UPPSÄGNINGSBLANKETT

❑ Lägenhet

❑ Parkering/garage

❑ Lokal/förråd

ADRESS
OBJEKTSNUMMER*

HYRESGÄST 1
PERSONNUMMER
MOBILNUMMER
E-POSTADRESS
HYRESGÄST 2
PERSONNUMMER
MOBILNUMMER
E-POSTADRESS

ORT OCH DATUM
HYRESGÄST 1 UNDERSKRIFT
HYRESGÄST 2 UNDERSKRIFT

❑ Ni får gärna visa min lägenhet med huvudnyckel (samtycker
ni till detta kommer ni att bli informerade i förväg angående
visningstid)

Uppsägningstiden är tre månader och gäller från kommande månadsskifte. Ex. om Du
säger upp lägenheten den 4 april gäller uppsägningen från 1 maj och tre månader
framåt, dvs tom siste juli.
* Objektsnumret hittar du på dina avier eller på ditt kontrakt. Det består av totalt nio
siffror, ex. 21731-0000
Ifylld blankett skickar du till ditt ortskontor. Adressen hittar du på portanslaget
och i informationen nedan. Uppsägning via samtal/mejl är ej giltigt!

INFORMATION GÄLLANDE UPPSÄGNING
Uppsägningen av din lägenhet ska vara skriftlig och signerad av samtliga
kontraktsinnehavare.
Vi godtar ej uppsägning via telefon eller mejl.
Uppsägningen ska skickas in via vanlig postgång.
Uppsägningen ska vara oss tillhanda innan månadens slut. Inkommer den efter
månadsskiftet, så gäller uppsägningen från det datum som den är poststämplad.
Uppsägningstiden är tre månader och gäller från kommande månadsskifte och tre
månader framåt.
Ex. om Du säger upp lägenheten den 4e april, gäller uppsägningen från 1 maj och
tre månader framåt.
Kontraktet gäller då till och med den 31a juli.
Avflyttningsdag blir således 1 augusti senast kl. 12.00 (eller första vardagen i
månaden om den förste infaller på en helg eller helgdag).
Efter mottagen uppsägning får du en uppsägningsbekräftelse. När du har sagt upp
din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade
hyresgäster.
Efter uppsägning, vid utflyttning, ska det göras en besiktning på lägenheten.
Besiktning av lägenheten bokas efter överenskommelse med uthyraren och sker
när lägenheten är tömd och städad. I vissa fall bokar vi även in en förbesiktning
som sker några veckor efter att vi fått in er uppsägning.
Tillsammans går vi igenom lägenheten för att se efter skador, onormalt slitage och
jämför med tidigare besiktningsprotokoll. Kostnad för onormalt slitage bekostas
eller åtgärdas av utflyttande hyresgäst.

HIT SKICKAR DU DIN UPPSÄGNING
Lägenheter i
Danderyd, Lidingö, Solna
BroGripen Öst AB
Box 5176
102 44 Stockholm

Lägenheter i
Enköping, Mariefred, Strängnäs
BroGripen
Västerleden 8A
745 62 Enköping

Lägenheter i

Helsingborg, Ängelholm
BroGripen Syd AB
Berga Allè 3
254 52 Helsingborg

