
Uppsägning av hyresavtal
1(2)

Härmed säger jag upp mitt hyresavtal med adress:
Adress:

Lägenhetsnr: Hyresavtalsnr:

Ev. parkering

Kontrakts- 
innehavare 1

Namn: 

Personnr: Telefon:

Mail:

Kontrakts- 
innehavare 2

Namn:

Personnr: Telefon:

Mail:

Ny adress är:  

Sista dag för 
avflyttning 
blir: 

Tre (3) kalendermånader efter uppsägning: 

Underskrift 1: Ort och datum:

Underskrift

Namnförtydligande:           

Underskrift 2: Ort och datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Wisby Living fastighetsbolag AB, Södertorg 13, 621 57 Visby 
0498-21 01 80
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Information om uppsägning 

Tänk på att säga upp ditt hyresavtal i god tid, då uppsägningstiden är tre kalendermånader från 
månadsskiftet efter din uppsägning. Den sista dagen för utflytt ska du senaste ha lämnat lägenheten 
och nycklarna klockan 12:00. Om den sista dagen skulle inträffa på en helgdag, sker utflytt på 
närmsta vardag efter helgdag, om inget annat är överenskommer med hyresvärden.  

Efter uppsägningen är det viktigt att du fortsätter att vårda din lägenhet och att eventuellt återställa 
den, eller göra ev. reparationer.  

Hyresvärden har, efter avtalad tid med dig, rätt att visa lägenheten för nästkommande hyresgäst. 

Slutbesiktning av lägenheten ska bokas in i god tid innan avflytt, och den genomförs då lägenheten 
är tom och flyttstädad. Om lägenheten och tillhörande förråd inte är välstädat och rengjort kan du 
bli skyldig att betala för den städning som krävs.  

Då du lämnar lägenheten ska alla nycklar till lägenheten lämnas åter till hyresvärden.  

Uppsägning gäller från det datum den mottagits av Wisby Living fastighetsbolag AB. Om du inte 
har fått en skriftlig bekräftelse på din uppsägning, via mail eller brev, inom en vecka måste du 
kontakta hyresvärden. Det kan vara en god idé att skicka uppsägningen med rekommenderad post.  

Vi vill tacka för din/er tid hos oss och önskar dig/er all lycka till med det nya boendet! 

Wisby Living fastighetsbolag AB, Södertorg 13, 621 57 Visby 
0498-21 01 80


