
Ansökan om lägenhetsbyte
Nuvarande hyresgäst(er)

Telefon dagtid Telefon kvällstid Mobil

Den aktuella lägenhetens Gatuadress Postnr Ort
adress

Våning Lägenhetsnr

Ansökan/Skälen för 
ansökan

Bytespart(er) Namn Namn

Personnr: Personnr

Gatuadress Gatuadress

Postnr och ort Postnr och ort

Telefon dagtid Telefon dagtid

Arbetsgivares namn och tele nr Arbetsgivares namn och tele nr

Nuvarande hyresvärds namn Telefon till hyresvärden

Totalt antal personer i hushållet
st

Genomförande av bytet Vi önskar genomföra bytet den 

Handlingar som skall  
bifogas ansökan

Underskrift

Medgivande

Ort/datum Ort/datum

Nuvarande hyresgäst 1 Bytespart 1

Nuvarande hyresgäst 2 Bytespart 2

Ansökan skickas in till:

Jag/vi ansöker härmed om att genom byte få överlåta lägenheten till nedanstående bytespart(er) och 
skälet för ansökan är följande: (komplettera gärna med bilaga)

Skall undertecknas av både 
nuvarande hyresgäster(er) 
och angiven bytespart(er)

Nuvarande hyresgäst skall bifoga handlingar som styrker skälet till ansökan. Exempelvis 
arbetsgivarintyg, studieintyg och läkarintyg.

Vi intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanna, att bytet kommer att äga 
rum i enlighet med dessa uppgifter, samt att ingen uppgift av betydelse utelämnats. Vi intygar på 
samma sätt att ingen ekonomisk ersättning, vare sig genom kontant betalning att äga rum i enlighet 
med dessa uppgifter, samt att ingen uppgift av betydelse utelämnats.eller på annat sätt har 
förekommit i anledning av bytet. Om bytet inte kommer att genomföras på sätt som anges i ansökan 
garanterar vi att vi inte kommer att genomföra bytet och att alla rättshandlingar skall gå tillbaka.

Dessutom skall alltid en bestyrkt kopia av bytespartens hyreskontrat bifogas.

Vi medger att hyresvärden får inhämta referenser och ekonomiska uppgifter om oss som 
hyresgäster (både nuvarande och bytesparter)

PersonnrNamn

PersonnrNamn

Jönköpings Bygginvest AB,  Kämpevägen 31, 553 02 Jönköping                  
Ofullständig eller icke undertecknad ansökan behandlas inte.

Lägenhetstyp (antal rok)
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