Andrahandsuthyrning bostadsrätt - ansökan om tillstånd
Fält markerade med * är obligatoriska

Bostadsrättsförening*
Namn

Bostadsrättshavare*
Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer, Postadress

Tel. bostad

Tel. mobil

E-post (bostadsrättshavaren) behövs för att snabbare kunna hantera
ärendet och att skicka information om ansökan

E-postadress

Lägenhetens objektnummer (står skrivet på månadsavi), ex xxxxxxxxx-xxxx-xx

Adress under uthyrningstiden*
c/o
Gatuadress

Postnummer, Postadress

Avier och andra meddelanden skickas till*

☐

☐

Lägenhetsadressen

Adressen under uthyrningstiden

Andrahandshyresgäst/-er*
Namn

Personnummer

Nuvarande adress

Postnummer, Postadress

Tel. bostad

Tel. mobil

E-postadress

Namn

Personnummer

Nuvarande adress

Postnummer, Postadress

Tel. bostad

Tel. mobil

E-postadress

Tid för upplåtelsen* (Ansökan beviljas högst ett år åt gången, sedan måste ny ansökan inlämnas!)
Fr.o.m. (åååå-mm-dd)

10161 9.0 2019-11-30

Skäl för upplåtelse i andra hand*

T.o.m. (åååå-mm-dd)

Vid vistelse utomlands (fullmakt ska inlämnas med ansökan)
Ombud

Personnummer

Gatuadress

Postnummer, Postadress

Tel. bostad

Tel. mobil

E-postadress

Övrigt
Lägenheten uthyres

☐ Möblerad, se bilaga nr……. för möbel och inventarieförteckning

☐

Omöblerad

Lägenhetens skick vid upplåtelsen
Se bilaga nr……... för skador och brister i lägenheten
Till lägenheten hör:

☐ Källarförråd nr………

☐

Vindsförråd nr…………..

Övriga hyresvillkor
1. För att hyresavtalet ska vara giltigt krävs att bostadsrättsinnehavaren har tillstånd från hyresvärden/
fastighetsägaren att hyra ut lägenheten i andrahand, eller att hyresnämnden meddelar beslut om tillstånd till uthyrning
i andrahand.
2. Andrahandshyresgästen får inte upp låta lägenheten till en tredje part, dvs. hyra ut i tredje hand.
3. Om hyran eller hyresvillkoren ändras på grund av avtal mellan fastighetsägaren och bostadsrättsinnehavaren eller
efter träffad förhandlingsöverenskommelse enligt gällande förhandlingsklausul, ska ändringen gälla även
andrahandsavtalet.
4. Om andrahandshyresgästen inte betalar hyran i tid ska ränta utgå enligt räntelagen från förfallodagen.
5. Andrahandshyresgästen förbinder sig att ta hand om lägenheten och genast anmäla eventuella skador eller brister
till bostadsrättsinnehavaren och hyresvärden samt förekomst av ohyra och skadeinsekter.
6. Andrahandshyresgästen ansvarar för skada eller förlust av inventarier samt för skador på lägenheten och
gemensamma utrymmen som uppkommer genom hans/hennes vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av
någon som han/hon ansvarar för. Andrahandshyresgästen är inte skyldig att ersätta skada som uppkommit genom
normalt slitage.
7. Andrahandshyresgästen förbinder sig att under hyrestiden följa de ordningsföreskrifter som gäller för fastigheten
enligt uthyrarens hyresavtal med fastighetsägaren.
8. Hyresavtalet upphör att gälla vid hyrestidens utgång. Andrahandshyresgästen ska då flytta utan uppsägning.
Övriga kommentarer

Ansökan och förbindelse
Undertecknad(e) bostadsrättshavare ansöker om styrelsens tillstånd att få upplåta min/vår bostadsrättslägenhet i
andra hand enligt ovan. Jag/Vi förbinder oss att informera hyresgästen(erna) om innehållet i föreningens stadgar
och, i förekommande fall, ordningsregler.
Bostadsrättshavare* (Skickas ifylld till styrelsen för beslut)
Ort och datum, Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum, Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum, Namnteckning

Namnförtydligande

Andrahandshyresgästens underskrift*
Ort och datum, Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum, Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum, Namnteckning

Namnförtydligande

OBS! Kontrollera att alla uppgifter stämmer och att blanketten är korrekt ifylld samt
att bostadsrättsföreningens styrelse har godkänt andrahandsupplåtelsen.
Styrelsens beslut*

☐

Ansökan godkänd

☐

Ansökan avslagen

Ort och datum

Ort och datum

Styrelserepresentants namnteckning

Styrelserepresentants namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Övrig information från föreningen till bostadsrättshavaren/Skäl till avslag

Behandling av personuppgifter
Bostadsrättsföreningen kommer såsom personuppgiftsansvarig att behandla dina personuppgifter.
För information om föreningens behandling av dina personuppgifter samt om vilka rättigheter du har
som registrerad, vänligen kontakta föreningen.
Viktiga saker att tänka på
Som bostadsrättshavare bör du kolla upp vilka
regler som gäller vid upplåtelse av bostadsrätt i
andra hand.
Observera att föreningen kan komma att ta ut en
avgift vid upplåtelse i andra hand av dig som
bostadsrättshavare. Detta förutsatt att föreningens
stadgar innehåller bestämmelse om sådan avgift.

Observera att du som bostadsrättshavare alltid
är betalningsansvarig gentemot föreningen. Vi
rekommenderar därför att du som bostadsrättshavare alltid anger att avier och andra
meddelanden skickas till adressen där du bor
under uthyrningstiden.

