
UPPSÄGNING 
av bostadslägenhet

Hyresgäst 1:

Bostadslägenhet:

Ny adress gäller från och med

Hyresgäst 2 (om sådan 
finns) eller make/maka/
sambo:

Namn

Telefon dagtid Telefon mobil

Ny gatuadress

E-postadress

Ny postadress

Ny gatuadress

E-postadress

Ny postadress

Personnummer

ObjektnummerLägenhetens adress

Namn Personnummer

Namnteckning hyresgäst 2 eller maka/make/sambo/dödsbodelägareOrt och datum

Namnteckning hyresgäst 1 eller dödsbodelägareOrt och datum

Namnförtydligande

Vid dödsfall  – 
kontaktperson 
för dödsboet

Namn

Gatuadress

E-postadress

Namn

• Hyresgästen eller dödsboet är skyldig att låta visa lägenheten enligt hyreslagens § 26. 

E-postadress

Postadress

Vi skickar bekräftelse på uppsägningen med information om bland annat datum för avtalets upphörande, tid för avflyttningsbesiktning och 
nyckelåterlämning.

Kryssa i boxen om du vill få bekräftelsen skickad till ovan angivna e-postadress (istället för vanlig postadress):

Underskrifter

Telefon dagtid Telefon mobil

Telefon dagtid Telefon mobil

Telefon dagtid Telefon mobil

Namnförtydligande

• Vid dödsfall äger dödsboet rätt att säga upp hyresavtalet med en (1) kalendermånads uppsägningstid om uppsägningen sker senast en (1) månad efter dödsfallet. 
Uppsägningen ska undertecknas av samtliga dödsbodelägare (använd baksidan om fler än två dödsbodelägare finns) och dödsfallsintyg ska bifogas. Dödsfallsintyg 
beställer du från Skatteverket, Folkbokföringen, telefonnummer 0771-567 567.

Visning av 
lägenheten: 
Ange vem som visar lägenheten 
för ny hyresgäst

• Uppsägningsblanketten ska undertecknas av samtliga som bor och är folkbokförda på lägenhetens adress samt lever under äktenskapsliknande 
förhållanden, även make, maka eller sambo.

• Uppsägningstiden för en lägenhet med tillsvidareavtal är tre (3) kalendermånader enligt hyreslagen.

• För korttidskontrakt (rivningskontrakt eller tillfällig bostad), se hyresavtalet för uppsägningstid respektive förlängningstid.

• Underkontrakt kopplade till bostaden, t ex avtal gällande bilplats och/eller förråd, upphör samma datum som hyresavtalet för bostaden. 

Webb
www.signalisten.se

Org.nummer
815200-1148

Postadress
Box 1104,  171 22 Solna 

Telefon
08-705 22 00

E-post
kundservice@signalisten.se

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna
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