
Brf Loket 16 
Torsgatan 27 / Atlasgatan 4 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL UPPLÅTELSE AV 
BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND 

Ansökan nr:_________ 
 

 
 

Sida 1 av 3 

Bostadsrättshavare/ 
sökande 

Namn:         Personnummer: 

       

Namn:         Personnummer: 

            

Adress (gata och våningsplan): 
  
  

Lägenhetsnummer: 

  

Föreslagen 
hyresgäst 

Namn:         Personnummer: 

       

Nuvarande adress:       Telefonnummer: 

            

Referens:     Telefonnummer: 

            

Skäl och övriga 
upplysningar 

            

            

Handlingar till stöd 
för ansökan 

□ Kopia av upprättat hyresavtal med föreslagen hyresgäst 
 
□ Annan handling ___________________________________________________ 
 
□ Annan handling ___________________________________________________ 

Hyrestid  
(max 1 år) 

Från och med:   Till och med:   

Bostadsrättshavarens 
kontaktuppgifter 
under 
uthyrningsperioden 

Adress:         Telefon: 

E-post:           

Ansökan Bostadsrättshavaren ansöker härmed om tillstånd att upplåta lägenheten till den 

föreslagna hyresgästen. Genom undertecknande av ansökan accepterar 

bostadsrättshavaren de villkor som gäller för andrahandsupplåtelse enligt sida 3. 

Ort/Datum:   Bostadsrättshavare: 
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Bostadsrätts-
föreningens 
beslut 

□ Ansökan beviljas □ Ansökan avslås 

□ För beviljat tillstånd gäller följande villkor:     

         

  
 
 
 
 
 
 

       

         

         

□ Anledning till att ansökan har avslagits:     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

         

         

Ort/Datum:             

         

              

Brf Loket 16: 
 
 
Namnförtydligande: 
 
 

       

 

Anvisningar: 

• Ansökan ska skrivas ut ensidigt (separata blad) i ett (1) exemplar.  
• Endast sida ett (1) ska fyllas i av den sökande.  
• Ansökan ska lämnas i Styrelsens postlåda på Torsgatan 27.  
• Ej komplett ansökan returneras i den sökandes postlåda. 



Brf Loket 16 
Torsgatan 27 / Atlasgatan 4 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL UPPLÅTELSE AV 
BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND 

Ansökan nr:_________ 
 

 
 

Sida 3 av 3 

 

För uthyrning i andra hand gäller följande villkor: 
 

• Att hyresgästen av bostadsrättshavaren informeras om föreningens ordningsföreskrifter 

och stadgar 

• Att föreningen håller bostadsrättshavaren ansvarig för hyresgästens vandel i lägenheten 

och att störningar kan resultera i förverkande av bostadsrätten 

• Att anmodan om rättelse kommer att lämnas till bostadsrättshavaren och ej tillhyresgästen 

• Att bostadsrättshavaren i och med uthyrningen fortsatt är ekonomiskt ansvarig för 

bostadsrätten 

• Att särskild försäkring eventuellt måste tecknas för bostadsrätten under 

uthyrningsperioden 

• Att ny ansökan måste göras om upplåtelsen ska förlängas, oavsett tid 

• Att byte av hyresgäst innebär att ett nytt tillstånd måste sökas 

• Att hyresgästens namnlapp endast får sättas på och brevlådan och ej på lägenhetsdörr eller 

namntavlan i entrén 
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