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Ansökan om lägenhetsbyte
Hyresgäst(er)
Kontrakt nr

Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Gatuadress

Antal vuxna

Barn under 16 år

Hyrd sedan år

Postnr

Ort

Antal rum

Areal

Telefon dagtid

Hyra per månad

E-postadress

Telefon kvällstid

Mobiltelefon

Skäl för önskat lägenhetsbyte

Föreslagna hyresgäst(er)
Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Gatuadress

Antal vuxna

Barn under 16 år

Hyrd sedan år

Postnr

Ort

Antal rum

Areal

Telefon dagtid

Hyra per månad

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Hyresvärd/förvaltare

Telefonnummer

Jag/vi medger att Katarinagruppen och annan i bytet aktuell hyresvärd får lämna och inhämta referenser och ekonomiska upplysningar om oss
som hyresgäster.
Jag/vi intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanna, att bytet kommer att äga rum i enlighet med dessa uppgifter, samt att
ingen uppgift av betydelse utelämnats. Vi intygar på samma sätt att ingen ekonomisk ersättning, vare sig genom kontant betalning eller på annat
sätt har förekommit i anledning av bytet. Om bytet inte kommer att genomföras på sätt som anges i denna ansökan garanterar vi att vi inte
kommer att genomföra bytet och att alla rättshandlingar ska gå tillbaka. Oriktiga uppgifter eller olagliga transaktioner i samband med begärt
lägenhetsbyte kan innebära att tillträdande hyresgäst kan sägas upp och mista sin hyresrätt.
Nuvarande hyresgäst ska bifoga handlingar som styrker skälen för ansökan. Exempel på sådana intyg är arbetsgivarintyg, studieintyg och
läkarintyg. Dessutom ska nuvarande hyresgäst bifoga gällande personbevis för både sig själv och bytespart, kopia av anställningsavtal med
löneuppgift eller lönespecifikation för bytesparten samt kopia av bytespartens nuvarande hyreskontrakt.
Om bostaden är utrustad med standardhöjande detaljer, vilka ej tagits hänsyn till vid tidigare hyressättning, kommer dessa att påverka hyran för
den nya hyresgästen.
Handläggningstiden är cirka åtta veckor från det att en komplett ansökan kommit in till oss.

 Jag/vi och bytesparten har tagit del av ändamålsparagrafen på sidan 3 i denna ansökan och har inget att invända mot att bytespartens
bytesrätt kommer att inskränkas till att följa denna paragraf. Bytesparten är informerad om att texten ”Byte av lägenhet får endast ske med person
som uppfyller villkoren i ändamålsparagrafen” kommer att införas i bytespartens kontrakt.
Lägenheten har besiktigats av bytesparten(-erna) och

 godkänns i nuvarande skick.
 godkänns inte. Orsak:_______________________________________________________________________________________________
Underskrifter
Ort och datum

Nuvarande hyresgäst

Föreslagen hyresgäst

Nuvarande hyresgäst

Föreslagen hyresgäst
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Ansökan om lägenhetsbyte
Kontrakt nr

Vid byteskedja
För samtliga hyresgäster i byteskedjan skall anges:
Namn
Personnummer
Adress
Lägenhetsstorlek
Hyra per månad
Hyrd sedan år
Antal vuxna
Antal barn under 16 år
Telefonnummer och E-postadress
Hyresvärd och dennes telefonnummer
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Ändamålsparagraf för Katarinastiftelsen
Fastighetsbeteckning: Fatbursholmen 24
Åsögatan 91 - 97
”Stiftelsen, som benämnes Katarinastiftelsen, har bildats genom anslag från Stockholms stad och Katarina församling. Stiftelsen
har till ändamål att anskaffa fastigheter för att däri mot billig hyra upplåta bostäder åt inom Katarina församling bosatta, i
Stockholm hemmahörande, behövande änkor med minderåriga barn eller därmed jämställda mödrar samt andra mindre
bemedlade personer, med företrädesrätt för sådana, som en längre tid varit bosatta inom församlingen, ävensom att utöva
annan därmed sammanhängande verksamhet.”

Ändamålsparagraf för Föreningen Katarinagården U P A
Fastighetsbeteckning: Monumentet 36
Gotlandsgatan 48 - 52
”Föreningen har till ändamål att anskaffa, besitta och förvalta fastigheter för att bereda bostäder åt äldre personer, företrädesvis
sådana, som en längre tid varit bosatta i Katarina församling, samt att utöva annan därmed sammanhängande verksamhet.”
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