel: 

4 

Ovannämnde hyresgäst flyttar till (Adress): 

Och erhåller lägenhet om__rum och kök/kokvrå på__tr. 

Där bor nu hyresgäst: Tel: 

Hyresvärd/Förvaltare: Tel: 

Undertecknade förklarar att vi kontrollerat riktigheten av ovanstående kedja och att 
ifråga om våra egna byten inga olagliga eller hemlighållna transaktioner förekommer. 

Ort & Datum: 

Nuvarande hyresgäst: Föreslagen hyresgäst: 

Namnförtydligande: Namnförtydligande: 
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