Uppsägning av lägenhet
Namn hyresgäst/er: ________________________ _____________________________
Personnummer: ___________________________ _____________________________
Adress: _____________________________________________ Prod nr: ___________
Telefonnummer: ________________________________________________________
Jag önskar få lägenheten uthyrd fr o m den ________/________
Lägenheten visas av:______________________________________________________
Telefon: ____________________________

E-post: ___________________________

I de fall lägenheten ska visas av Vidingehem får huvudnyckel användas (dagtid 8-17).
Ny adress: ______________________________________________Fr o m: _________
Vid behov utförs en förbesiktning för att kunna fastställa lägenhetens skick samt
planera för eventuella underhållsåtgärder.
Vid avflyttningen ska lägenheten vara utrymd och väl avstädad. Det ska även genomföras en besiktning av lägenheten, där jag eller utsett ombud närvarar. Skador och
onormalt slitage kommer debiteras, likaså om behov av efterstädning konstateras.
Tid för besiktning bokar jag senast två veckor före avflyttning på tel 0470-701770.
Uppsägning av elnätsabonnemang görs av Vidingehem. Elnätsabonnemanget har
samma avtalstid som hyresavtalet och avslutas när hyresavtalets juridiska
uppsägningsdatum infaller.

Datum: ________________________

__________________________________
Hyresgäst 1 underskrift

_________________________________
Hyresgäst 2 underskrift

OBS! Blanketten skall vara Vidingehem tillhanda senast den sista vardagen i månaden före den månad
som uppsägningstiden skall börja gälla. Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader. Vidingehem
skickar ut en avflyttningsbekräftelse till hyresgästen.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Box 23
363 21 Rottne

Löpanäsvägen 4

0470-70 17 70

0470-923 05

759-9871

E-post: info@vidingehem.se

Hemsida: www.vidingehem.se

Hjälp oss att bli bättre!
Nu när Ni bestämt Er för att flytta, är vi tacksamma om Ni vill fylla i denna blankett.
Alla tankar och synpunkter är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete!
Bostadsort:

Område:

Namn (frivilligt):

Hur har Ni trivts hos Vidingehem?

Mycket
bra

Mycket
bra

Hur har Ni upplevt:

Bra

Bra

Inte så
bra

Dåligt

Inte så
bra

Dåligt

Har ingen
uppfattning

Har ingen
uppfattning

 Yttre miljön (grönytor, lekplatser etc.)
 Inre miljön (trappstädning, tvättstugor etc.)
 Lägenhetens standard (underhåll, utrustning)
 Kontakten med oss (är vi lätta att nå etc.)
 Vårt bemötande
 Vår service

Vi/Jag flyttar till:


Inom orten



Inom Kronobergslän



Växjö stad



Ort/stad utanför länet



Annan ort inom kommunen

Vi/Jag flyttar för att:


Köpt bostadsrätt/villa



Studier på annan ort



Arbete på annan ort



Övrigt

Övriga synpunkter/kommentarer som kan vara till hjälp för oss (positivt som negativt):
………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………….…………
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Box
23
17 70 får Ni0470-923
05
759-9871
Som
TACK
för att NiLöpanäsvägen
fyller i och 4lämnar in0470-70
blanketten,
en TRISSLOTT
, med chans att vinna!
363 21 Rottne

(kräver att ni fyller i namn)
E-post: info@vidingehem.se

Hemsida: www.vidingehem.se

