
Skolgatan 10 

921 31 LYCKSELE 

Tel. 0950-105 57 

Fax 0950-149 03 

Org.nr. 556070-1046 

Ansökan om lägenhetsbyte 

Hyresobjekt 

Fastighetsbet. Lgh.nr. 

Adress 

Typ 

Postnr. Postort 

Yta 

Nuvarande hyresgäst/er 

Namn Pers.nr 

Adress 

Tel.nr. bost. 

Post.nr. Tel.nr. arb. 

Postort Lgh.storlek 

Önskart bytesdatum 

Mobiltelefonnr. 

Namnunderskrift 

 

Skäl för bytet (Obligatorisk uppgift) 

 

 

 

 
Franklin Fastigheter AB godkänner bytet 

Franklin Fastigheter godkänner ej bytet 
 

____________________________________________ 

För Franklin Fastigheter AB 

Uppgifter om inflyttande hyresgäst/er 

Hyresgäst  Pers.nr 

Adress 

Tel.nr 

Postnr. Postort 

Namnteckning Mobiltel.nr. 

Arbetsgivare Tel.nr. arbetgsgivare 

Nuvarande hyresvärd Telnr. nuv. hyresvärd 

Är det en byteskedja ? Ange hela byteskedjan inklusive hyresvärdar: Har övriga värdar godkänt bytet ?. 

Sid 1(2) 

Hyresgäst  Pers.nr Tel.nr 

Namn Pers.nr Tel.nr. bost. 



Skolgatan 10 

921 31 LYCKSELE 

Tel. 0950-105 57 

Fax 0950-149 03 

Org.nr. 556070-1046 

Ansökan om lägenhetsbyte Sid 2(2) 

För att genomföra ett lägenhetsbyte krävs att du fyller i och skickar in denna bytesblankett till  

Franklin Fastigheter AB. 

Fyll noga i din ansökan och ange samtliga parters skäl för bytet. 

Byten sker alltid per den första i månaden. 

 

Handläggningstid för bytesärendet är minst 2 månader beräknat från och med det datum vi fått in 

komplett bytesansökan.  

Komplett ansökan innebär ifylld blankett samt kopia på lägenhetskontrakt för inflyttande hyresgäst.  

 

Kreditupplysning kommer att tas på inflyttande hyresgäst/er. 

 

Besiktning 
 

Avflyttningsbesiktningen görs för att notera skador/brister samt eventuella ersättningskrav på avflyt-

tande hyresgäst.  

I övrigt tas lägenheten över i befintligt skick. 

 

Försäkran 

 

Härmed försäkrar vi på heder och samvete att samtliga i denna ansökan lämnade uppgifter är med 

sanningen överensstämmande och att bytet kommer att genomföras i enlighet med lämnade uppgifter. 

Vi försäkrar dessutom att inga olagliga ekonomiska transaktioner såsom penningersättning eller dylikt 

har förekommit eller kommer att förekomma i samband med bytet. 

 

Vi försäkra även att vi inte förtigit eller lämnat vilseledande uppgifter om våra boendeförhållanden, 

som skulle kunnat påverka frågan om bytets godkännande. 

 

Lämnande av oriktiga uppgifter i samband med bytet kan medföra straffansvar för osant intygande. 

Den tillträdande hyresgästen är medveten om, att därest avtal kommer till stånd med henne/honom 

beträffande byteslägenheten, detta kan komma att sägas upp om det senare visar sig att lämnade upp-

gifter är oriktiga. 

Samma sak gäller om vilseledande eller förtigande av uppgifter enligt ovan senare kan konstateras. 

 

Undertecknad tillträdande hyresgäst medger i samband med denna ansökan att hyresvärden får ta kre-

ditupplysning om mig/oss. 

 

Ort / datum   _____________________________________________ 

Nuvarande hyresgäst  _____________________________________________ 

Make/maka/sambo  _____________________________________________ 

Tillträdande hyresgäst _____________________________________________ 

Maka/make/sambo  _____________________________________________ 


