
 

 
 

 

   

 

  
  

      

 
 

 

 

     

  

    
    

  

Borgensförbindelse  hyra  / arrende  

vastmanland@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen i Västmanlands 
län 721 86 Västerås 

Den som går i borgen 
Namn  Personnummer  

 Adress  Postnummer Órt  

 Telefon E-postadress

Hyresvärd / Jordägare 
Namn 

Adress Postnummer Ort 

Hyresgäst / Arrendator 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Órt 

Telefon E-postadress

Belopp  
Borgen ingås för ett totalt belopp upp till kronor. 

Underskrift (underskrift av den som går i borgen) 
Ort och datum Namnförtydligande 

Namnunderskrift 

Postadress:  
721 86 Västerås 

Bessadress: ��
Västra Ringvägen 1  

Telefon:  
010-224 90 00 (växel) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastmanland 

E-post: 
vastmanland@lansstyrelsen.se

mailto:vastmanland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastmanland
mailto:vastmanland@lansstyrelsen.se
mailto:vastmanland@lansstyrelsen.se
mailto:vastmanland@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland.html


 
 

Postadress: 
721 86 Västerås 

Bessadress: �� Telefon: Webbadress: 
Västra Ringvägen 1 010-224 90 00 (växel) www.lansstyrelsen.se/vastmanland 

E-post: 
vastmanland@lansstyrelsen.se

    

     

  

   

  
     

  

   

Ovanstående egenhändiga namnteckning bevittnas. OBS! Två vittnen krävs. 
Underskrift  1  
Ort och datum Namnförtydligande 

Namnunderskrift 

Adress Postnummer Ort 

Underskrift 2 
Ort och datum Namnförtydligande 

Namnunderskrift 

Adress Postnummer Ort 

Så hanterar vi dina personuppgifter

https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland.html
mailto:vastmanland@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
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