
 
 
Uppsägning  
Härmed säger jag/vi upp mitt/vårt hyresavtal/arrendeavtal avseende: 
 
        Bostadslägenhet           Parkering           Garage            Extra förråd 
 
Den här blanketten (två sidor) måste skrivas ut, undertecknas och skickas per post till: 
Victoriahem AB, Box 2, 201 20 Malmö. Alternativt lämnas blanketten i någon av 
Victoriahems områdeskontor. Om du inte fått en bekräftelse att hyresvärden mottagit din 
uppsägning inom 7 dagar, bör du ta kontakt med närmaste områdeskontor.  
 

Vänligen notera att en uppsägning inte kan ångras.  

 

Bostadslägenheten                    Övrigt 
Lägenhetsnummer 
 
 

Parkeringsnummer 
 

Adress 
 
 

Garagenummer 
 

Postadress 
 
 

Förrådsnummer (extra förråd) 
 

 

Hyresgäst 1 
För- och efternamn 
 
 

Personnummer 
 

Telefon dagtid 
 
 

E-postadress 
 

Ny adress 
 
 

Ny postadress 
 

 

Ev. Hyresgäst 2 
För- och efternamn 
 
 

Personnummer 
 

Telefon dagtid 
 
 

E-postadress 
 

Ny adress 
 
 

Ny postadress 
 

 

I samband med uppsägning ska förbesiktning ske av bostadslägenheten inom 5 
arbetsdagar efter registrerad uppsägning 

Jag/vi föreslår följande dag och tid (kontorstid) för förbesiktning av bostadslägenhet:  
 

 

 
 
 



 
 
Uppsägningstid 
Bostadslägenhet 
Uppsägningstiden för bostadslägenhet är 3 kalendermånader. Uppsägningstiden börjar 
räknas från månadsskiftet efter det att uppsägningen mottagits av hyresvärden. Exempel: 
Om hyresvärden mottar din uppsägning den 12 januari, upphör hyresavtalet den 30 april. Du 
måste betala hyra till och med den 30 april.  
 
Korttidsavtal 
Uppsägningstiden för ett korttidsavtal (bostadslägenhet) framgår av avtalet.  
 

Parkering, garage och förråd 
Uppsägningstiden för ett avtal om parkering, garage och förråd framgår av avtalet. 
Observera att om du hyr parkering/garage via externt parkeringsbolag måste separat 
uppsägning göras till parkeringsbolaget.  
 

Automatisk uppsägning  
Om jag/vi säger upp min/vår bostadslägenhet, sägs eventuell garageplats, parkeringsplats 
och/eller extra förråd tecknad med bolag inom Victoriahem-koncernen upp automatiskt med 
bostadslägenheten (oavsett om kryssen ovan är ifyllda eller inte). 

 

Underskrifter 
Ort och datum 
 

Ort och datum 

Underskrift, hyresgäst 1 Underskrift, hyresgäst 2 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

Bekräftelse att uppsägningen mottagits 
Ort och datum 
 

För hyresvärden 

Namnförtydligande 
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