
Hyresavtalet till bostaden Numret av 

 
 
    

ANMÄLAN OM UPPSÄGNING AV HYRESAVTAL 
 
Hyresgäst/hyresgäster 

Adress till den uppsagda lägenheten    Postnummer och postadress 

Ny gatuadress       Postnummer och postadress 

Hyresgästen vet, när hen lämnar anmälan om uppsägningen av hyresavtal, att uppsägningstiden räknas från den 
sista dagen av den kalendermånaden som hyresvärdens representant har mottagit anmälan om uppsägning, och att 
plikten betala hyran slutar i slutet av nästa hela månaden efter uppsägningen. 

nämt ovanför slutar bostadens källarutrymme 
 
Om hyresavtal har undertecknad av två personer och endast en flyttar ut, markera hit, vem kommer att stanna som 
hyresgäst i lägenheten. 

Fastighets Ab Auroraborg kommer att göra en granskning i hyrt utrymme efter hyresavtalet har upphört eller nycklarna har 
återlämnad till hyresvärden. Hyresvärden tar ansvar om lägenhetens normalt slitage. När hyresavtalet upphör ska 
hyresbostaden och källareutrymmet överlåtas tom, i bra skick och städad. 
 
Genom att underteckna uppsägningen samtycker hyresgästen till att hyresvärden kan göra vad hen vill med föremål, som blir 
kvarlämnas i lägenheten eller källarutrymme efter hyresavtalet har upphört eller nycklarna har återlämnads. 
Kostnaderna för tömning kommer att debiteras hyregästen eller som hyresdeposition. 
 
Tilläggsinformation till Fastighets Ab Auroraborg: 

 

I Helsingfors 
 
 
 
Underskrift och namnförtydligande 
Personbeteckning                                      Telefonnummer dagtid                                    Epost adress 

 
 
Underskrift och namnförtydligande 

Personbeteckning                                      Telefonnummer dagtid                                     Epost adress 

 
 

 
 

FASTIGHETS AB AURORABORG  
Evagatan 2, 00240 Helsingfors 
www.auroranlinna.fi 

Telefon 020 7199 670 
asuntopalvelu@auroranlinna.fi 

FO-nummer 0689784-0 
Registerutrag www.ytj.fi 

Hemort Helsingfors 

http://www.auroranlinna.fi/
mailto:asuntopalvelu@auroranlinna.fi
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