Intresseanmälan för Äldrelägenhet
För att kunna ställa dig i kö till en Äldrelägenhet krävs att du är 65 år eller äldre samt att
Äldrelägenheten ger förutsättning för självständighet som inte är möjlig i nuvarande bostad.
Behovet av en Äldrelägenhet ska vara aktuellt.
Vid tilldelning av Äldrelägenhet är det datum för när en fullständigt ifylld intresseanmälan kommit Ale
kommun tillhanda, som avgör vem som erbjuds lägenheten (förutsatt att den sökande uppfyller
grundkriterierna ovan).
Ifylld blankett lämnas eller skickas in till Kontaktcenter (se adress nedan).
Observera!
Om du tackar nej till tre erbjudanden efter visning stryks du från kön till äldrelägenheter. Önskar du
fortfarande en äldrelägenhet får du lämna in en ny ansökan.

Sökande:
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Mobiltelefon

Övrig telefon

E-postadress

Anhörigas namn:
Namn:
Namn:

Telefon:

Relation:

Telefon:

Relation:

Kontakt sker alltid i första hand med den sökande.
Vänligen kryssa för ditt/dina önskemål om Äldrelägenhet nedan.
☐ Jag önskar erbjudande om lägenhet oavsett område.
☐ Jag önskar erbjudande om lägenhet oavsett storlek.
Jag önskar endast erbjudande om lägenhet i följande storlek:
☐ 1 rum och kök
☐ 2 rum och kök
☐ 3 rum och kök
Jag önskar enbart erbjudande om lägenhet i följande område/områden: (notera att väntetiden på lägenhet
därmed kan bli längre)
☐ Alafors
☐ 1 rum och kök
☐ 2 rum och kök
☐ 3 rum och kök
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☐ Nödinge
☐ 1 rum och kök
☐ 2 rum och kök
☐ Bohus
☐ 2 rum och kök
☐ 3 rum och kök

Frågeformulär
Hur bor du idag?
☐ Villa
☐ Radhus
☐ Lägenhet
Finns det trappor i din nuvarande bostad?
☐ Ja
☐ Nej
Om ja, finns det även hiss?
☐ Ja
☐ Nej
Utgör nuvarande bostad ett hinder i din vardag idag?
☐ Ja
☐ Nej
Om ja, på vilket sätt?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
☐ Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).
PuL innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Jag försäkrar på heder och samvete att de uppgifter som jag lämnat är riktiga.
………………………
Datum

………………………………………………………………………...
Underskrift Sökande
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Kontaktcenters anteckningar

Erbjuden

Datum

Tackar ja/nej

Orsak
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