Ansökan om andrahandsuthyrning
Sökande/uthyrare
Namn

Personnr

Namn

Personnr

Telefon dagtid

Telefon kvällstid

Mobiltelefon

E-postadress
Adress under uthyrningen

Postnr

Ort

Postnr

Ort

Lägenhetens adress m.m
Gatuadress
Lägenhetstyp (antal rum och kök/kokvrå)

Trappor

Lägenhetsnr

Lägenhetens area i kvm

Skäl för ansökan och tidsperiod
Jag/vi ansöker härmed om att få hyra ut min/vår lägenhet i andra hand till nedan föreslagen hyresgäst under tiden:
fro.m
to.m
Skäl för ansökan är följande:

Föreslagen andrahandshyresgäst
Namn

Personnr

Gatuadress

Postnr

Telefon dagtid

E-postadress

Ort
Mobiltelefon

Den föreslagne andrahandshyresgästens nuvarande hyresvärds namn
Den föreslagne andrahandshyresgästens nuvarande hyresvärds gatuadress

Postnr

Ort

Annan referensperson

Telefonnummer

Ansökan om andrahandsuthyrning
Till stöd för ansökan åberopas
Arbetsgivarintyg

Studieintyg (Obligatoriskt)

Hyresavtal (Obligatoriskt)

Läkarintyg

Intyg vid arbete på annan ort/utomlands (Obligatoriskt)

Kopia av upprättat hyresvtal med den föreslagne andrahandshyresgästen bifogas (obligatoriskt).
Fullmakt för

att företräda mig/oss i alla ärenden beträffande lägenheten bifogas i original.

Underskrift
Jag/vi intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanna
Ort och datum

Ort och datum

Sökande

Jag medger att sökandes/sökandenas hyresvärd får lämna
och inhämta referenser om mig:

Sökande

Föreslagen andrahandshyresgäst:

När du fyllt i denna blankett så mejlar du den till juridik@bostadsforvaltning.se.
Vi har en handläggningstid på 2-3 veckor, efter det kommer du att få ett beslut via mejl om du
blivit beviljad eller fått avslag.
Vid eventuella frågor angående andrahandsuthyrning hänvisar vi till vår juridiska avdelning på
juridik@bostadsforvaltning.se
OBS! En ansökan om uthyrning i andra hand som inte är korrekt ifylld, som har felaktiga
uppgifter i sig eller där inte intyg, hyreskontrakt och liknande obligatoriska bifogade underlag
som styrker skälet finns med, kommer inte att beaktas/hanteras alls.
Det ska vara en tydlig genomgång i rutan för skälet till uthyrningen. Ett fåtal ord utan någon
närmare förklaring eller underlag ger ett avslag på ansökan.

Ansökan om andrahandsuthyrning
Vanliga fel som gör ansökan ogiltig eller ger ett avslag där man då får ansöka igen:
•
•
•
•
•
•
•

Hyresgästen som ska hyra i andra hand står som ägare/förstahandshyresgäst (sökande),
dvs. där du som ägare/hyresgäst ska stå angiven.
Det står fel datum, fel år eller ingen tidsperiod alls angiven för ansökningstiden eller vid
underskriften.
Alla rutor med all kontaktinformation etc. i ansökan är inte ifyllda.
Man har angett fel adress eller fel lägenhetsnummer.
Det står svepande och väldigt kortfattat vilket skäl man har till uthyrningen, helt utan
någon längre tydlig förklaring eller transparens.
Det bifogas inte handlingar som styrker uthyrningsskälet, dvs. obligatoriska handlingar
som ska vara med direkt vid ansökan.
Det är inte den som äger eller är förstahandshyresgäst som ansöker, utan någon
obehörig person som ansöker för annans räkning. Det ska alltid vara ägaren eller
förstahandshyresgästen som ansöker och som skriver under handlingarna, om inte en
fullmakt bifogas att juridiskt företräda den sökande.

