
 

  
 

 

 

Postadress BOX 305, 391 23 Kalmar| Besök Larmtorget 3, Kalmar | Hemsida kalmarhem.se  

Telefon 0480 44 75 00 | E-post kundservice@kalmarhem.se 

Ansökan om andrahandsuthyrning 
 

För att få hyra ut din bostad i andrahand krävs ett godkännande från Kalmarhem. Olovlig andrahandsuthyrning är ett brott 
som kan leda till att du blir av med ditt hyresavtal, likaså om godkännandet har grundats på oriktiga uppgifter. Ansökan är 
inte tillåten för Ungdomsbostäder. 
 
Tänk på att du som avtalsinnehavare är ansvarig för din bostad under tiden då andrahandsuthyrning sker. Bostadsavtalet 
kan inte överlåtas till andrahandshyresgästen. Du får inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om vatten, el, 
bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut din bostad i andrahand får du enbart ta betalt för de kostnader som du 
själv har. 
 
Handlingar som styrker din ansökan ska bifogas, t.ex. arbetsgivarintyg, antagningsbesked eller resehandlingar. Vid 
andrahandsuthyrning av studentboende ska du förutom detta även bifoga studieintyg som visar att föreslagen 
andrahandshyresgäst är heltidsstudent på Linnéuniversitetet. Från det att Kalmarhem har fått in en komplett ansökan är 
handläggningstiden ca tre (3) veckor. Läs fullständiga villkor om andrahandsuthyrning på kalmarhem.se. 

 
 

 

Adress 

 

Objektnummer (ex: 170-2103) 

 

Avtalsinnehavare 1, förnamn och efternamn 
 

Personnummer 

 

Avtalsinnehavare 2, förnamn och efternamn 
 

Personnummer 

 

E-post 

 

Telefonnummer (mobil) 

 

Avtalsinnehavarens tillfälliga adress 

 

Gäller fr.o.m. datum 

 
Föreslagen andrahandshyresgäst 

 

Andrahandshyresgäst, förnamn och efternamn 
 

Personnummer 

 

Nuvarande adress 

 

E-post 
 

Telefonnummer (mobil) 

 
Uthyrningsperiod och skäl till ansökan 

 

Från och med 
 

Till och med 

 

Uthyrningsskäl 

 
Underskrifter 
Jag/vi intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanna 

 

Avtalsinnehavare 1, underskrift 
 

Datum 

 

Avtalsinnehavare 2, underskrift 

 

Datum 

 

Föreslagen andrahandshyresgäst, underskrift 

 

Datum 
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