
 

Policy för andrahandsuthyrning i Bostadsrättsföreningen Åparken 

Ansökan om andrahandsuthyrning 

Ansökan om andrahandsansökan ska göras skriftligen till föreningens styrelse. Ansökan behandlas vid 

nästkommande styrelsemöte. Ansökan måste därför vara styrelsen tillhanda minst två månader 

innan den tilltänkta hyresperiodens början.  

En ansökan om andrahandsuthyrning ska för att kunna prövas av styrelsen innehålla följande: 

 Bostadsrättshavarens namn och adress (nuvarande samt under uthyrningstiden) 

 Vilken tidsperiod ansökan avser 

 Varför medlemmen vill hyra ut i andra hand och underlag som styrker detta 

 Namn och personnummer på den tilltänkta hyresgästen 

En eventuell begäran om förlängning av redan inlämnat tillstånd till andrahandsuthyrning ska ha 

inkommit till styrelsen senast två månader innan utgången av den tidigare hyresperioden. 

Styrelsens beslut ska genast meddelas medlemmen skriftligen. Vid avslag på ansökan ska även 

upplysning lämnas om att det finns möjlighet att överklaga styrelsens beslut till Hyresnämnden.  

Ansökningshandlingar 

Ansökningshandlingar finns på förenings hemsida, www.aparken.se. 

Förutsättning för godkännande 

Uthyrning av andra hand skall godkännas av styrelsen om bostadsrättshavaren har ett giltigt  

skäl till behov av tillfällig uthyrning.  

Detta kan vara: 

 tillfälligt arbete på annan ort 

 tillfälliga studier på annan ort 

 provsambo (högst 1 år) 

 längre sjukhusvistelse 

 service-/vårdboende 

 tillfällig utlandstjänstgöring 

 militärtjänstgöring 

 fängelsevistelse 

 bereda närstående bostad  

 om bostaden är svårsåld på grund av marknadsläget 

En förutsättning för att andrahandsuthyrning ska medges är att den tilltänkta hyresgästen är en 

skötsam person. Uthyrning får endast ske till fysisk person. 

http://aparken.se/brf/


Tidsbegränsning av andrahandsupplåtelser 

Uthyrning i andra hand ska inte godkännas för längre tid än ett år i taget om inte särskilda skäl 

föreligger. Uthyrning får alltså inte godkännas tillsvidare utan måste begränsas i tiden.  

Styrelsen kan vägra att förnya tillstånd om t.ex. uthyrning skett under lång tid tidigare.  

Allmän information till medlem som hyr ut i andra hand 

Medlemmen måste alltid begära tillåtelse till andrahandsuthyrning. Medlem som hyr ut i andra hand 

utan styrelsens skriftliga tillstånd riskerar att förverka sin bostadsrätt. 

Medlem som hyr ut sin lägenhet i andra hand är personligen ansvarig för att bostadsrättsföreningens 

trivsel- och ordningsregler följs likaså är det bostadsrättshavaren som har ansvar för lägenheten samt 

övriga förpliktelser gentemot föreningen i övrigt. 

Medlemmen ansvarar för att under hela hyresperioden hålla styrelsen informerad om sina aktuella 

kontaktuppgifter 

 


