HSB brf. Hasseln
Linköping

Ansökan om tillstånd för uthyrning
Observera att villkorsblanketten även måste fyllas i, undertecknas och bifogas ansökan.
Uppgifter om bostadsrätten
Lghtsnr

Adress

Uppgifter om bostadsrättshavaren/uthyrare
Bostadsrättshavare/uthyrare, namn
Adress under uthyrningstiden

Postnr

Nuvarande tel.nr

Nuvarande mailadress

Postadress

Uppgifter om hyresgäst
Hyresgäst, namn

Personnr

Adress

Postnr

Tel.nr

Mailadress

Referens 1: nuvarande hyresvärd

Tel.nr

Referens 2: näst senaste hyresvärd

Tel.nr

Postadress

Övriga uppgifter
Ansökan avser uthyrning under tiden
Skäl för uthyrning och referens till eventuella bilagor

Underskrift (undertecknad/-e anhåller om styrelsens tillstånd att få hyra ut lägenheten)
Ort och datum

Ort och datum

Bostadsrättshavares/uthyrare, namnteckning

Bostadsrättshavares/uthyrare, namnteckning

Styrelsens beslut
 Ansökan bifalles under förutsättning att villkorsblanketten är ifylld, undertecknad och bifogad ansökan.
 Ansökan avslås. Skäl:
Datum

Underskrift

HSB brf. Hasseln
Linköping
Lghtsnr

Adress

Bostadsrättshavare

Uthyrningsperiod

Tel.nr/mailadress under uthyrningsperioden

Eventuell kontaktperson

Tel.nr/mailadress till kontaktpersonen

Hyresgäst

Personnr

Tel.nr

Villkor för att få hyra ut i andra hand
Följande villkor gäller:
•

att hyresgästen av bostadsrättshavaren måste informeras om föreningens regler,

•

att föreningen håller bostadsrättshavaren ansvarig för hyresgästens vandel i lägenheten
och att störningar kan resultera i föreverkande av bostadsrätten,

•

att anmodan om rättelse kommer att lämnas till bostadsrättshavaren och ej till
hyresgästen,

•

att bostadsrättshavaren i och med uthyrningen är fortsatt ekonomiskt ansvarig för
bostadsrätten,

•

att särskild försäkring eventuellt måste tecknas för bostadsrätten under
uthyrningsperioden,

•

att besittningsskydd måste förhandlas bort när en andrahandsuthyrning förlängs bortom
två år,

•

att en ny ansökan måste göras om uthyrningen ska förlängas, oavsett för hur lång tid,

•

att byte av hyresgäst innebär att ett nytt tillstånd måste sökas,

•

att namnlappar bara får sättas på lägenhetsdörren och ej på namntavlan i entrén,

•

att tillgång till samlingslokalen för hyresgästen endast medges om bostadsrättshavaren
åtar sig att ansvara för hyresgästens handling där och

•

att eventuell bilplats ej får behållas under uthyrningsperioden.

Undertecknad bostadsrättshavare i HSB brf. Hasseln har läst villkoren, är införstådd
med dem och förbinder mig att följa dem.
…………………………..……
Ort och datum

………………………………………………………
Bostadsrättshavarens namnteckning

