UPPSÄGNING FÖR AVFLYTTNING, DÖDSBO
Härmed sägs hyresavtalet upp för lägenhet objekt nr: ____ _______
på adress: __________________________
Namn hyresgäst: _________ Personnummer: ________
Detta ska bifogas uppsägningen
□ Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.
□ Underskrifter från samtliga dödsbodelägare eller person med fullmakt från samtliga
dödsbodelägare att säga upp hyresavtalet.
Besiktning
Besiktning av lägenheten görs inom 10 dagar från uppsägningen, kontakta Kundservice
031-731 67 00 för bokning av besiktningstid. Lägenheten behöver inte vara tömd vid besiktningen.
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifterna som anges för visning lämnas till sökande som erbjuds lägenheten. Om Boplats
förmedlar lägenheten lämnas kontaktuppgifterna till Boplats.
Kontaktperson och telefon för besiktning/visning: ________________________________________
OBS! Ifylles även när Familjebostäder ska visa lägenheten, för bokning av tid.
Visning
Dödsboet ansvarar för att visning av lägenheten kan ske under uppsägningstiden.

Vi vill själva visa lägenheten ☐

Vi vill att Familjebostäder visar lägenheten ☐

Uppsägningstid
Om uppsägningen sker inom en månad från dödsfallet kan hyresavtalet sägas
upp tidigast till det månadsskifte som inträffar en (1) månad efter uppsägningen.
I annat fall gäller hyresavtalets uppsägningstid tre (3) månader.
Hyresavtalet upphör att gälla den: ______________

Datum

Datum

Namnteckning dödsbodelägare 1

Namnteckning dödsbodelägare 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Personnummer dödsbodelägare

Personnummer dödsbodelägare

Samtycke till användande av bilder för lägenhetsvisning
I samband med besiktning tas bilder för att användas till visning.
För att Familjebostäder ska kunna hantera bilderna för visning
behöver du enligt Dataskyddsförordningen ge ditt samtycke till detta. Det är viktigt att veta
att samtycket när som helst kan återkallas. Om ett samtycke återkallas påverkar det inte vår
behandling innan återkallelsen, men Familjebostäder kommer inte att fortsätta visa
bilderna i själva uthyrningsprocessen.
Det är viktigt att du plockar undan personliga saker från ditt kök, badrum, vardagsrum samt
balkong/uteplats innan fotografering.
Bilder tas på kök, badrum, vardagsrum samt balkong/uteplats och visas för de som
erbjuds lägenheten via vår Omflyttning och/eller Boplats Göteborg.
Syftet med hanteringen av bilder är att de som får erbjudande skall kunna bilda sig en
uppfattning om lägenheten och kunna avgöra om de är intresserade av att gå på
visning/hyra lägenheten. Familjebostäder anser att hanteringen av bilder är
nödvändig för att uppnå det angivna syftet.
Familjebostäder kommer efter det att lägenheten hyrts ut inte längre använda
bilderna.
Eftersom Familjebostäder lyder under Offentlighetsprincipen innebär det att foton är
att betrakta som allmänna handlingar. Detta innebär i sin tur att vi sparar och gallrar
fotona enligt vår dokumenthanteringsplan.
Jag/vi har tagit del av informationen i detta dokument och samtycker till att Familjebostäder
i Göteborg AB behandlar bilder enligt ovan:
________________________
Datum
__________________________________________
Namnteckning
__________________________________________
Namnförtydligande
________________________
Objektnummer
__________________________________________
Lägenhetens adress

