
 

Förbo AB, Råda torg 4, Box 161, 435 24 Mölnlycke ∞ tel 031 746 50 00 ∞ info@foerbo.se ∞ www.förbo.se 

Organisationsnummer 556109-8350 ∞ Styrelsens säte Härryda 

Ansökan om externt direktbyte  
Blanketten måste vara undertecknad av båda parter och finnas hos oss minst två 
månader före det månadsskifte då lägenhetsbytet planeras äga rum. Extern hyresgäst 
skall bifoga kopia på hyresavtal. Blanketten måste undertecknas av alla som står på 
Förbos hyresavtal. Var noga med att fylla i alla uppgifter korrekt, annars behöver vi 
skicka tillbaka blanketten. Observera att bytet inte är godkänt förrän båda parter 
tecknat kontrakt. 

Kund hos Förbo  

Namn: ___________________________ Personnummer: _________________  

Namn: ___________________________ Personnummer: _________________  

Adress: ___________________________ Postadress: _____________________  

Hyra: _______________ Yta: _________ _____ Antal rum: ________________ 

Telefon: __________________________ E-post: ________________________  

Skäl till direktbyte:_________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Önskat bytesdatum: _______________________________________________ 

 

Önskar byta med  

Namn på kontraktinnehavare: _________ ______________________________ 

Personnummer: ____________________ ______________________________ 

Namn på medsökande: _____________________________________________ 

Personnummer: ___________________________________________________ 

Adress kontraktinnehavare: __________________________________________ 

Postadress: _______________________________________________________ 

Hyra: _______________ Yta:________________ Antal rum: ________________ 

Telefon kontraktinnehavare: _______________ E-post:_____________________ 



 

 

Förbo AB, Råda torg 4, Box 161, 435 24 Mölnlycke ∞ tel 031 746 50 00 ∞ info@foerbo.se ∞ www.förbo.se 

Organisationsnummer 556109-8350 ∞ Styrelsens säte Härryda 

Hyresvärd: _____________________ Telefon hyresvärd: ___________________ 

Skäl till direktbyte: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Underskrifter 

Vi förklarar härmed att bytet äger rum direkt mellan oss och att inga olagliga eller 
hemlighållna transaktioner förekommer. Parterna är medvetna om att hyresrätten 
kan gå förlorad om hyresvärden missleds att teckna avtal om förhyrning. 

 

Ort, datum: _______________________________________________________ 

Namn (Förbos hyresgäst/hyresgäster)___________________________________ 

Namn (Förbos hyresgäst/hyresgäster)___________________________________ 

 

Ort, datum: _______________________________________________________ 

Namn (bytespart): __________________________________________________ 
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