Ansökan om upplåtande i andra hand
• Ansökan inlämnas i två exemplar. Det ena exemplaret behålls för
föreningens räkning, det andra returneras efter godkänd ansökan.
• Bostadslägenheten får ej upplåtas i andra hand utan styrelsens
medgivande, enligt BRF Hjaltes stadgar § 30.
• Eftersom styrelsen skall godkänna uthyrningen innebär det att
ansökan skall vara styrelsen tillhanda i god tid innan hyresgästen
tillträder.
• Vid en uthyrning vill styrelsen även träffa den blivande hyresgästen.
Träffen sker i samband med ett styrelsemöte.
• Förlängning måste ske skriftligt.

Uthyrning

Jag

önskar hyra ut min lägenhet i andra hand.

Uthyrningen gäller lägenhet nr
Jag önskar hyra ut min lägenhet fr.o.m.

(lgh.nr. och port, ex. ”1302, 40A”)
t.o.m.

.

Mitt skäl till uthyrning i andra hand:

Adress under upplåtelsen:

Telefonnr:
Mailadress:
Jag är medveten om att jag står för underhåll och ansvar för lägenheten.

Ort och datum

Underskrift

Hyresgäst

Jag önskar hyra ovanstående lägenhet i andra hand
Namn:
Nuvarande adress:

Telefonnr:
Mailadress:
Personnr:

Jag har tagit del av brf Hjaltes stadgar och ordningsregler och förbinder mig
härmed att följa dem.

Ort och Datum

Underskrift

Styrelsens
anteckningar

Ovanstående ansökan godkänd av styrelsen

Datum

Underskrift

Hyresgäst

Jag önskar hyra ovanstående lägenhet i andra hand
Namn:
Nuvarande adress:

Telefonnr:
Mailadress:
Personnr:

Jag har tagit del av brf Hjaltes stadgar och ordningsregler och förbinder mig
härmed att följa dem.

Ort och Datum

Underskrift

Styrelsens
anteckningar

Ovanstående ansökan godkänd av styrelsen

Datum

Underskrift

VIKTIGT om andrahandsuthyrning m.m.
• Ansökan om andrahandsuthyrning skall innehålla namn,
lägenhetsnummer, önskad uthyrningsperiod, skäl för önskad
uthyrning, adress under upplåtelsen, telefonnummer,
mailadress samt underskrift av bostadsrättshavaren/-na.
• Ansökan skall även innehålla namn, adress, telefonnummer,
mailadress och personnummer på den/de som önskar hyra
samt en underskrift av denne/dessa som bekräftar att de
tagit del av föreningens regler och stadgar samt förbinder sig
att följa dem.
• Efter att styrelsen tagit beslut om uthyrningen vid
ordinarie möte (1 gång per månad, förutom i juli) erhåller
uthyraren en kopia på handlagd ansökan med information
om att ansökan antingen har beviljats eller avslagits.
Blankett finns att ladda ner från föreningens hemsida.
Komplett ifylld ansökan skall ha inkommit i god tid innan
uthyrningen påbörjas!
• Föreningen har haft återkommande problem med
andrahandsboende som inte har brytt sig om eller förstått de
regler som finns avseende källsortering, kompostering och
festaktiviteter. Det är bostadsrättshavarens skyldighet att
informera om dessa regler och se till att de efterlevs.

