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Postadress 
Radarvägen 23 
183 61 Täby

Fakturaadress 
c/o Storholmen Förvaltning 527 
Box 56012 
102 17 Stockholm

Kontakt 
Tel: 0771-786 746 
www.storholmendirekt.se

E-post/Hemsida
info@vingentaby.se
www.vingentaby.se

Bankgiro 
5292-0469 
Org.nr 
716000-1058

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL UPPLÅTELSE 
AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND 

Bostadsrätts-
förening Bostadsrättsföreningen Vingen i Täby 716000-1058 
Bostadsrättshavare / 
sökande 

Namn: Personnummer: 

Namn: Personnummer: 

Adress: Lägenhetsnummer: 

Lägenhetens adress 
m.m.

Gatuadress: Postnummer: Ort: 

Lägenhetstyp (antal rum & 
kök/kokvrå): 

Trappor: Lägenhetens area i m² ca: Lägenhetsnummer: 

Brf nr: Officiellt nr: 

Föreslagen hyresgäst Namn: Personnummer: Antal medl. i hushållet: 

Nuvarande adress: Telefonnummer: 

Referens: Telefonnummer: 

Skäl och övriga 
upplysningar 

Bilaga: 

Handlingar till stöd 
för ansökan 

Kopia av upprättat hyresavtal med den föreslagne hyresgästen bifogas 

Annan handling 

Bilaga: 

Hyrestid Från och med: Till och med: 
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Bostadsrättshavarens adress 
under uthyrningstiden 

Adress: Mobiltelefon: 

Samtycke till behandling av 
personuppgifter 

Jag/vi som föreslås som hyresgäst/er, samtycker till att bostadsrättsföreningen hanterar 
mina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. 

Bilaga: 

Ansökan Bostadsrättshavaren ansöker härmed om tillstånd att upplåta lägenheten till den föreslagna 
hyresgästen. Bostadsrättshavaren ansvarar för att hyresgästen informeras om 
bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsföreskrifter. 
Ort och datum Underskrift bostadsrättshavare 

Namnförtydligande 

Bostadsrättsföreningens 
beslut 

Ansökan beviljas för tiden: Ansökan avslås 

För beviljat tillstånd gäller följande villkor: 

Anledning till att ansökan avslagits: 

Ort: Datum 

Firmatecknare: Firmatecknare: 

Namnförtydligande: Namnförtydligande: 
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