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Ansökan om att hyra ut lägenhet i andra hand 

 

SÖKANDE (Förstahandshyresgäst) 
 Efternamn hyresgäst 1  Förnamn hyresgäst 1  Telefon dagtid 

 Efternamn hyresgäst 2  Förnamn hyresgäst 2  Telefon dagtid 

 Adress  Lägenhetsnummer 

 Sökanden önskar hyra ut lägenheten i andra hand under perioden: 

 Från och med (datum)                      till och med (datum) 

    

SKÄL TILL ANSÖKAN 
Sökandens skäl till ansökan om att hyra ut lägenheten i andra hand: 

 

 

 Om skälet omfattar arbete eller studier skall intyg bifogas. Utlandsvistelse, fyll i fullmakt och bifoga kopia av biljett. 

Adress (under uthyrningsperioden) E-postadress (under perioden) Telnr (under perioden) 

FULLMAKT  
Om skälet innebär utlandsvistelse skall någon i Sverige ges fullmakt (nedan) att svara för hyresförhållandet. 

Härmed befullmäktigar jag/vi: 

Förnamn (tilltalsnamn understrykes) 

 

Adress 

 Tel nr dagtid att företräda mig/oss i alla frågor beträfande hyeskontrakt nr 

 E-postadress Underskrift av fullmaktstagare 

 

FÖRESLAGEN HYRESGÄST (Andrahandshyresgäst, bifoga upprättat andrahandskontrakt) 
 Tillträdandens efternamn  Förnamn (tilltalsnamn understrykes)  Personnummer 

 E-postadress  Telnr dagtid  Telnr mobil 

 Medtillträdandens efternamn  Medtillträdandens förnamn (tilltalsnamn understrykes)  Personnummer 

 Mailadress  Telnr dagtid  Telnr mobil 
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Efter hyrestidens utgång avser jag/vi att åter disponera lägenheten för egen räkning. 

 Ort  Datum  Underskrift hyresgäst 1  Personnummer 

 Ort  Datum  Underskrift hyresgäst 2  Personnummer 

 

GODKÄNNANDE/AVSLAG 

 Ansökan 

       Beviljas             Avslås 

 Ort  Datum  Underskrift 

    

Skicka ifylld blankett med ev bilagor till Ditt kontor Skicka ifylld blankett med ev bilagor till Ditt kontor Skicka ifylld blankett med ev bilagor till Ditt kontor Skicka ifylld blankett med ev bilagor till Ditt kontor ----    Se adresser Se adresser Se adresser Se adresser www.heimstaden.comwww.heimstaden.comwww.heimstaden.comwww.heimstaden.com    
 
 
 
    

    


	SÖKANDEFörstahandshyresgäst: 
	Efternamn hyresgäst 1: 
	Förnamn hyresgäst 1: 
	Telefon dagtid: 
	Efternamn hyresgäst 2: 
	Förnamn hyresgäst 2: 
	Telefon dagtid_2: 
	Adress: 
	Lägenhetsnummer: 
	Sökanden önskar hyra ut lägenheten i andra hand under perioden Från och med datum till och med datum: 
	SKÄLTILLANSÖKAN: 
	Adress under uthyrningsperioden: 
	Epostadress under perioden: 
	Telnr under perioden: 
	Härmed befullmäktigar jagvi Förnamn tilltalsnamn understrykes Adress: 
	Tel nr dagtid: 
	att företräda migoss i alla frågor beträfande hyeskontrakt nr: 
	Epostadress: 
	Underskrift av fullmaktstagare: 
	Tillträdandens efternamn: 
	Förnamn tilltalsnamn understrykes: 
	Personnummer: 
	Epostadress_2: 
	Telnr dagtid: 
	Telnr mobil: 
	Medtillträdandens efternamn: 
	Medtillträdandens förnamn tilltalsnamn understrykes: 
	Personnummer_2: 
	Mailadress: 
	Telnr dagtid_2: 
	Telnr mobil_2: 
	Ort: 
	Datum: 
	Underskrift hyresgäst 1: 
	Personnummer_3: 
	Ort_2: 
	Datum_2: 
	Underskrift hyresgäst 2: 
	Personnummer_4: 
	GODKÄNNANDEAVSLAG: 
	Ansökan Beviljas Avslås: 
	Ort_3: 
	Datum_3: 
	Underskrift: 


