





Ansökan om andrahandsupplåtelse  

ANSÖKAN TILL 
BOSTADSRÄTTSFÖRENING  

Andrahandsuthyrning av Bostadsrätts- 
hyresrättslägenhet

Medlem/hyresgäst
Namn  Person-/Organisationsnummer 

    
Adress Postnummer Ort 

      
Telefonnummer   E-postadress 

      
Adress under uthyrningstiden Postnummer Ort 

      
Andrahandshyresgäst 
Namn/Firma  Person-/Organisationsnummer 

    
Adress Postnummer Ort 

      
Telefonnummer   E-postadress 

Skäl för andrahandsuthyrning

  
Tidsperiod för andrahandsuthyrning 
Från och med   till och med   
Tillsvidare, från och med   
Relevant lagtext finns i Bostadsrättslag (1991:614) och hyreslagen 12 kap Jordabalken (SFS 1970:994. 

Jag förbinder mig att med andrahandshyresgästen träffa avtal om avstående av besittningsskydd till lägenheten 
om hyresförhållandet överstiger två år. Avståendeavtalet skall godkännas av hyresnämnden i förekommande fall 
enligt Jordabalk (1970:994) 12 kap. 45 § a. Jag ansvarar även för att min hyresgäst informeras om föreningens 
stadgar och eventuella ordningsföreskrifter.                 
Underskrift Godkännande
Ort och datum Ort och datum 

    
Namnteckning, medlem  Namnteckning, make/sambo/registrerad partner 

    
Namnförtydligande Namnförtydligande 

    
  
 

Brf Smålänningen 3
 Ansökan om Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen och godkännande ges för maximalt ett år i taget. Avgift för 
andrahandsuthyrning bostadsrätt debiteras av föreningen med 10% av ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet är 
2019, 46500 kr och avgift för ett helt år är därmed 4650 kr.
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