
BOSTADSANSÖKAN
ANSÖKNINGEN ÄR I KRAFT 3
MÅNADER, KAN FÖRNYAS PER
TELEFON ELLER SKRIFTLIGEN

Berggatan 3, 06100 BORGÅ
Tel. (019) 521 3600

1. SÖKANDENS PERSONUPPGIFTER
Släktnamn och tidigare namn Förnamn

Personbeteckning Hemkommun

Nuvarande adress Postnummer och -anstalt

Telefonnummer E-post

Titel eller yrke Arbetsgivare

2. PERSONUPPGIFTER FÖR MAKE/MAKA/SAMBO, SOM FLYTTAR MED
Släktnamn och tidigare namn Förnamn

Personbeteckning Hemkommun

Nuvarande adress Postnummer och –anstalt

Telefonnummer E-post

Titel eller yrke Arbetsgivare

3. ÖVRIGA SOM FLYTTAR IN
Namn Personbeteckning

4. UPPGIFTER OM DEN NUVARANDE BOSTADEN
Lägenhetstyp m2 Invånarantal

Besittningsförhållande

□ hyresbostad □ egen bostad □ bor hos föräldrarna 

□ tjänstebostad □ bostadsrättsbostad □ underhyresgäst 

□ studiebostad □ annat, vad?  



5. DEN SÖKTA LÄGENHETEN
Lägenhetstyp

r + k/kv
Stadsdel Hyran högst

Andra önskemål

6. BOSTADSBEHOVET
□ utan bostad □ skilsmässa □ bostadens utrustning el. skick 

□ hyreskontraktet upphör □ hälsoskäl □ hyrans storlek 

□ den egna bostaden till salu/såld □ för liten bostad □ bostadens läge 

□ flyttning till orten □ för stor bostad □ 

□ giftesmål/samboende förhållande □ bor hos föräldrarna □ 
Övriga uppgifter

7. INKOMST OCH FÖRMÖGENHET
Nuvarande bruttoinkomster

sökandens makes/makas övrigas sammanlagt
Studielån

sökandens makes/makas övrigas sammanlagt
Äger eller har ägt under de senaste 5 åren

□ aktielägenhet □ egnahemshus □ fritidsbostad eller annan fastighet
Försäljningsvärde Bostads skulder Bostaden överlåtits, när?

                                                □ har inte 

8. ÖVRIGA UPPGIFTER
□ vi har husdjur (vad, antal)

□

□

□ 

9. UNDERSKRIFT
Jag försäkrar att uppgifterna ovan är riktiga.
Ort och datum Underskrift

10. BILAGOR SOM BÖR BIFOGAS
□ intyg över månadsinkomster (löne-, dagpenning-, utkomststöd- eller pensionsintyg) eller 
studieintyg av studerande
□ senaste fastställda skattebeslut för alla över 18-åringar som flyttar in

□ utredning över bostadens värde om Ni äger eller har ägt en bostad/fastighet under de senaste 5 åren 
□ intyg över studie- eller bostadslån 
□ hälsoinspektörens utlåtande, om Ert bostadsbehov beror på den nuvarande bostadens dåliga skick 
□ läkarintyg, om Ni ansöker om bostad p.g.a. hälsoskäl


