
                                                                                                                                                                 

Boligorganisationen Tårnbyhuse 
Amager Landevej 30, 1. 
2770 Kastrup   

Opsigelse af lejemål    

                        

Lejemålsoplysninger 
Navn  Lejemålsnr. 

Adresse 
 

 Telefonnr./mobil  

Fraflytnings dato (dvs. den dato boligen er tømt) Carport/garage/p-plads nr. Ekstra kælder rum nr. 

Godkendte ændringer i lejemålet (sæt kryds)        

 Ja            Nej 
Hvis ja, hvilke 
 

 

Jeg/vi er klar over, at der skal betales leje m.v. på sædvanlig vis, i hele opsigelsesperioden på 3 måneder, til den 1. hverdag i en måned, 
såfremt lejemålet ikke har kunnet udlejes tidligere jf. Lov om leje af almene boliger kap.14, § 88. Opsigelsen gælder kun med accept fra 
eventuel ægtefælle. Dette gælder også selvom ægtefællen ikke står på lejekontrakten jf. Bekendtgørelse af lov om leje af almene 
boliger, § 84, stk. 2.                                                                                                                                                             

 
Oplysninger om ny adresse 

Adresse 

Postnr. & by 

Eventuel mailadresse  

Vedligeholdelseskonto 
Lejemålets konto for indvendig vedligeholdelse er nu spærret og der kan ikke længere disponeres over kontoen, (jf. gældende 
vedligeholdelsesreglement for Boligorganisationen Tårnbyhuse, afsnit IV, punkt 1).   
 
 

Du er forpligtet til at fremvise din bolig for personer, der har fået skriftligt tilbud på ledig bolig, jf. 
Bekendtgørelse af Lov om leje af almene boliger, § 93, stk. 1. 

Interesserede kan kontakte mig på telefon i tidsrummet: 
 
 
 
 

 

 
Boliggarantibevis (gælder kun ved eksterne fraflytninger) 

 

Boliggarantibevis Ja            Læs reglerne på næste side! 

 
Underskrift 

Dato og lejers underskrift Dato og evt. ægtefælle/samleverunderskrift 

 

 



                                                                                                                                                                 

Boligorganisationen Tårnbyhuse 
Amager Landevej 30, 1. 
2770 Kastrup   

 

 

 

Hvad er et boliggarantibevis? 

Boliggarantibeviset er for dig, der flytter ud af din lejlighed i Tårnbyhuse og stadig gerne vil have 

mulighed for kunne få en bolig igen inden for 3 år. 

Med boliggarantibeviset i hånden kan du fraflytte din bolig og få tilbudt en bolig i tilsvarende 
størrelse i samme afdeling, hvis du henvender dig inden for en periode på 3 år. I tilfælde af, at 
boligorganisationen ikke, inden en rimelig tid kan tilbyde en sådan bolig, vil der blive tilbudt en 
tilsvarende bolig i en anden afdeling. Du kan ikke tilbydes en ny bolig hvis du har gæld til 
boligorganisationen. 
 
Hvem kan købe et boliggarantibevis? 
Alle juridiske lejere som fraflytter en bolig hos os kan tilkøbe et boliggarantibevis, med 

undtagelse af boliger med fast kommunal anvisningsret. Dette er blandt andet boliger der er 

mærket som pleje-, handicap-, ungdoms - og ældrevenlige boliger. Er du i tvivl kan du altid 

kontakte os. 

Der udstedes kun ét boliggarantibevis pr. lejemål – står I to på lejekontrakten, skal I derfor blive 

enige om, hvem af jer der skal være køber af beviset. Du kan højst få to tilbud på dit 

boliggarantibevis. 

 

Man kan købe et boliggarantibevis hvis man har boet i sin bolig i minimum 2 år. 

 

Hvad koster et boliggarantibevis? 

Et boliggarantibevis koster 1.500 kr. og skal tegnes inden du fraflytter din bolig. Beviset 

skal altså være købt og betalt inden frigørelsesdatoen af dit lejemål.  

 

Hvad sker der hvis jeg ikke får brugt mit boliggarantibevis? 

Hvis du efter 3 år ikke har brugt dit boliggarantibevis, overføres beviset til et almindeligt 

ansøgernummer og du vil blive opkrævet 140 kr. om året fremover. Der sendes automatisk en 

opkrævning når garantibeviset udløber – husk derfor at hold os opdateret med din adresse, hvis 

du flytter. 

Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg ønsker at købe et boliggarantibevis? 

På opsigelsesblanketten er der en rubrik til afkrydsning, hvis du ønsker at købe et 

boliggarantibevis. Du kan dog altid kontakte os på administrationen efterfølgende, så længe 

frigørelsesdatoen ikke er overskredet. 

Sammen med bekræftelsen på opsigelsen af din bolig, vil du modtage indbetalingsoplysninger 

og når din indbetaling er modtaget, vil du modtage et bevis som kvittering for din indbetaling. 


