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Ansökan om samtycke till upplåtelse i andra hand av bostadsrätt
(7 kap 10 § Brl)  Ansökan samt kontrakt förslag skickas till Andrahand@studioapt.se skriv ditt lgh # som subject! 

 

1. Bostadsrättshavare Förnamn, efternamn                                                                                       Person-/Samordningsnr

Utdelningsadress mobil tel. nummer 

E-postadress 

Postnr Ort 

2. Hyresobjekt Fastighetsbeteckning Föreningens namn Lgh.nr. 

Gatuadress 

3. Föreslagen hyresgäst       Förnamn, efternamn                          Person-/Samordningsnr

Utdelningsadress mobil tel nr. 

E-postadress 

Postnr Ort 

4. Referenser Förnamn, efternamn / Firma Tel.nr 

5. Hyrestid (dd.mmm.år) Fr.o.m.                                                                  t.o.m. 
 

6.Bostadsrättshavarens 
adress under 
uthyrningstiden 

Utdelningsadress Tel.nr 

Postnr Ort 

7. Skäl för uthyrning  
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8. Underskrift 
andrahandshyresgäst 

Jag har tagit del av att SBC kommer att spara namn och adress och övriga häri angivna 
kontaktuppgifter på mig som andrahandshyresgäst under tiden detta avtal gäller för att 
bostadsrättsföreningen ska kunna kontakta mig. Jag kan läsa mer om SBC:s hantering av 
personuppgifter i integritetspolicy på www.sbc.se.

  Med undertecknandet bekräftar Du att Du har läst och kommer följa ordningsreglerna*.
  
 

 
 
                                                                              Andrahandshyresgäst namnförtydligande              Andrahandshyresgästen underskrift  
     

      9. Underskrift                               Ort och datum
       Bostadsrättshavarens

 
         Bostadsrättshavaren har delat 

           ordingsreglarna med förslagna 
            hyresgästen.

        Bostadsrättshavarens underskrift   

10. Beslut              Ansökan beviljad           avslagen                   den 

ansökan beviljas, dock begränsas uthyrningstiden till den 

 

                                                                                                                     Föreningen tar ut avgift för andrahandsuthyrning  enligt stadgarna 

                                                          

 Skäl 

Ort och datum 

Bostadsrättsföreningen 

Namn                                                                          Underskrift 

   StudioApt.46 1231
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*Ordningsreglerna ska du ha fått av bostadsrättsinhavaren men är också tillgängligt på hemsidan.

Karina
Typewritten Text

Karina
Rectangle


	Lghnr: 
	Gatuadress: Rådmansgatan 46, 113 57 Stockholm
	7 Skäl för uthyrning: 
	Bostadsrättsföreningen tar ut avgift för andrahandsuthyrning: Off
	Bostadsrättsföreningen: StudioApt.46
	Fastighetsbeteckning: Sjöråen 24
	Föreningens namn: StudioApt.46
	8 namnförtydligande & underskrift andrahandshyresgäst: 
	Namn: 
	1: 
	 bostadsrättshavaren förnamn efternamn: 
	Utdelningsadress till bostadsrättshavaren: 
	 Postnr till bostadsrättshavarens utdelningsadress: 
	 Epostadress till bostadsrättshavaren: 
	 Ort till bostadsrättshavarens utdelningsadress: 
	 bostadsrättshavarens Pers: 
	nr/Samordningsnr: 

	 Mobil tel nr till bostadsrättshavaren U: 

	3: 
	 Förnamn efternamn till föreslagen hyresgästen: 
	 Persnr till föreslagen hyresgästen: 
	 Utdelningsadress till föreslagen hyresgäst: 
	 Mobil tel nr: 
	 till föreslagen hyresgäst: 

	 Epostadress till föreslagen hyresgäst: 
	 Postnr till föreslagen hyresgäst: 
	 Ort till föreslagen hyresgäst: 

	4: 
	 Förnamn efternamn och firma namn till föreslagen hyresgästens referenser: 

	5: 
	 Hyrestdi Fr: 
	o: 
	m: 


	 hyrestid t: 
	o: 
	m: 



	6: 
	 Utdelningsadress till bostadsrättshavaren under uthyrningstiden: 
	 Mobil tel nr: 
	 till bostadsrättshavaren under uthyrningstiden: 

	 Postnummer till bostadsrättshavaren under uthyrningstiden: 
	 Ort till bostadsrättshavaren under uthyrningstiden: 

	9: 
	 Bostadsrättshavaren ort vid underskrift: 
	 Datum vid namnteckning av Bostadsrättshavaren: 
	 Bostadsrättshavaren har delat ordingsreglarna med förslagna hyresgästen: Off

	10: 
	 Beslut beviljad: Off
	 Beslut begränsnings datum: 
	 Avslagen datum: 
	 Skäl för beslutet: 
	 Styreslemedlems ort vid underskift: 
	 Styrelsens beslut datum: 

	Beslut avslagen: Off
	ansökan beviljas dock begränsas uthyrningstiden till den: Off


