
UPPSÄGNING AV HYRESKONTRAKT

Namn:

IVAR KJELLBERG FASTIGHETS AB

JUNGMANSGATAN 15, SE-413 15 GÖTEBORG, TEL 031-42 84 00, FAX 031-42 84 50
e-post: fastighet@kjellberg.se, hemsida: www.kjellberg.se, ORG.NR: 556501-2419

Personnummer:

Adress:

Telefon nr bostad: arbete: mobil:

Lägenhetsnummer:

Annan person än ovan som visar lägenheten: *

OBS: Du kan bara fylla i blanketten på skärmen
och skriva ut den, dvs det går inte att spara den
ifyllda blanketten.

OBS: Glöm inte att Du/Ni måste skriva under
uppsägningen innan den skickas in till oss!

Telefonnummer:

Vi för statistik av vilken anledning våra hyresgäster flyttar.

Skäl till varför du/ni flyttar:

Ort, datum: Ort, datum:

Namnunderskrift Namnunderskrift

............................................................ ............................................................

Lägenhetsinnehavare 1 Lägenhetsinnehavare 2

Ny adress:

Postadress:

E-post:

* Enligt hyreslagen måste du under uppsägningstiden visa lägenheten. Kan du inte själv visa den är du
skyldig att ombesörja att en annan person visar lägenheten.
Efter att vi tagit emot din uppsägning skickar vi en bekräftelse till dig inom 2 veckor. Har du inte
mottagit en bekräftelse inom 2 veckor är det viktigt att du själv tar kontakt med oss. Detta för att
säkerställa att din uppsägning har kommit fram.
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