
Ansökan lämnas in minst två kalendermånader 
innan önskat bytesdatum. 
Ofullständig ansökan returneras. 

Noteringar av HSB 

Inlämningsdatum 
Önskat bytesdatum 
Godkännes JA    NEJ 
Signatur, 
datum 

ANSÖKAN OM BOSTADSBYTE 

BOSTAD 1 
Lägenhetsnummer Telefon bostad 

Namn 1 Personnummer 

Mail Telefon dagtid 

Namn 2 Personnummer 

Mail Telefon dagtid 

Nuvarande hyresvärd/telefon Nuvarande lägenhets storlek 
 m2  RoK 

Önskar byta med 
Önskar      P-plats       Garage 

Kompletterande upplysningar/anledning till bytet Hyresvärdens noteringar 

BOSTAD 2 
Lägenhetsnummer Telefon bostad 

Namn 1 Personnummer 

Mail Telefon dagtid 

Namn 2 Personnummer 

Mail Telefon dagtid 

Nuvarande hyresvärd/telefon Nuvarande lägenhets storlek 
 m2  RoK 

Önskar byta med 
Önskar      P-plats       Garage 

Kompletterande upplysningar/anledning till bytet Hyresvärdens noteringar 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTERNAS UNDERSKRIFT 
Undertecknade försäkrar härmed att bytet kommer att genomföras och att syftet är att erhålla annan 
bostad och bebo densamma. Likaså försäkras att lämnade uppgifterna är sanna och att inga olagliga 
transaktioner förekommer i samband med lägenhetsbytet. HSB kommer lämna och inhämta 
referenser och ekonomiska upplysningar. För byte krävs att beaktningsvärda skäl föreligger. 
 
Ansökan ska vara HSB tillhanda minst två månader innan önskat bytesdatum. 
 
Ort och datum Ort och datum 
  
Namnunderskrift kontraktsinnehavare 1 Namnunderskrift kontraktsinnehavare 1 
  
Namnunderskrift kontraktsinnehavare 2 Namnunderskrift kontraktsinnehavare 2 
  
 
 
 
HUR FUNGERAR ETT BOSTADSBYTE? 
 
Om du vill byta lägenhet och själv har hittat någon att byta med, så måste bytet godkännas av 
oss på HSB. Rätten att byta gäller för alla som har ett förstahandskontrakt. 
 
Det här behöver du förbereda 
• Ansök genom att fylla i blanketten ”Ansökan om bostadsbyte” och skicka in till HSB. 
• Tänk på att skicka in blankett senast 2 månader innan byte 
• Inget bostadsbyte får ske innan HSB har godkänt ansökan och besiktning och  
  kontraktskrivning har skett. 
 
Det här händer sen 
• HSB behandlar din ansökan och för att den ska godkännas fordras bland annat att den 
  du vill byta med uppfyller grundkraven och inte har misskött tidigare boende. Vi begär 
  referenser om bytet gäller en lägenhet hos en annan fastighetsägare. 
• Vi kontaktar er via telefon eller brev för att meddela om ansökan godkänns eller inte. 
  Innan kontraktsskrivning ska lägenheten vara besiktad. Vi bokar tid för detta när vi 
  kontaktar er. 
• När besiktningen är genomförd bokar vi en tid för kontraktsskrivning. 
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