
           Ansökan om förtur: näringsliv
                                    Fylls i av sökanden

Personuppgifter
sökande

Personnummer                                Efternamn                                         Förnamn

Gatuadress                                                                         c/o

Postnummer                                                                       Postadress

Telefon dagtid                                                                     Antal personer i hushållet

Nuvarande 
bostadsförhållande

 Hyresrätt                                      Bostadsrätt                                  Eget boende

Storlek på lägenhet: …...............      Nuvarande hyresvärd: ….................................................................

Övrigt: …...................................................................................................................................................

Önskar lägenhet  1 rok                    2 rok                    3 rok                    4 rok                  5 rok

 Hiss                     Bottenvåning       Ej bottenvåning

Önskat inflyttningsdatum: ............................................        Maxhyra: …..................................................

Anledning till ansökan
…...............................................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................

OBS! Om du tackar nej eller inte svarar på erbjudandet kommer din förtur att makuleras.

 Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas när jag söker bostad. Se information på nästa sida

Datum Sökandes namnteckning       Medsökandes namnteckning

…............................. …...................................................................       ….........................................................................

             Fylls i av arbetsgivaren

Företagets namn                                                                                                                           Organisationsnummer

Ansvarig kontaktperson                                                    Direktnummer                                      E-post

Gatuadress                                                                       Postadress                                          Telefon

Anställningsform                           Visstid                     Projekt                 Tillsvidare

Varaktighet fr o m-t o m                                                     Befattning på anställd                         Månadslön

Övriga upplysningar

Härmed intygas att ovanstående person erhålit arbete i Hallsberg

Datum Underskrift av ansvarig kontaktperson

…............................. …....................................................................

OBS! Anställningsavtal eller intyg ska alltid bifogas ansökan



Regler för förtur: Näringslivsförtur

Näringslivsförtur innebär att Hallsbergs Bostadsstiftelse försöker tillgodose behovet av bostad om 
sökande fått tillsvidareanställning på minst 75 % hos en arbetsgivare inom Hallsbergs kommun. 
Sökande ska dessutom bo utom pendlingsavstånd, dvs. minst 100 km och två timmars enkel 
resväg från arbetsplatsen. Förtursansökan ska inlämnas i god tid innan tjänsten tillträds. Den 
ansökan som Hallsbergs Bostadsstiftelse anser mest angelägen har företräde oavsett vilket datum 
ansökningarna inkommit.

Förtur gäller för ett erbjudande. Tackar sökande nej eller inte svarar på erbjudandet är rätten till 
förtur förverkad.

Innan sökande registrerar denna blankett är det viktigt att de är registrerade via vår hemsida som 
bostadssökande.

Behandling av personuppgifter.

De personuppgifter du lämnar i samband med ansökan om förtur kommer att behandlas i den 
utsträckning som behövs för att göra en bedömning om rätt till förtur finns och om sökande kan 
godkännas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från utomstående personer som kan styrka de 
uppgifter du lämnat. Genom att referenspersoner medger du att Hallsbergs Bostadsstiftelse 
inhämtar uppgifter från dessa personer. Vi kan också komma att begära in uppgifter från 
kreditupplysningsföretag och myndigheter. Uppgifterna kommer att behandlas inom 
bostadsföretaget och kommer bara att behandlas under den tid som ansökan är aktuell. 
Uppgifterna kommer att gallras när du inte längre är aktuell som sökande. Du kan begära rättelse 
av de personuppgifter som inkommit.

 

Ansökan om förtur samt eventuella intyg lämnas till:

Hallsbergs Bostadsstiftelse

Besöksadress: Västra Storgatan 15

Box 74

694 22 Hallsberg

Märk kuvertet ”förtur”

 

 


