
Namn Personnr

Namn Personnr

Adress Lägenhetsnr

E-post Telefon

Antal rum och yta, kvm Månadshyra

Skäl till byte Önskar genomföra bytet, datum

Sökande – nuvarande hyresgäst

Namn Personnr

E-post Telefon

Namn Personnr

E-post Telefon

Adress Lägenhetsnr

Nuvarande hyresvärd Telefon 

Antal rum och yta, kvm  Månadshyra 

Antal i hushållet, vuxna och barn Årsinkomst

Arbetsgivare Telefon 

Bytespart – föreslagen hyresgäst

Ort Datum

Underskrift hyresgäst Underskrft bytespart 

Underskrift hyresgäst Underskrft bytespart 

Härmed försäkrar vi att uppgifterna stämmer

Ansökan direktbyte av lägenhet

Fyll i blanketten, skriv under, posta / e-posta till info@karaffen.com Karaffen Förvaltnings AB, Orvar Bergmarks Plats 1, 702 23 Örebro



Upplysning och underskrift

Till ansökan ska följande handlingar bifogas
• Arbetsgivarintyg med inkomstuppgift för förslagen hyresgäst.
• Kopia på nuvarande hyresavtal.

Upplysningar
• Enligt hyreslagen §35 får inte byte ske utan hyresvärdens godkännande.
• Lägenhetsbyte kan endast ske vid månadsskifte.
• Handläggningstiden är 4 veckor från att samtliga handlingar inkommit.
• Karaffens lägenheter ska alltid besiktigas innan bytet äger rum. Städbesiktning utförs ej.
• Om det inte finns något godtagbart skäl till bytet kan Karaffen neka det.

Jag/vi är medvetna om att Karaffen inhämtar och lämnar uppgifter rörande tidigare hyres-
förhållanden, att ev referenser hos arbetsgivare inhämtas liksom att kreditupplysning tas.

Härmed försäkrar jag/vi på heder och samvete att i vår bytesansökan lämnade uppgifter är 
med sanningen överensstämmande, att bytet kommer att genomföras i enlighet med upp-
gifterna i bytesansökan och att inga olaga transaktioner förekommer eller ska förekomma 
i samband med bytet. Jag är medveten om att dennaa försäkran kan komma att åberopas 
inför hyresnämnden, om vilseledande uppgifter lämnats om bytet.
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