Ansökan om andrahandsuthyrning
Vi vill göra dig uppmärksam på att Du ansvarar helt för lägenheten under den tid som den är uthyrd i
andrahand, vad gäller störande, för eventuell skadegörelse samt att hyran betalas i tid.
Andrahandshyresgästen kommer inte att få överta kontraktet.

Nuvarande hyresgäst
Namn
Personnummer
Gatuadress
Postadress
Telefon
Område och lägenhetsnummer
Uthyrningstid fr o m – t o m (max 6 kalendermånader)
Skäl för uthyrning

Blivande adress
Gatuadress
Postadress
Telefon
Andrahandsuthyrning vid prov-bo, ange namn på vem du ska prov-bo med
Avier skickas till

Andrahands-hyresgäst
Namn
Personnummer
Nuvarande postadress
Telefon

Ort och datum
.........................................................................................................................................................................
Namnteckning
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Hyra ut din lägenhet i andrahand
Om du vill hyra ut din lägenhet i andrahand så måste du ha hyresvärdens tillstånd.
Ansökningsblankett kan du hämta hos TOP bostäder i reception.
Fyll i ansökningsblanketten och lämna/skicka in den och avvakta sen till du får ett skriftligt besked
från oss.
Andrahandsuthyrning beviljas endast för pröva på jobb eller studier på annan ort samt vid ”provbo”.
För jobb, studier och provbo gäller max 2 x 6 månader. Du ansöker först för max 6 månader och när
den tiden löper ut, om du vill fortsätta hyra ut i andrahand, så måste du lämna in en ny ansökan. Du
ska också lämna in ett intyg om jobb eller studier, vid provbo lämnar du in uppgift på vem du ska
provbo med samt adressuppgift.
Du ansvarar helt för lägenheten under tiden som andrahandsuthyrningen pågår vad gäller
exempelvis störande, skadegörelse och att hyran betalas in.
Andrahandshyresgästen kommer inte att få ta över kontraktet på lägenheten.
Andrahandsuthyrning tillåts endast till privatpersoner, inte till företag.
Om du hyr ut din bostad i andrahand, utan godkännande från TOP bostäder, så riskerar du att förlora
kontraktet på lägenheten.
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