Uppsägning av hyresavtal – lägenhet
Hyresgästens/hyresgästernas namn och adress

Personnummer hyresgäst 1

Personnummer hyresgäst 2

Lägenhetens produktnummer

Ny adress

Telefonnummer dagtid

E-post

Den nya adressen gäller från och med

Jag/vi önskar få lägenheten uthyrd från och med

Hyresgästens/hyresgästernas underskrift/underskrifter
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Visning

Oss till handa

När du sagt upp din bostad är den ledig för uthyrning
och du har en skyldighet enligt hyreslagen (paragraf
26) ge sökande möjlighet att titta på den. I första
omgången skickar vi erbjudande till 6 sökande, och de
hör av sig ungefär 14 dagar efter att du sagt upp bostaden. Det är viktigt att du därefter är kontaktbar och
att du har sett till att Vidingehem har aktuella kontaktuppgifter till dig. Tackar ingen ja i första omgången
skickas erbjudande till nästa 6 i kön, och så vidare.

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

Förbesiktning
Vid behov utförs en förbesiktning för att kunna fastställa lägenhetens skick samt planera för eventuella
underhållsåtgärder.

Postadress
Box 23		
363 21 ROTTNE

Besöksadress
Löpanäsvägen 4

Lämna in uppsägning
Uppsägning ska alltid ske skriftligen. Denna lämnas
i någon av brevlådorna på Huvudkontoret eller på
något av våra fyra områdeskontor. Glöm inte namnunderskrift på uppsägningen!
Uppsägning kan också skickas med post – då är det
poststämpeln som gäller (senast den siste i månaden).
Säger du exempelvis upp din lägenhet den 20 sep-

Telefon		
0470-70 17 70

Bankgiro
759-9871		
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Org.nr
556404-7677

tember blir dina tre uppsägningsmånader oktober
- december, upphör ditt hyresavtal den 1 januari.
Säger du upp din lägenhet den 1 oktober blir dina
tre uppsägningsmånader november – januari, och då
upphör hyresavtalet den 1 februari. Du kan alltså inte
tillgodoräkna dig innevarande månad som en uppsägningsmånad oavsett datum.
Huvudkontoret Rottne
Löpanäsvägen 4
Områdeskontor Braås
Björkvägen 4
Områdeskontor Växjö
Blockvägen 8
Områdeskontor Lammhult
Herrgårdsvägen 7
Områdeskontoret Ingelstad
Furulidsvägen 12

Hjälp oss att bli bättre!
Nu när ni bestämt er för att flytta, är vi tacksamma om ni vill fylla i denna enkät. Alla tankar och synpunkter är till
stor hjälp i vårt förbättringsarbete!
Adressuppgifter
Bostadsort

Område

Namn (frivilligt)

TRIVSEL
Mycket bra

Bra

Inte så bra

Dåligt

Ingen uppfattning

Mycket bra

Bra

Inte så bra

Dåligt

Ingen uppfattning

Hur har ni trivts hos Vidingehem?

UPPLEVELSE
Hur har ni upplevt:
Den yttre miljön (grönytor, lekplatser mm)
Den inre miljön (trappstädning, tvättstugor mm)
Lägenhetens standard (underhåll, utrustning mm)
Kontakten med oss (lätta att nå mm)
Vårt bemötande
Vår service

MÅL FÖR FLYTTEN

ORSAK TILL FLYTTEN

Jag/vi flyttar:

Jag/vi flyttar på grund av:

Inom orten

Köp av bostadsrätt/villa

Till Växjö stad

Arbete på annan ort

Till annan ort inom kommunen

Studier på annan ort

Till annan ort inom Kronobergs län

Övrigt

Till en ort utanför länet

Fler synpunkter som kan vara till hjälp i vårt förbättringsarbete (positiva såväl som negativa):

Som tack för att ni fyller i och lämnar in enkäten får ni en Trisslott – med chans att vinna!
Detta kräver dock att fyllt i namn.

