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Uppsägning av kontrakt 

Hyresgäst(er) 
Namn hyresgäst 1: Personnummer: 

Namn hyresgäst 2: Personnummer: 

Nuvarande adress/postadress: 

Ny adress/postadress: E-postadress: 

Telefonnummer 1: Telefonnummer 2: 

□ Jag godkänner att lägenhetssökande kan kontakta mig via ovan angivet telefonnummer och e-postadress för
lägenhetsvisning. *

Min uppsägning gäller: 

□ min lägenhet, kontraktsnummer: _____________________________________

□ min bilplats, kontraktsnummer: ______________________________

Vänligen kryssa för om uppsägningen gäller något av följande: 

□ Endast min del av kontraktet (kryssas enbart i om ni är två personer som står på kontraktet och den andra vill bo kvar i

lägenheten).

□ Dödsfall (bifoga dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket samt kontaktuppgifter till den som ansvarar för 

dödsboet). 

Underskrift hyresgäst(er) 
Ort och datum: 

Underskrift hyresgäst 1: Namnförtydligande: 

Ort och datum: 

Underskrift hyresgäst 2: Namnförtydligande: 

Viktigt att veta: 

• Uppsägningstiden är alltid tre kalendermånader. Enda undantaget är vid dödsfall, då gäller en månads
uppsägningstid om lägenheten sägs upp inom en månad från dödsfallet.

• Skriv tydligt och få med alla detaljer i blanketten. Skriv under och datera uppsägningen.
• Posta eller lämna in uppsägningen till ditt områdeskontor. OBS: du kan göra en digital uppsägning på

Mina sidor där du signerar med BankID.
• En uppsägningsbekräftelse skickas alltid till dig/er. Där får du mer information om kommande

besiktning med mera
• På www.willhem.se finns information om vad som gäller vid uppsägning samt vanliga frågor och svar

som vi rekommenderar dig att läsa igenom.

* Vid uppsägning av lägenhet är du skyldig att hålla lägenheten tillgänglig för visning enligt 26 § 1 st. hyreslagen. 

Kontraktsnummer hittar du på hyresavin och på Mina sidor, ej nödvändigt vid uppsägning pga. dödsfall.
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