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Se næste side 

  

OPSIGELSE 
 

Navn:  

Navn:  

 
Jeg/vi opsiger hermed min/vor bolig, garage, kælderrum – Ved fraflytning fra boligafdelingen 

opsiges Garage/kælderrum/skur o.l. med fraflytning samme dag som hovedlejemålet. 

I Brabrand Boligforening  

Boligens adresse: 

    

Lejligheden er tømt, rengjort og klar til syn d.: 

(Dato hvor lejligheden fraflyttes og nøglerne afleveres)  

  
Ifølge Lov om leje af almene boliger § 93 har du som lejer pligt til at give adgang til lejemålet, så interesserede 
ansøgere har mulighed for at se boligen inden de siger ja til at leje den.  
 
Vi opfordrer ansøgere til at kontakte dig, som nuværende lejer på telefonnummeret du oplyser herunder. 
 

Aftale om fremvisning af boligen kan ske på telefonnr.: 

  

Ny adresse: 

Adresse:  

Postnr./By : 

Ønsker du din flytteopgørelse og øvrige dokumenter sendt til din e-mail, bedes du oplyse din  

e-mail adresse her: 

 

Brabrand Boligforening overfører evt. overskydende beløb i forbindelse med flytteafregning til 

NemKonto. Du bedes derfor give samtykke. 

 (Med dit samtykke accepterer du, at Brabrand Boligforening registrerer og benytter det oplyste CPR-

nummer) og oplyse dit CPR-nummer her: 

  

Ønsker du ikke at oplyse dit CPR-nummer, bedes du oplyse dit kontonummer 

Reg. nr. Kontonr. 

Opsigelsen skal underskrives af alle, der har underskrevet lejekontrakten. Evt. 
ægtefælle/samlever/bofælle skal også underskrive aftalen selvom hun/han ikke står på lejekontrakten. 

Underskrifter: 

 

Udfyldes af boligorganisation:                                         initialer:  

Lejemålsnummer:  

Interessentnr.: 

Ungdomsbolig            Plejebolig          Anvisning  

mailto:brabrand@bbbo.dk


 

 

Hvorfor flytter du? 
 
 
  1. Jeg flytter da huslejen ikke passer til min økonomi.  

     

  2. Jeg flytter da jeg har fået arbejde eller uddannelse i en   

   anden by  

     

  3. Jeg flytter da boligen er for stor eller for lille til mit/vores   

   behov.  

     

  4. Jeg flytter da jeg ønsker en anden type bolig (f.eks. med   

   have, uden trapper, hus, plejebolig eller lignende.)  

     

  5. Jeg flytter da jeg ønsker at bo i et andet område (f.eks.   

   tættere på byen, i nærheden af vandet eller lignende.)  

     

  6. Jeg flytter fordi jeg er utryg i min bolig. (F.eks. hærværk, uro,   

   nabostøj eller lignende.)  

     

  7. Andet.  

     

  8. Jeg ønsker ikke at svare.  

     

 

 

Sæt kryds ved årsagen til din opsigelse. (kun ét svar). 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Brabrand Boligforening 

 

 

 

 


