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ANSÖKAN OM ANDRAHANDSUTHYRNING 

 
 

Kontraktsinnehavare 
Efternamn, förnamn 
  

Personnummer 

Efternamn, förnamn 
 

Personnummer 

Telefon 
 

Mobil E-post 

Gatuadress 
 

Postnummer Ort 

 
 

Adress under uthyrningstiden 
Gatuadress 
 

Postnummer Ort 

 

Uthyrningsperiod 
Fr.o.m T.o.m 

 

Skäl för andrahandsuthyrning:   

□ Provsamboende                     □ Studier eller arbete på annan ort                  □ Längre utlandsvistelse                                       

□ Uthyrning till närstående      □ Annat skäl:_________________________________________ 
 
Intyg måste bifogas för andrahandsuthyrning förutom vid provsamboende som lämnar intyg nedan. 

 

 
Intyg för provsamboende  
Härmed intygas att kontraktsinnehavaren skall provsambo med mig: 

Efternamn, förnamn  
 

Personnummer 

Telefon 
 

Mobil E-post 

Ort och datum Underskrift 

 
 
 

Andrahandshyresgäst 
Efternamn, förnamn 
 

Personnummer 

Telefon 
 

Mobil E-post 

Nuvarande gatuadress 
 

Postnummer Ort 

 

Till ansökan bifogas familjebevis, anställningsintyg och 3 månaders lönespecifikation för blivande andrahandshyresgäst. Dokument 
kommer ej återsändas och handläggningstiden kan vara upp till ca. 8 veckor. 
 

 



Sida 2 av 2 

Wonna I de Jong Fastigheter   www.wonnafast.se 
Brantholmsgränd 72    admin@wonnafast.se 
127 45 Skärholmen    08-710 46 00 ons 11.00-16.00 
 

Försäkran samt medgivanden 
Härmed intygas på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanna, och att ingen uppgift av betydelse 
utelämnats samt att inga olagliga transaktioner förekommer i samband med uthyrningen. Vi är även medvetna 
om att ingen högre hyra får tas ut än den som hyresvärden skickar till förstahandshyresgästen.  
 
Om oriktiga uppgifter lämnas kan detta medföra straffansvar. Innehavaren av lägenhetskontraktet kan komma 
att sägas upp om hyresavtal har ingåtts genom oriktiga, utelämnade uppgifter, eller olagliga transaktioner.  
 
Vi medger att hyresvärden får lämna samt lagra uppgifter om oss som hyresgäster samt ta en kreditupplysning.  
 
Villkor 
Kontraktsinnehavaren bär huvudansvaret för lägenheten som kontraktet avser och ansvarar således för 
andrahandshyresgästen. Andrahandshyregästen förbinder sig att följa våra trivselregler: 

• Rökning får inte ske på någon plats i fastigheten. Rökning skall ske minst 15m från fasaden.  

• Inga lösa föremål som barnvagnar, cyklar, kartonger, sopor etc. får förvaras i trapphus eller korridorer. 

• Sopor skall kastas på avsedd plats och får absolut inte lämnas i trapphus, korridorer eller på gården. 
 
Mer om våra trivselregler finns att läsa på www.wonnafast.se/allmanna-regler 
 
I övrigt fordras andrahandshyresgästen att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Om 
andrahandshyresgästen bryter mot vår allmänna trivselregler kan andrahandshyresgästen bli uppsagd i förtid. 
Vid allvarliga brott kan även kontraktsinnehavaren komma att sägas upp. 
 
Hyresgäst skall invänta skriftligt godkännande och svar innan någon som helst andrahandsuthyrning får ske. 
 
 

Kontraktsinnehavare 1                  Andrahandshyresgäst 
Efternamn, Förnamn Efternamn, Förnamn 

Ort och datum Ort och datum 

Underskrift kontraktsinnehavare Underskrift andrahandshyresgäst 

 
 

Kontraktsinnehavare 2                                   Ansökan beviljad av 

Efternamn, Förnamn Efternamn, Förnamn, Titel 

Ort och datum Ort och datum 

Underskrift kontraktsinnehavare Underskrift 

 

 

http://www.wonnafast.se/allmanna-regler

