Avtal nr.
Objekt

Ifylld blankett lämnas eller skickas in till Alingsåshem (se adress nedan).
Obs! Endast fullständigt ifylld blankett godkänns för registrering.
Sökande

Medsökande

Personnummer

Förnamn

Efternamn

C/o adress

Bostadsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer, dagtid

Telefonnummer, kvällstid

Mobil

E-post

Namn, anhörig

Telefon, anhörig

Personnummer
Förnamn

Efternamn

C/o adress

Bostadsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer, dagtid

Telefonnummer, kvällstid

Mobil

E-post

Namn, anhörig

Telefon, anhörig

Vid kontakt, ring i första hand till

Sökande

Anhörig

Kriterier för att ställa sig i kön för trygghetsboende
•

Du som söker ska ha fyllt 65 år och vara folkbokförd i Alingsås kommun.

•

Som sökande ska du uppdatera din intressanmälan minst en gång var 12:e månad för att fortsätta vara
aktuell för ett erbjudande och behålla din plats i kön. För att uppdatera intresseanmälan räcker det att du
ringer Kundservice eller besöker vår kundmottagning.

•

Sökande får tacka ner till ett (1) erbjudande efter visning. Tackar du nej efter ytterligare en visning innebär
det att du stryks från trygghetsboendekön och får börja om med nytt datum.
Var god vänd
Postadress
Besöksadress
Box 146
S Strömgatan 6
441 23 ALINGSÅS
441 33 ALINGSÅS
		

Telefon
0322-61 77 17
Org.nummer
556401-2374

Internet
www.alingsashem.se
E-post 					
info@alingsashem.se

Avtal nr.
Objekt

Önskemål om boende
Vård- och äldreomsorgsförvaltningen tar hänsyn till om du som söker känner oro i din nuvarande
bostad eller är i behov av en mer tillgänglig bostad för att klara ett självständigt boende.
Känner du oro i ditt nuvarande boende?

Ja

Nej

Har du problem i din nuvarande bostad?

Ja

Nej

Önskemål om lägenhet (obegränsat antal val)

Antal vuxna
Önskemål område

Lägenhetstyp

Brunnbo

2 rum och kokvrå (4 st)

2 rum och kök (2 st)

Tuvebo

2 rum och kök (6 st)

2 rum och kök med öppen planlösning (6 st)

Hagabo

1 rum och kök (5 st)

2 rum och kök (30 st)

Bjärkebo

2 rum och kokvrå (11 st)

Ej markplan

Afzelii

Helst markplan

Våningsplan oväsentligt

1 rum och kök

2 rum och kök

3 rum och kök (2 st)

För information om Afzelii trygghetsboende tas kontakt direkt med vård- och äldreomsorgsförvaltningens
handläggare, telefon 0322-61 69 87.

GDPR
Jag har tagit del av information i följebrev om GDPR och lämnar härmed mitt samtycke till att AB
Alingsåshem behandlar mina personuppgifter som lämnats ovan. Jag intygar också att de uppgifter
jag lämnat är riktiga, och att jag godkänner att AB Alingsåshem har rätt att kontrollera mina uppgifter.
Jag godkänner samtidigt att Vård- och äldreomsorgsförvaltningen tar del av denna handling eftersom
de har anvisningsrätt till lägenheterna.

Namnteckning sökande

Namnteckning medsökande

Namnteckning anhörig/ god man

Namnteckning anhörig

Ort, datum

Ort, datum

Alingsåshem

