
ANSÖKAN OM LÄGENHETSBYTE 
Önskat bytesdatum (alltid den 1:a i månaden) 

_____   /    ____    20____ 

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna 

Postadress Besöksadress Telefon / e-post Webb Org. nummer 
Box 1104 
171 22 Solna 

Västra vägen 11 A 
Solna 

08-705 22 00
kundservice@signalisten.se

www.signalisten.se 815200-1148 

Signalistens/Solnabostäders nuvarande hyresgäst 

Hyresgäst som vill flytta till Signalisten/Solnabostäder (vid internbyte anges den andra hyresgästen här) 
Kontraktsinnehavare Personnummer 

E-post Telefonnummer 

Maka/make/sambo namn Personnummer 

E-post Telefonnummer 

Bostadsadress Postnummer och ort 

Objektnummer Lägenhetsstorlek 

rum m² 

Hyra 

kr/mån 

Familj, antal personer 

   vuxna          barn 

Totalt antal boende i 
lägenheten 

Hyresvärd Telefonnummer Telefontid 

Arbetsgivare Telefonnummer Årsinkomst 

Jag/vi har utöver ovanstående lägenhet ytterligare bostadsinnehav (hyresrätt, fastighet, bostadsrätt, fritidshus etc) 

☐ nej ☐ ja, följande:

Kontraktsinnehavare Personnummer 

E-post Telefonnummer 

Maka/make/sambo namn Personnummer 

E-post Telefonnummer 

Bostadsadress Postnummer och ort 

Objektnummer Lägenhetsstorlek 

                rum m² 

Hyra 

kr/mån 

Familj, antal personer 

          vuxna           barn 

Totalt antal boende i 
lägenheten 

Jag/vi har utöver ovanstående lägenhet ytterligare bostadsinnehav (hyresrätt, fastighet, bostadsrätt, fritidshus etc.) 

☐ nej ☐ ja, följande:



SKÄL FÖR BYTET 
- nuvarande hyresgäst

SKÄL FÖR BYTET 
- tillträdande hyresgäst



Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna 

Postadress Besöksadress Telefon / e-post Webb Org. nummer 
Box 1104 
171 22 Solna 

Västra vägen 11 A 
Solna 

08-705 22 00
kundservice@signalisten.se

www.signalisten.se 815200-1148 

Följande handlingar ska bifogas ansökan: 
☐ familjebevis, beställs från Skatteverket, för samtliga personer inblandade i bytet (maka/make/sambo

eller blivande maka/make/sambo)
☐ kreditupplysning på samtliga personer inblandade i bytet (maka/make/sambo eller blivande

maka/make/sambo), beställs via www.minuc.se – gå in under tjänster/min upplysning/beställ.
Upplysningen får vara max 1 vecka gammal

☐ kopia på hyresavtal för samtliga personer inblandade i bytet (gäller ej befintlig/befintliga hyresgäster)
☐ kopia på ansökan om lägenhetsbyte till samtliga hyresvärdar
☐ nydaterade inkomstuppgifter för hushållet ex vis arbetsgivarintyg och tre senaste

lönespecifikationer för tillträdande hyresgäst. Bedrivs eget företag ska intyg från revisor lämnas
☐ om fler än två lägenheter är inblandade i bytet ska en av bilagorna till denna ansökningsblankett

fyllas i. Bilaga 1 används om bytet gäller tre lägenheter och bilaga 2 används om bytet gäller fyra
lägenheter

☐ intyg som styrker angivna skäl för bytet

För att få byta lägenhet krävs skriftligt godkännande från Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna/ 
Solnabostäder AB. Handläggningstiden är cirka två till tre månader från det att komplett ansökan med 
efterfrågade handlingar inkommit. 
Som nuvarande hyresgäst godkänner jag att min hyresvärd får lämna ut uppgifter om mig som hyresgäst. 
Som eventuellt tillträdande hyresgäst och maka/make/sambo godkänner jag att Bostadsstiftelsen 
Signalisten i Solna/ Solnabostäder AB får ta en kreditupplysning på mig. 

Undertecknande försäkrar härmed att bytet kommer att genomföras och att syftet med bytet är att 
erhålla annan bostad för stadigvarande och permanent boende. Likaså försäkras att parterna såsom villkor 
för bytet inte begärt eller mottagit ersättning i någon form.  
Lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra straffansvar för osant intygande. Den tillträdande 
hyresgästen kan förlora sitt hyresavtal om Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna/ Solnabostäder AB missletts 
eller om ekonomisk ersättning lämnats eller tagits. 

Hyreskontrakt tecknas med enbart en person. 

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är sanningsenliga. 

Nuvarande hyresgäst   Tillträdande hyresgäst 
Ort/datum 

Solna den   /  2021 

Ort/datum 

Solna den   /  2021 
Hyresgäst 

________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

Hyresgäst 

________________________________________________________

Namnförtydligande
Maka/make/sambo 

________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

Maka/make/sambo 

________________________________________________________ 

Namnförtydligande



BILAGA 1 
till lägenhetsbyte 

- om bytet gäller tre lägenheter

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna 

Postadress Besöksadress Telefon / e-post Webb Org. nummer 
Box 1104 
171 22 Solna 

Västra Vägen 11 A 
Solna 

08-705 22 00
kundservice@signalisten.se

signalisten.se 815200–1148 

Uppge skäl för bytet på baksidan 

  Var god vänd! 

Kontraktsinnehavare  Personnummer 

E-post Telefonnummer 

Maka/make/sambo namn Personnummer 

E-post Telefonnummer 

Bostadsadress Postnummer och ort 

Objektnummer Lägenhetsstorlek 

            rum           m² 

Hyra  

kr/mån 

Familj, antal personer 

  vuxna              barn 

Totalt antal boende i 
lägenheten 

Hyresvärd Telefonnummer  Telefontid 

Arbetsgivare Telefonnummer Årsinkomst 

Jag/vi har utöver ovanstående lägenhet ytterligare bostadsinnehav (hyresrätt, fastighet, bostadsrätt, fritidshus etc) 

☐ nej ☐ ja, följande:

Nuvarande hyresgäst: 
Hos Signalisten/Solnabostäder 

Hyresgäst som vill flytta till 
Signalisten/Solnabostäder: 



BILAGA 1 
till lägenhetsbyte 

- om bytet gäller tre lägenheter

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna 

Postadress Besöksadress Telefon / e-post Webb Org. nummer 
Box 1104 
171 22 Solna 

Västra Vägen 11 A 
Solna 

08-705 22 00
kundservice@signalisten.se

signalisten.se 815200–1148 

SKÄL FÖR BYTET 
- tredje part



BILAGA 2 
till lägenhetsbyte 

- om bytet gäller fyra lägenheter

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna 

Postadress Besöksadress Telefon / e-post Webb Org. nummer 
Box 1104 
171 22 Solna 

Västra Vägen 11 A 
Solna 

08-705 22 00
kundservice@signalisten.se

signalisten.se 815200–1148 

Nuvarande hyresgäst: 
Hos Signalisten/Solnabostäder 

Uppge skäl för bytet på baksidan 

Kontraktsinnehavare  Personnummer 

E-post Telefonnummer 

Maka/make/sambo namn Personnummer 

E-post Telefonnummer 

Bostadsadress Postnummer och ort 

Objektnummer Lägenhetsstorlek 

      rum            m² 

Hyra  

kr/mån 

Familj, antal personer 

   vuxna             barn 

Totalt antal boende i  
lägenheten 

Hyresvärd Telefonnummer  Telefontid 

Arbetsgivare Telefonnummer Årsinkomst 

Jag/vi har utöver ovanstående lägenhet ytterligare bostadsinnehav (hyresrätt, fastighet, bostadsrätt, fritidshus etc) 

☐ nej ☐ ja, följande:

Kontraktsinnehavare  Personnummer 

E-post Telefonnummer 

Maka/make/sambo namn Personnummer 

E-post Telefonnummer 

Bostadsadress Postnummer och ort 

Objektnummer Lägenhetsstorlek 

          rum              m² 

Hyra  

kr/mån 

Familj, antal personer 

     vuxna                barn 

Totalt antal boende i  
lägenheten 

Hyresvärd Telefonnummer  Telefontid 

Arbetsgivare Telefonnummer Årsinkomst 

Jag/vi har utöver ovanstående lägenhet ytterligare bostadsinnehav (hyresrätt, fastighet, bostadsrätt, fritidshus etc) 

☐ nej ☐ ja, följande:

Var god vänd!

Hyresgäst som vill flytta till 
Signalisten/Solnabostäder: 



BILAGA 2 
till lägenhetsbyte 

- om bytet gäller fyra lägenheter

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna 

Postadress Besöksadress Telefon / e-post Webb Org. nummer 
Box 1104 
171 22 Solna 

Västra Vägen 11 A 
Solna 

08-705 22 00
kundservice@signalisten.se

signalisten.se 815200–1148 

SKÄL FÖR BYTET 
-fjärde part
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