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Ansökan trygghetsbostad
Ansökan skickas till Ale kommun, Kontaktcenter, 449 80 Alafors

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen.  
På www.ale.se/pub kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan 
du få information genom att ringa oss på telefon: 0303–70 30 00. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden är personupp-
giftsansvarig. Vid frågor, kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-70 30 00.

Sökande
Namn Personnummer

Adress Postnummer Postort

E-post Telefonnummer Mobilnummer

Om medsökande finns fyll i namn
Namn Personnummer

Anhörigas namn
Namn Telefonnummer Relation

Namn Telefonnummer Relation

Kontakt sker alltid i första hand med sökande.

Ansökan
 Jag önskar erbjudande om lägenhet oavsett område.
Jag önskar enbart erbjudande om lägenhet i följande område/områden: 
(Notera att väntetiden på lägenhet därmed kan bli längre).
 Alafors (finns 1–3 rum och kök)
 Bohus (finns 2–3 rum och kök)
 Nödinge (finns 1–2 rum och kök)
 Älvängen (finns 1–3 rum och kök)
Jag önskar enbart erbjudande om bostad i följande storlek
 1 rum och kök
 2 rum och kök
 3 rum och kök
3 rumslägenheter erbjuds i första hand till par.
Övrigt

Signatur
Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande

Ort och datum Namnteckning medsökande Namnförtydligande
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En trygghetsbostad i Ale innebär att det finns:
• tillgång till gemensamhetsutrymmen
• möjlighet till gemensamma måltider och
• tillgång till personal

Det innebär också att:
• bostäderna upplåts i form av hyresrätt

För att kunna ställa dig i kö till en trygghetsbostad krävs att du är 65 år eller äldre.
Vid tilldelning av en trygghetsbostad är det datum för när en fullständigt ifylld intresseanmälan kommit Ale kommun 
tillhanda, som avgör vem som erbjuds lägenheten (förutsatt att den sökande uppfyller ålderskriteriet ovan).
Ifylld blankett lämnas eller skickas in till Kontaktcenter, Ale kommun (se adress nedan).
Observera! Du kommer bli erbjuden trygghetsbostad skriftligen via e-post eller brev. Ett svar från dig behöver vi inom 5 
dagar. Om ingen kontakt eller svar ges går erbjudandet vidare till nästa sökande. Om du blir erbjuden och tackar nej till tre 
erbjudanden stryks du från befintlig kö till trygghetsbostad och får då göra en ny ansökan om intresse kvarstår.


	Namn: 
	Personnummer: 
	Adress: 
	Postnummer: 
	Postort: 
	Epost: 
	Telefonnummer: 
	Mobilnummer: 
	Namn_2: 
	Personnummer_2: 
	Namn_3: 
	Telefonnummer_2: 
	Relation: 
	Namn_4: 
	Telefonnummer_3: 
	Relation_2: 
	Övrigt: 
	Ort och datum: 
	Namnförtydligande: 
	Ort och datum_2: 
	Namnförtydligande_2: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off


