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INFORMATION OM
INTERN FÖRTUR
Har du fått förändrat behov av bostad på grund av
tillgänglighetsskäl kan en ansökan om förtur göras.
”BOTID SOM KÖTID” KAN VARA ALTERNATIV TILL FÖRTUR
Notera att som hyresgäst hos Alingsåshem kan du räkna din botid i nuvarande lägenhet som kötid.
Inflyttningsdag på nuvarande kontrakt räknas som den första ködagen. Precis som för en vanlig köpoäng
så ger 1 dag i botidskön 1 poäng. Har du bott 10 år hos Alingsåshem på nuvarande kontrakt så har du alltså
redan 3 650 köpoäng. Detta kan göra stor skillnad om du söker ny lägenhet. I första hand söker du alltid
omflyttning med dina köpoäng. Intern förtur är ett undantag från grundreglerna för omflyttning.
TILLGÄNGLIGHET
Kund som bor inom Alingsåshem och är i behov av bättre tillgänglig bostad p.g.a. ålder eller medicinska
skäl som omöjliggör kvarboende i nuvarande bostad, kan beviljas förtur.
Observera att intern förtur endast kan beviljas för en lägenhet med samma storlek/antal rum som du har i
dagsläget.
Vid tveksamhet kan vi komma att begära läkarintyg. Vänligen skicka inte in läkarintyg innan Alingsåshem
specifikt ber om detta.
ANSÖKAN
Ansökan om förtur görs på särskild blankett ”Ansökan om intern förtur”.
BESLUT
Från det att du lämnat in ansökan (eventuellt kompletterad med bilagor), får du/ni besked inom 4–6
veckor om ansökan beviljas eller inte. Beslut i förtursärende kan inte överklagas.
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Om din ansökan beviljas kommer Alingsåshem att lämna ett erbjudande om lägenhet baserat på
uppgifterna i ansökan. Målet är ett erbjudande inom 3 månader från beviljad ansökan. Begränsad tillgång
på lämpliga bostäder utifrån ett tillgänglighetsbehov kan göra att det kan ta längre tid att få ett erbjudande.
Tackar du nej till erbjuden lägenhet anses förturen förfallen, om inte särskilda skäl föreligger, vilka inte
tidigare framkommit i din ansökan.
KONTAKT
Vill du veta mera eller beställa blankett, kontakta Kundservice, telefon 0322-61 77 17 eller mejla oss på
info@alingsashem.se.
Du kan också själv skriva ut en ansökningsblankett från www.alingsashem.se. Vill du besöka oss finns vår
kundmottagning på Södra Strömgatan 6, Alingsås.

