
 

 

 

Uppsägning av hyresavtal 
Hyresobjektsnummer Ev. vinds-/källarförråd, garage-/parkeringsplats nummer 

 
 
Avtalsinnehavare 1 

 

Namn 
 

Efternamn Personnummer 

Nuvarande adress Mobiltelefon 

Ny adress 
                                           

 
Eventuell avtalsinnehavare 2 

Namn 
 

Efternamn Personnummer 

Nuvarande adress Mobiltelefon 

Ny adress 
 

 

Härmed säger jag upp mitt hyresavtal per dagens datum. Eventuellt vinds-/källarförråd, 
garage-/parkeringsplats tecknad via Hammar Nordic, sägs upp automatiskt med 
lägenheten. 
 
Ort och datum Ort och datum 

 
Namnteckning avtalsinnehavare 1 Namnteckning avtalsinnehavare 2 

 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

 
 
Eventuellt önskemål om tidigare avflyttning 

 

 
Vid uppsägning fyll i och underteckna denna blankett, lämna eller skicka sedan till: 
 
Hammar Nordic 
Box 219 
461 25 Trollhättan 
Besöksadressen är Staveredsgatan 20 i Trollhättan 
 
Har du inte fått en bekräftelse inom 7 dagar, kontakta Hammar Nordic på 
post@hammarnordic.se eller 0520–52 52 00. 



 

Information om uppsägning 
 

Uppsägningstiden är tre kalendermånader som räknas från månadsskiftet efter 
uppsägningsdagen. 

 
Exempel: 
 Säger du upp hyresavtalet 31 januari, löper hyresavtalet ut 30 april. 
 Säger du upp hyresavtalet 1 februari, löper hyresavtalet ut 31 maj. 

 
Vid dödsfall gäller en kortare uppsägningstid om uppsägningen sker inom en 
månad efter dödsfallet. Hyresavtalet kan då sägas upp till det månadsskifte som 
inträffar en månad efter uppsägningen. 

 
Uppsägningen skall vara skriftlig och undertecknad av den/de som har skrivit 
under hyresavtalet samt innehålla uppgift om när hyresavtalet skall upphöra att 
gälla. Uppsägningen kan göras under rubriken ”Överenskommelse om avflyttning” 
på baksidan av hyresavtalet eller på denna uppsägningsblankett. 

 
Uppsägningsdag är den dag skriftlig uppsägning kommit Hammar Nordic 
tillhanda.  

 
Du/ni får därefter en bekräftelse på uppsägningen från Hammar Nordic. 

 
Ibland har den/de som skall flytta önskemål att hyresavtalet avslutas tidigare. 
Eftersom nästa hyresgäst i regel inte har möjlighet att med kort varsel flytta in är 
det svårt att tillgodose detta önskemål. 

 
Ibland förekommer det att en hyresgäst rekommenderar en annan person som vill 
överta en uppsagd lägenhet. Hyresvärden har ingen skyldighet att godkänna en 
sådan överlåtelse men kan överväga personen tillsammans med andra 
intresserade. 

 
Under uppsägningstiden är du skyldig att hålla lägenheten tillgänglig för visning. 

 
För kontakt med Hammar Nordic, fyll i kontaktformuläret på hemsidan. 

http://hammarnordic.se/kontakta-oss/
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