BYTESANSÖKAN
Skickas till: Malmegårds Fastighets AB, Box 1332, 111 83 STOCKHOLM, e-post: info@malmegards.se
Hyresgäst hos Malmegårds Fastighets AB
Personnummer

Lägenhetsnummer

Inflyttningsdag i nuvarande lägenhet

Namn

Telefon

E-post

Adress

Postadress

Övriga boende i lägenheten (namn och personnr)

Lägenhetsstorlek

Antal rum

Hyra/mån

Önskat bytesdatum

Ansöker om byte med
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Övriga boende i lägenheten (namn och personnummer)
E-post

Telefon

Lägenhetsnummer

Hyresvärd

Telefon hyresvärd

Arbetsgivare

Lägenhetsstorlek

Yrke/titel

Antal rum

Hyra

Inkomst, styrkt

Inflyttningsdag i nuvarande lägenhet

Skäl till byte för samtliga berörda parter:

1(2)

ANVISNINGAR
Lägenhetsbyte sker endast vid månadsskiften. Bytesansökan inlämnas till Malmegårds Fastighets AB
senast en månad före önskat bytesdatum.
Personbevis ska bifogas för att styrka att ni varit skrivna på adresserna.
Observera att bytet ej är godkänt och att omflyttning inte får ske innan båda parter tecknat kontrakt
med respektive hyresvärd.
Eventuell avflyttningsbesiktning sker efter vidare överenskommelse.
Personbevis ska bifogas för samtliga inblandade i bytet. Byteshyresgästen ska även bifoga
anställningsintyg, aktuell lön och kopia på gällande hyreskontrakt.
Om bytet avser flera lägenheter ska en separat redogörelse för byteskedjan bifogas.
Försäkran och medgivande
Vi intygar härmed, på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanna, att bytet kommer äga
rum i enlighet med dessa uppgifter samt att ingen uppgift av betydelse utelämnats.
Vi intygar också att ingen olaglig och hemlighållen ekonomisk ersättning vare sig i kontant
betalning eller i annan form förekommit med anledning av bytet. Vi är medvetna om att den som
tar emot sådan ersättning kan komma att åtalas och straffas. Vidare känner vi till att hyresrätten
kan gå förlorad om oriktiga uppgifter lämnats i samband med bytet.
Vi samtycker också genom våra underskrifter till att personuppgifter får dataregistreras och
behandlas för det ändamålet i enlighet med GDPR:s regleringar och Fastighetsägarnas uppförande
kod samt att uppgifter rörande tidigare hyresförhållande liksom kontroll om anställningsförhållande
hos arbetsgivare och kreditupplysning inhämtas.
Hyresgäst hos
Malmegårds Fastighets AB

Byteshyresgäst

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

…………..
………………………………...
Namnförtydligande

.…………………………………………………
Namnförtydligande
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