
Fullmakt - andrahandsuthyrning 

Fullmaktsgivare (hyresgäst) 

För- och efternamn Personnummer 

Adress Lägenhetsnummer 

Postadress 

Telefon bostad Telefon arbete/mobil E-post 

Jag ger nedan nämnda person fullmakt att företräda mig i alla frågor som rör min lägenhet under andrahandsuthyrningne. (Fullmaktsgivaren får inte vara andrahandshyresgästen) 
Denna fullmakt äger giltighet intill dess jag återflyttat till ovan angiven lägenhet och kan ej återkallas innan dess.
Uppgifterna som lämnas på denna blankett kommer att användas av AB PiteBo. Vi behandlar uppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Personuppgifterna behandlas 
för att administrera och fullfölja hyresavtalet. 

Fullmaktshavare (företrädare för hyresgäst) 

För- och efternamn Personnummer 

Telefon bostad Telefon arbete/mobil E-post 

Adress 

Postadress 

Underskrifter 

Ort och datum 

Hyresgästens underskrift 

Namnförtydligande 

Ovanstående namnteckning bevittnas av två personer 

Ort och datum Ort och datum 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Hamngatan 40 · 941 32 Piteå · Växel 0911-22 66 00 · www.pitebo.se

Jag/vi samtycker till att hyresvärden äger rätt att behandla de uppgifter som lämnas i denna blankett. Detta innebär bland annat att de uppgifter som lämnas i blanketten kommar att 
dataregistreras. Våra register innehåller de uppgifter som du själv har lämnat och används för administration av den tjänst du/ni bett oss utföra. Personuppgifterna kan också komma att 
lämnas ut till organisation eller förening som hyresvärden är medlem i samt andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar med i sin fastighetsförvaltning. Läs mer om 
PiteBos behandling av personuppgifter på www.pitebo.se.



Information 
Om du inte ska bo i din bostad under en begränsad tid kan du hyra ut den i andra hand 
om du har beaktansvärda skäl. Uthyrningen måste vara godkänd av PiteBo. För mer 
information om vad som gäller vid andrahandsuthyrning se ”Andrahandsuthyrning”. 

Som PiteBos hyresgäst är du hela tiden ansvarig för lägenheten. Du ansvarar för 
hyresbetalningar och för eventuella störningar och skadegörelser som kan uppstå 
under andrahandsuthyrningen. 

Om du är utomlands ska du skriva en fullmakt utställd på någon i Sverige som du litar på 
och som vi kan ha kontakt med om problem uppstår. Din fullmakt förvaras hos oss 
tillsammans med ditt kontrakt. 

Fyll i blanketten och skicka till PiteBo i god tid innan du vill börja hyra ut din 
lägenhet. Normal handläggningstid är ca 3 veckor. 

Mer om andrahandsuthyrning kan du läsa i Jordabalkens 12 kapitel, hyreslagen 40§. 
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