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Tillfällig andrahandsuthyrning

Förstahandshyresgäst(er)

Namn Personnummer

Lägenhetsnummer Telefon

Adress Postnummer Ort

E-post

 Avtalsstart

Om ni är två på kontraktet

Namn Personnummer

E-post Telefon

Adress under uthyrningen* Postnummer* Ort*

Ansökan om andrahandsuthyrning (högst 1 år)

F.r.o.m. datum T.o.m. datum

Andrahandshyresgäst 1

Namn Personnummer

Adress Postnummer Ort

E-post Telefon

Andrahandshyresgäst 2

Namn Personnummer

Adress Postnummer Ort

E-post Telefon

 

Detta avtal ska fyllas i och lämnas in till Finnvedsbostäder när ny hyresgäst vill flytta in innan kon-
taktet har börjat att gälla. Avflyttande hyresgäst ansvarar för att omboka sin slutbesiktning till en 
ny tid innan tillträde sker av ny hyresgäst. 
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Tillfällig andrahandsuthyrning
Förstahandshyresgästen ger genom sin underskrift andrahandshyresgästen tillåtelse att hyra 
lägenheten under uppsägningstiden. Hyreskostnader för el/vär,me/varmvatten/tv/bredband/tele-
fon och liknande regleras mellan avtalets parter. Avtalet avslutas per automatik när förstahands-
hyresgästens kontakt löper ut. Lägenheten uthyres för att användas som bostad. Godkännande 
av flyttstädning hanteras mellan avtalets parter.

Ort och datum

Förstahandshyresgäst     Andrahandshyresgäst

Slutbesiktning genomförd av Finnvedsbostäder den

Övriga hyresvillkor

1. Det åligger andrahandshyresgästen att väl vårda lägenheten och att genast till förstahandshy-
resgästen och fastighetsägaren anmäla eventuella skador eller brist och förekomst av ohyra och 
skadeinsekter.

2. Andrahandshyresgästen får inte överlåta eller upplåta lägenheten i sin tur.

3. Ändras hyran eller hyresvillkoren för lägenheten på grund av avtal mellan fastighetsägaren och 
förstahandshyresgästen eller efter träffad förhandlingsöverenskommelse enligt gällande förhand-
lingsklausul, skall ändringen gälla även detta andrahandsavtal. 

4. Andrahandshyresgästen förbinder sig att under hyrestiden följa de ordningsföreskrifter som 
gäller för fastigheten enligt uthyrarens hyresavtal med fastighetsägaren. 

5. Andrahandehyresgästen ansvarar för skada eller förlust av inventarier samt skador på lägen-
heten och gemensamma utrymmen som uppkommer genom hans vällande eller genom vårdslös-
het eller försummelse av något som han ansvarar för. Andrahandshyresgästen är inte skyldig att 
ersätta skada som uppkommit genom normalt slitage. 

6. På försenade hyresbelopp utgår ränta enligt räntelagen från förfallodagen. 

7. Slutbesiktning av lägenheten måste vara genomförd innan tillfällig andrahandsuthyrningen 
påbörjas. 


