Lägenhetsinnehavarens namn

Lägenhetsnummer

Lägenhetens adress

Postnummer

Lägenhetens storlek
…………… rum och

Adress under uthyrningstiden

Postnummer





kök

kokvrå

kokskåp

Nuvarande telefonnummer (även riktnummer)
Bostad:
Arbete:
Telefon under uthyrningstiden (även riktnummer)

Postadress

Bostad:

Arbete:

Namn

c/o

Nuvarande gatuadress

Nuvarande telefonnummer (även riktnummer)

Postnummer



Postadress

Bostad:
Personnummer

Postadress

Ansökan avser uthyrning under
perioden från och med

År

Månad

Dag

Arbete:

År

Månad

Dag

till och med

Skäl för uthyrningen (ska styrkas med t.ex. studie- eller arbetsintyg)

Vid provboende (uppgifter om sambo) Namn

Gatuadress

Telefonnummer

Adress till vilken faktura för hyran skickas under uthyrningsperioden

c/o

Gatuadress

Postadress

Postnummer

Ombud i Sverige (om lägenhetsinnehavaren vistas utomlands) Namn

Gatuadress

Personnummer

Postnummer

Postadress

Telefon dagtid

...………………
Datum

…..……………..……………………………….
Namnteckning

Var god vänd! →

Du kan få hyra ut din lägenhet i andra hand under en begränsad tid om särskilda skäl finns.
Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan Sollentunahems skriftliga tillstånd.
Om du hyr ut din lägenhet utan tillstånd, riskerar du att hyresavtalet sägs upp och du förlorar din
lägenhet.
I följande fall godkänner vi andrahandsuthyrning:
•
•
•
•
•
•

Utbildning på annan ort
Provanställning på annan ort
Provboende med annan person
Långvarig utlandsvistelse
Långtidsvård på sjukhus
Fängelsestraff

Du ska ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning på baksidan av denna information. Skäl för
uthyrning ska styrkas med intyg/biljett eller annan handling.
Uthyrningen kan beviljas för högst ett år. Förlängning godkänns bara i undantagsfall.
Vid provboende med annan person beviljas bara uthyrning i högst ett år inklusive eventuell
uppsägningstid. Om kontraktsinnehavaren inte vill flytta tillbaka efter nio månader och lägenheten sägs upp, godkänner vi att andrahandshyresgästen bor kvar under uppsägningstiden.
Den som ska vistas utomlands eller avtjäna fängelsestraff måste ha en fullmaktstagare.
Blankett finns på Uthyrningen.
En andrahandshyresgäst har aldrig rätt att överta lägenheten vid eventuell uppsägning.
Observera att du som kontraktsinnehavare alltid är ansvarig för lägenheten, även vid en godkänd
andrahandsuthyrning. Om hyran inte betalas i tid, om grannarna blir störda eller det uppstår skador i lägenheter, är det alltid du som är ansvarig!
Med vänlig hälsning
SOLLENTUNAHEM
Uthyrningen

Var god vänd! →

Okt 2018

