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Regler för korttidsuthyrning 
 

Enligt föreningens stadgar 12 § får bostadsrättshavare inte upplåta sin lägenhet i 

andra hand till annan för självständigt brukande om styrelsen inte ger sitt samtycke. 

Vidare ska skälen till upplåtelsen anges. 

 

Det förekommer numera många olika former av korttidsuthyrning organiserat genom 

t ex olika digitala plattformar. Styrelsen ser positivt på att detta sker och att det är bra 

om lägenheternas används särskilt under semestertider när inbrottsrisken är som 

störst. Styrelsen anser därför att bostadsrättshavare ska ha rätt att, utan att ange 

skäl, under kortare tid hyra ut sin lägenhet i andra hand. För att det ska fungera 

smidigt och säkert för alla inblandade föreslås därför att nedanstående regler ska 

gälla vid korttidsuthyrning.  

 

För att stadgan ska ändras krävs att två på varandra följande föreningsstämmor så 

beslutar varför stadgeändringen kan ske först vid nästkommande stämma. Styrelsen 

har tidigare i vår fattat beslut om nedanstående interimistiska regler: 

 

a) Ansökan sker skriftligen till styrelsens ordförande eller vice ordförande. 

 

b) I ansökan ska den tillfälliga hyresgästens namn, adress, mobilnummer samt 

mailadress anges. Den ansvariga förhyraren ska kunna tala och förstå begriplig 

engelska. 

 

c) Bostadsrättshavaren är ansvarig för att hyresgästen informeras om de regler 

som gäller för boende i fastigheten. 

 

d) Den totala uthyrningstiden får årligen inte överstiga två månader per år. Om 

lägenheten ska uthyras längre krävs att bostadsrättshavaren redovisar skälen till 

upplåtelsen. 

 

e) Styrelsen delegerar till ordförande eller vice ordförande att för styrelsen 

godkänna de tillfälliga uthyrningarna. 

 

f) Om uthyrningen överstiger två månader gäller att skälen för uthyrningen ska 

anges och att styrelsen inte delegerar beslutanderätten. 

 

Styrelsen föreslår därför stämman beslutar  

 

att  ovanstående regler, a – f, för korttidsuthyrning gäller tillsvidare samt  

 

att göra tillägg till föreningens stadga 12§ med punkterna a-f. 
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