Ansökan/Godkännande för 2:s handsuthyrning

BRF Skeviksgatan 1-9
Skeviksgatan 3
134 31 Gustavsberg
www.brfskeviksgatan1-9.se

Lägenhet:
Tidsperiod: [fr.o.m – t.o.m.]:
Brf-medlem:
Telefonnummer där Brf-medlem
är anträffbar under uthyrningstiden:
Personuppgifter – andrahandshyresgäst
Namn:
Personnummer:
Telefonnummer:
Ovanstående information lämnas in till styrelsen tre månader innan gällande uthyrning skall träda i
kraft.
Enligt SFS 1991:614 Bostadsrättslag 7 kap 10§ ska en andrahandsuthyrning ha styrelsens tillstånd.
Enligt 7 kap 11§ kan styrelsen ställa villkor för andrahandsuthyrningen.
Styrelsen BRF Skeviksgatan 1-9, orgnr 769606 – 3135, godkänner andrahandsuthyrning för
ovannämnda lägenhet. Styrelsens villkor för detta är att andrahandshyresgästen följer föreningens
ordningsregler, föreningens stadgar och SFS 1991:614.
Om andrahandshyresgästen bryter mot ordningsreglerna, stadgarna för föreningen eller övrig
paragraf i SFS 1991:614 kommer den uthyrande medlemmen och andrahandshyresgästen att
informeras om förseelsen. Sker det ytterligare förseelser eller om den första förseelsen var grov*
ska brf medlemmen omedelbart avhysa andrahandshyresgästen, görs inte det kommer
bostadsrättsföreningen att anmoda andrahandshyresgästen att omedelbart flytta ut från lägenheten.
Kan föreningen inte nå brf medlemmen kommer föreningen att vända sig enbart till
andrahandshyresgästen.
* Samtliga villkor på vår hemsida: www.brfskeviksgatan1-9.se
Brf medlemmen och andrahandsutyraren intygar med sina underskrift att dessa tagit del av villkoren
för tillståndet för andrahandsuthyrning.

Datum Ort

Brf medlem

Datum Ort

Andrahandsuthyrare

Datum Ort

Styrelsemedlem 1

Datum Ort

Styrelsemedlem 2

Detta tillstånd har upprättats i 2 exemplar där styrelsen sparar ett exemplar och brf medlemmen får ett exemplar.
Sidan 1 av 2
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