
Fyll i blanketten och lämna den underskriven i föreningsbrevlådan i porten på Tjustgatan 2. När styrelsen har beslutat kommer en 
skannad kopia att skickas till den e-postadress som du som uthyrare har angett. Samtidigt skickas en kopia till MBF. 

   
2019-11-01 

 

 

ANSÖKAN om tillstånd att hyra ut 

bostadslägenhet nr …………………….. 
(Skriv lägenhetsnummer som på anslaget i porten) 

Lägenheten finns på Tjustgatan    2    4 
(Markera det som stämmer) 

 
FYLL I ALLA FÄLT! - TEXTA NÄR DU FYLLER I BLANKETTEN! 
Uthyrare, (bostadsrättsinnehavaren) alt. hyresgästen (andrahandsuthyraren) Hyresgäst/er alt. andrahandshyresgästen 

  

Personnummer 1 Personnummer 2 Personnummer 1 

 
Personnummer 2 

 
E-post där uthyraren kan nås under uthyrningen 

 
E-post där hyresgästen kan nås under uthyrningen 
 

Adress där uthyraren kan nås under uthyrningen Nuvarande adress (dvs. före inflyttning i denna lägenhet) 

Postnr och ort Postnr och ort 

 
Uthyrarens mobiltelefon 

 
Telefon arbete Hyresgästens mobilnummer Telefon arbetsgivare 

Skäl för uthyrningen Familjens sammansättning, antal vuxna, barn över 16 år, och barn under 16 år 

 Nuvarande hyresvärd (eller motsvarande)  

 
Telefon hyresvärd 

Ansökan avser uthyrningen avser perioden nedan (Vi beviljar 6 månader åt gången, upp till totalt 2 år) 

Ansökan avser uthyrning i upp till 6 månader  ja  nej 
Datum för denna uthyrnings början Datum för denna uthyrnings slut 

Lägenheten är uthyrd sedan upp till 6  12  18  månader, mer än 18   månader. (total tid oavsett hyresgäst) 

Eventuella skäl för uthyrning i längre tid än 6 månader, eller längre än 2 år om lägenheten redan har varit uthyrd i 18 månader  

Om du ska vistas utomlands en längre del av uthyrningstiden ska du lämna fullmakt till en person att ta emot meddelanden, 
delgivningar m.m. från Brf. Ritbesticket och bifoga fullmakten till ansökan. 

• Ska du vistas utomlands och har bifogat en fullmakt?  ja  nej (Om du har kryssat ja beviljas inte ansökan utan fullmakt) 
• Glöm inte att bifoga uthyrningskontraktet för lägenheten till denna ansökan! 

Härmed ansöker jag/vi om tillstånd till uthyrning 
Bostadsrättsinnehavarens/nas underskrift/er Ort och datum 

Styrelsens beslut 

Uthyrning beviljas:   ja   nej 
Uthyrning beviljas till och med annat datum, nämligen 

Skäl för eventuellt avslag 

Underskrift (Ritbesticket, Styrelsemedlem 1) Underskrift (Ritbesticket, Styrelsemedlem 2) 
 

Ort och datum 

 
Ort och datum 

 


