
Uppsägning av rum/lägenhet 
För att denna uppsägning skall gälla MÅSTE alla fält vara ifyllda. Du måste också skriva ut och underteckna dokumentet. 

��Dackegården __________ 
Förnamn  Efternamn ��B-längan Rumsnummer 

��C-huset   exempel  D710

Personnummer ��Korpamoen __________ 
Objektsnummer  

Datum då jag vill flytta _____ / _____ -20_____ exempel  1A:1608

Observera att du inte kan få pengar tillbaks för hyran även om du flyttar mitt i månaden. 
I regel brukar man ange det sista datumet i månaden man avser att flytta. 

E-postadress  Telefon 

Ny adress – Så vi kan eftersända eventuell post 

SWE Bank   Clearingnr   Kontonummer  ( För utbetalning av depositionsavgift) 

IBAN/ International Bank Account number BIC  ( För utbetalning av depositionsavgift)  

Genom att underteckna denna uppsägning godkänner du att fastighetsägaren går in med 
huvudnyckel om du inte kan/vill närvara vid förbesiktning och slutbesiktning.

�  Godkänner INTE att mitt telefonnummer lämnas ut till köande som erbjudits kontrakt på detta rum. 
 Du kan då inte kontaktas av ny hyresgäst som vill titta på bostaden innan hen bestämmer sig. 

OBS! 
Samtliga nycklar lämnas senast klockan 12:00 vid utflyttsdatum. Vid försenad återlämning debiteras 500SEK. 
Förlorad nyckel ersätts med vid varje tillfälle gällande kostnad, för närvarande 600SEK, på avflyttningsdagen 1600SEK, postnyckel 250SEK, 
respektive 500SEK på avflyttningsdagen 
Förlorad tagg ersätts med vid varje tillfälle gällande kostnad, för närvarande 300 kr/tagg, på avflyttningsdagen 500 kr/tagg 

Lund den _____ / _____ 20_____    ____________________________  
  Hyresgästens namnteckning 

Nedanstående ifylls av SNBostäder 

   2423 – Inbetald depositionsavgift vid inflyttning Hyresadm.  sign/datum 

   3240 – skador / möbler saknas / ej möblerat   - 

   3240  – kundfodran /ersättning nyckel / tagg /    - Ekonomiadm.  sign/datum 

   3510 – krav / påminnelse / rest   - 

   1930 – Att utbetala / fakturera 

Uppsägning mottagen av SNB 

Lund den ____  / ____ 20____ 

Sign.  ___________________ 
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