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Blanketten skickas till: 

HSB Göteborg, Box 311 11, 400 32 Göteborg eller info.gbg@hsb.se 

 

Innan du fyller i blanketten, läs gärna den information om andrahandsuthyrning som finns här på webben. 

Förutom själva ansökningsblanketten så behöver du bifoga intyg/dokument som styrker dina skäl för 

andrahandsuthyrningen samt kopia på andrahandshyresavtalet där uppgift om hyra framgår. 

 

HSB GÖTEBORGS HYRESGÄST (den eller de som står för kontraktet) 
Namn 1 Personnummer 

            
Namn 2 Personnummer 

            
Adress E-post 

            
Telefonnummer dagtid Mobiltelefonnummer 

            

ÖNSKAR HYRA UT TILL 
Namn 1 Personnummer 

            
Namn 2 Personnummer 

            
E-post Telefonnummer 

            

ÖNSKAR HYRA UT OVANNÄMNDA LÄGENHET UNDER TIDEN 
Från och med, datum (XXXX-XX-XX) Till och med, datum (XXXX-XX-XX) 

            

ANLEDNING TILL UTHYRNING 

Motivera här varför du önskar hyra ut din lägenhet, till exempel på grund av provsammanboende. Det räcker inte att skriva 

exempelvis ”ändrade familjeförhållanden”, utan du måste utveckla motiveringen. Detta ska styrkas med intyg i förekommande 

fall, exempelvis kontrakt på lägenheten du ska provbo i samt personnummer på blivande sambo. 

Anledning till uthyrning 

      

Särskilda bestämmelser 

Förstahandshyresgästen förbinder sig att under den tid han/hon inte bor i lägenheten hålla HSB Göteborg underrättad om sin 

adress eller, vid utlandsvistelse, ha befullmäktigad person att företräda sig i alla frågor som rör lägenheten i fråga. Se blankett 

"Fullmakt andrahandsuthyrning". 

Adress eller företrädare 

      
 

Genom att underteckna ansökan ger jag/vi vårt fulla samtycke och godkännande enligt GDPR till att tillsvidare lagra, spara och 

bearbeta personuppgifterna i HSB Göteborgs dataregister. 

UNDERSKRIFT 
Ort och datum (XXXX-XX-XX) Ort och datum (XXXX-XX-XX) 

            
Namnteckning förstahandshyresgäst Namnteckning andrahandshyresgäst 
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