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SÖKA NY LÄGENHET 

Du kan söka ny lägenhet på två sätt. 

1. Genom vårt kösystem. 

Då gäller följande regler: 

- Du måste ha bott i din nuvarande lägenhet i tre (3) år. Det innebär att du är spärrad från att göra 

intresseanmälningar på vår hemsida.  

- Du får inte ha haft några inkassokrav de senaste 12 månaderna. 

- Du får inte ha några skulder till Upplands-Brohus 

- Du får ha haft maximalt en (1) konstaterad störning under de senaste 12 månaderna 

- Uppsägningstiden på tre (3) månader gäller alltid. Det innebär att du i normalfallet får minst 1 månad 

med dubbel hyra.  

- Din nuvarande lägenhet ska godkännas vid en besiktning. Eventuella kostnader måste vara betalade 

inom 1 vecka från det att du får fakturan, innan nytt kontrakt skrivs.  

 

2. Om du själv hittat någon som vill byta lägenhet med dig så kan ni ansöka om lägenhetsbyte. För att 

ansökan ska behandlas måste det finnas giltiga skäl till bytet och du måste ha haft din nuvarande 

lägenhet i minst tre (3) år. Giltigt skäl kan t.ex. vara ändrade familjeförhållanden eller ekonomiska 

förhållanden samt studier/arbete på annan ort.  

Finns det giltigt skäl så behandlar vi ansökan.  

 

Om du vill byta med någon som har en annan hyresvärd kontroller vi att den personen uppfyller våra 

krav för uthyrning. Lägenheterna ska godkännas vid besiktning. Ev. skador, med tillhörande kostnader, 

ska vara reglerade innan bytet godkänns. Kostnaderna ska vara betalade inom 1 vecka från det att man 

erhåller en faktura. 

Att förmedla, sälja eller köpa hyreskontrakt är brottsligt. Du förlorar ditt hyreskontrakt omedelbart och 

du kan straffas med böter eller fängelse. Ett lägenhetsbyte måste alltid godkännas av hyresvärden.
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