
Andrahandskontrakt Helsingkronagården 
 

 
Helsingkronagården medgiver att………………………………………………………………. 
 
upplåter lägenhet/rum…………………………………………………………………………... 
 
i andra hand till…………………………………… Personnummer……………………............ 
 
under tiden……………………-………………….. på följande villkor 
 

1. Andrahandshyresgästen svarar solidariskt mot huvudhyresgästen för dennes förpliktelser gentemot 
Helsingkronagården enligt gällande kontrakt och allmänna kontraktsvillkor.  

 
2. Huvudhyresgästen befullmäktigar härmed andrahandshyresgästen under tiden för 

andrahandsuthyrningen att företräda honom och på hans vägnar mottaga uppsägning och andra 
meddelanden som rör hyresförhållandet mellan huvudhyresgästen och Helsingkronagården. 
Helsingkronagården förbinder sig att i vanligt brev sända alla meddelanden även till huvudhyresgästen 
under den adress som lämnats i ansökan. 

 
3. Andrahandshyresgästen förbinder sig att i huvudhyresgästens ställe och i hans namn till 

Helsingkronagården erlägga den för lägenheten/rummet vid varje tidpunkt gällande hyran. 
 

4. Andrahandsuthyrningen innebär ej någon överlåtelse av hyresrätten och andrahandshyresgästen erhåller 
ej någon självständig rätt gentemot Helsingkronagården. 

 
5. Därest hyresförhållandet mellan Helsingkronagården och huvudhyresgästen upphör att gälla på grund 

av uppsägning eller annan anledning upphör samtidigt därmed hyresförhållandet mellan 
huvudhyresgästen och andrahandshyresgästen. 

 
6. Detta avtal upphör att gälla utan föregående uppsägning vid tiden för andrahandskontraktets utgång. 

 
7. Egna villkor mellan huvudhyresgäst och andrahandshyresgäst gällande ansvar för nycklar, möbler etc. 

bör skrivas separat papper. 
 
Detta avtal har upprättats i 3 likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt exemplar. 

 
 
Huvudhyresgästens tillfälliga adress: ………………………………………… 
    
   ………………………………………… 
 
   ………………………………………… 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
Huvudhyresgästens namnteckning  Andrahandshyresgästens namnteckning 
 
………………………………………… ………………………………………... 
Namn förtydligande   Namn förtydligande 

 
Helsingkronagården Andrahandsuthyrningen godkännes 
Tornavägen 3 
223 63 LUND Lund den…………………………………………………………… 
   Bostadsförman Helsingkronagården 



Allmänna hyresvillkor gällande för avtal 
mellan bostadshyresgäst och Helsingkronagården  

Antagna 2000-05-04 
 

§1. Tillämplighet 
Dessa hyresvillkor gäller som förtydligande och komplettering 
till hyresavtalet mellan hyresgästen och Helsingkrona nations 
studentbostadshus. Hyresgäst skall under hela hyrestiden vara 
aktiv student vid Lunds universitet eller högskola i Lund eller 
Malmö och vara medlem eller stödmedlem i Helsingkrona 
nation. 
 
§2. Hyresperiod och uppsägning  
Hyrestiden löper alltid per kalendermånad. Uppsägning av 
samtliga enheter kan ske tidigast till det månadsskifte som 
infaller en månad efter uppsägningen, dock att uppsägning per 31 
augusti skall göras senast två månader dessförinnan. Uppsägning 
skall vara skriftlig. 
 
§3. Genomgångsbostad och boendespärr 
Bostäder i Helsingkronagården upplåtes som genomgångs-
bostäder för en tid av högst sju år (boendespärr). Förlängning av 
hyrestiden prövas efter ansökan senast tre månader före 
hyrestidens utgång. 
Boendespärren gäller för hyresgästens samlade boende på 
Helsingkronagården, oavsett om byte av bostad skett inom 
fastigheten. 
 
§4. Intrång vid reparation m m 
Hyresgästen har normalt inte rätt till nedsättning av hyran för 
hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden 
låter utföra arbete för att sätta lägenheten i avtalat skick. Inte 
heller utgår ersättning vid normalt underhåll av lägenheten eller 
fastigheten eller vid utrotande av ohyra. Vid tillfälligt avbrott i 
leverans av värme, vatten, el eller i ledningar for avlopp utgår 
ingen ersättning från hyresvärden. 
 
§5. Besiktning 
Bostaden besiktigas vid hyresgästens avflyttning av husförman 
eller vaktmästare. Åverkan, som inte kan hänföras till normalt 
slitage, föranleder reparation som ombesörjes av Helsingkrona-
gården på hyresgästens bekostnad. 
På hyresgästs begäran kan även inflyttningsbesiktning göras, i 
annat fall gäller föregående hyresgästs utflyttningsbesiktning 
som inflyttningsbesiktning. 
Besiktningar görs av Helsingkronagårdens husförman eller 
vaktmästare. 
 
§6. Hyresinbetalningar och hyresfria månader 
Hyran skall vara Helsingkronagården tillhanda på anvisat konto 
senast sista bankdagen före hyresmånadens början. Det skall klart 
framgå vilken enhet hyran avser. Vid obetald hyra debiteras 
påminnelseavgift enligt lag. Hyresgästen svarar för alla kostnader 
som hyresvärden åsamkas for att säkerställa hyran. 
Hyra debiteras inte för månaderna juni, juli och augusti. 
 
§7. Husdjur 
Husdjur får - med undantag för ledarhund för synskadad - inte 
finnas i bostaden. 
 
§8. Deposition 
Hyresgästen inbetalar före inflyttning deposition med belopp som 
fastställs av Helsingkronagårdens styrelse. 
Depositionen används i första hand för att betala 
återställandekostnader vid utflyttningen, i andra hand för att 
täcka ogulden hyra, påminnelseavgifter och inkassokostnader. 
Helsingkronagården återbetalar depositionen inom en månad 
efter det att ovanstående kostnader täckts. 
Helsingkronagården betalar ingen ränta för depositionen. 

 

9. Dubbelboende 
Korridor- och pentryrum ar avsedda till boende för en person. 
 
§10. Överlåtelse av hyresrätt och andrahandsuthyrning 
Hyresrätten får ej överlåtas. Andrahandsuthyrning skall 
godkännas skriftligen i förväg av husförmannen. Förstahands-
hyresgästen svarar även under andrahandsuthyrning för 
hyresbetalningar och bostadens skick. 
Även andrahandshyresgäst skall uppfylla de kriterier som anges i 
§ 1. 
Husförmannen har rätt att med omedelbar verkan avbryta 
andrahandsuthyrning om olägenhet uppstår. 
 
§11. Omflyttning 
Omflyttning kan medges av husförmannen, varvid omflyttnings-
avgift skall erläggas. 
Husförmannen har rätt att flytta hyresgäst till annat rum om det 
ar nödvändigt av underhållsskäl. 
 
§12. Lås 
Hyresgäst betalar förlorad nyckel samt kostnaden för utbyte av 
lås vid nyckelförlust. Det är inte tillåtet att anskaffa extranyckel. 
 
§13. Korridorförman 
Korridorförman utses av hyresgästerna i varje korridor. Han/hon 
svarar för ordningen på korridoren. Hyresgästerna skall iaktta de 
anvisningar som korridorförmannen meddelar. Korridor-
förmannen företräder hyresgästerna gentemot Helsingkrona-
gården vid hyresdiskussioner. 
 
§14. Allmänna bestämmelser 
Korridorerna och trapphusen är utrymningsvägar varför cyklar, 
möbler o dyl. inte får placeras där. Det är inte tillåtet att borra 
eller spika i väggarna eller måla bostaden utan tillstånd av 
husförman eller vaktmästare. 
Särskilda ordningsregler gäller för tvättstuga, motionsrum, bastu 
och sophantering. 

 


