Information till hyresgästen
Beträffande Din ansökan om lägenhetsbyte:
Var vänlig fyll i och skicka in nedanstående uppgifter. Handläggningstiden är
cirka 1-3 månader efter det att alla papper har inkommit.

1. Ansökan om tillstånd till lägenhetsbyte, se separat ansökningshandling.
2. Sanningsförsäkran dels för nuvarande hyresgäst och dels för tilltänkt
bytespartner / ny hyresgäst, se separat handling.
3. Personbevis från Skattemyndigheten för båda parter.
4. Anställningskontrakt med löneuppgift för den tilltänkta bytesparten / nye
hyresgästen.
5. Kopia av föreslagen hyresgästs gällande hyreskontrakt.

Med vänlig hälsning
Paulssons Fastigheter

Paulssons Fastigheter
Kyrkogatan 13
222 22 Lund

lund@paulssons.se
Telefon 046 – 33 50 30

Till berörd hyresgäst

Sanningsförsäkran i samband med lägenhetsbyte
Denna handling skall båda parter underteckna och bifoga ansökan om lägenhetsbyte.
Med anledning av begärt lägenhetsbyte (se ansökan) försäkrar undertecknade härmed
att det inte finns några överenskommelser om särskild ersättning för överlåtelse av
hyresrätten.
Undertecknade försäkrar även att samtliga uppgifter i ansökan om byte är korrekta, och
att bytet kommer att genomföras på det sätt som uppgivits i ansökan.
Undertecknade är medvetna om att denna försäkran kan komma att åberopas inför
Hyresnämnden och/eller allmän domstol, om det finns misstanke att krav på ersättning för
lägenhetsbytet har uppställts eller att vilseledande uppgifter har lämnats rörande
lägenhetsbytet.
Den tillträdande hyresgästen är också medveten om att det avtal som eventuellt upprättas
beträffande byteslägenheten kan komma att sägas upp, om det senare skulle visa sig att
lämnade uppgifter kring bytet är oriktiga.
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Underskrift – Avflyttande hyresgäst

Underskrift – Tillträdande hyresgäst
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Namnförtydligande – Avflyttande hyresgäst

Namnförtydligande – Tillträdande hyresgäst

Paulssons Fastigheter
Kyrkogatan 13
222 22 Lund

lund@paulssons.se
Telefon 046 – 33 50 30

Ansökan om lägenhetsbyte
Ansökan sändes till Paulssons Fastigheter, Kyrkogatan 13, 222 22 Lund

Paulssons fastigheters hyresgäst
Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Antal rum

Yta i kvm

Lägenhetsnr

Hyra/mån

Inflyttn.dat.

Ort
Tel

Anledning till byte

E-post
Önskat datum för byte

Föreslagen hyresgäst
Namn

Personnummer (vi tar kreditupplysning)

Medsökande

Personnummer (vi tar kreditupplysning)

Gatuadress

Postnr

Ort

Hyra/mån

Tel

Antal rum

Yta i kvm

Lägenhetsnr

Bott sedan

Antal familjemedlemmar

E-post

Eventuella barns ålder

Arbetsgivare+Sysselsättning, anställd sedan

Tel arbete

Årsinkomst

Medsökandes arbetsgivare+sysselsättning, anställd sedan

Tel arbete

Årsinkomst

Nuvarande hyresvärd (kontaktperson)

Tel hyresvärd

Borgensman/Säkerhet för hyran

Anledning till bytet

Vi intygar härmed att bytet är ett direktbyte eller kedjebyte mellan oss och att inga olagliga eller
hemlighållna transaktioner förekommer i samband härmed.
Tillträdande hyresgäst är medveten om att det avtal som eventuellt upprättas beträffande byteslägenheten
kan komma att sägas upp, om det senare skulle visa sig att lämnade uppgifter kring bytet är oriktiga
Lund den

Lund den

______________________________________________________ _____________________________________________________
Namnteckning - Avflyttande hyresgäst
Namnteckning - Tillträdande hyresgäst
Jag godkänner även att Paulssons Fastigheter
kontaktar min nuvarande hyresvärd för referenser

Föreslagen hyresgäst ska bifoga:
1. Personbevis 2. Anställningskontrakt med löneuppgift

Paulssons Fastigheter

3. Kopia på nuvarande hyreskontrakt.

Tel:046-33 50 30

Kyrkogatan 13
222 22 Lund

E-post: lund@paulssons.se

