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ANSÖKAN OM INTERNT LÄGENHETSBYTE
1. Botryggs policy för internt lägenhetsbyte
Botrygg erbjuder hyresgäster i sitt fastighetsbestånd att inkomma med en ansökan om internt
lägenhetsbyte. Detta utgör en tjänst där en ansökande hyresgäst kan ges möjlighet till inträde i
en separat kö för internbyten. En plats i denna separata kö kan i framtiden ge en hyresgäst
möjlighet att byta sin nuvarande lägenhet mot en annan lägenhet inom Botryggs
fastighetsbestånd.
För att en hyresgäst ska erhålla en plats i den separata kön för internbyten krävs att hyresgästen
uppnår övriga krav som Botrygg har på sina hyresgäster, så som inkomstkrav mm. Det krävs
även att hyresgästen varit boende i sin nuvarande lägenhet i minst ett år.
Om en hyresgäst som beviljats en plats i den separata kön för internbyten erhåller ett erbjudande
om ett byte gäller som vanligt en uppsägningstid om tre månader för den innehavda lägenheten.
En hyresgäst som byter lägenhet får således räkna med dubbel hyra i upp till tre månader.
Undantag från uppsägningstiden kan göras om båda bytesparter hyr utav Botrygg.
Notera att en insänd ansökan inte innebär att en plats erhålls i den separata kön för internbyten.
Även om ansökan beviljas finns det inte någon garanti för att ett byte kommer att kunna
genomföras och det kan även dröja lång tid innan ett erbjudande lämnas.

2. Hyresgästinformation
Namn

Personnr/organisationsnr

Adress

Postnr, ort

E-post

Telefonnummer

3. Uppgifter om hyresgästens nuvarande lägenhet
Adress

Postnr, ort

Kontraktsnummer

Fastighetsbeteckning
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4. Specifikation av önskemål av byteslägenhet
Antal rum/storlek

Adress/område

Hyresintervall

Övriga önskemål

5. Skäl till ansökan om internt lägenhetsbyte
Redogör tydligt för era skäl. Om platsen i rutan inte räcker – bifoga redogörelsen på en
separat sida.

6. Uppgifter som ska bifogas
•
•
•

Underlag som styrker ditt/ert skäl till ansökan om internt lägenhetsbyte.
Underlag som visar att du innehar en tillsvidareanställning eller annan stadigvarande
inkomst.
Underlag som visar att din inkomst uppgår till minst tre gånger hyran för önskad
lägenhet.

7. Sökande parters medgivande
Vi medger att hyresvärden får lämna och inhämta relevanta uppgifter med anledning av
denna begäran om lägenhetsbyte samt att hyresvärden får ta kreditupplysning.

Underskrifter
Ort, datum

Namnförtydligande:

Namnförtydligande

