ANSÖKAN TILL TRYGGHETSLÄGENHET
Personuppgifter

Vänligen fyll i ansökan fullständigt

Sökandens efternamn

Medsökandens efternamn

Tilltalsnamn

Tilltalsnamn

Personnummer

Personnummer

Nuvarande bostad
Adress

Adress

Postnummer

Ort

Tel. bostad

Postnummer

Tel. mobil

Tel. bostad

E-mail

Tel. mobil

E-mail

Hyresvärd

Antal rum/yta

Ort

Tel. hyresvärd

Månadshyra

Lgh.nr.

Har bott sedan år

Aktiv eller passiv köplats

Hyresvärd

Antal rum/yta

Tel. hyresvärd

Månadshyra

Lgh.nr
.

Har bott sedan år

OBS! Sökande ansvarar själv för att aktivera sin köplats.

Aktiv köplats då jag/vi uppfyller alla kriterier och önskar bli erbjuden lägenhet när det är min/vår tur enligt turordningen.
Passiv köplats då jag/vi inte uppfyller alla kriterierna och/eller vill inte flytta än.

Önskemål

Antal rum

Våning

Almgården i Vellinge
Postgården i Höllviken
Omtankens hus i Höllviken
Bäckagården i Skanör
Har hemtjänst/ trygghetslarm
Sökanden är medveten om att hyresvärden kommer att utföra sedvanlig kreditbedömning. Vidare kan hyresvärden fordra borgen om detta anses
behövligt. Den sökande är skyldig att anmäla eventuell namn- och adressändring under kötiden.
Den sökande lämnar sitt samtycke till att ISS Facility Services AB lagrar, bearbetar och behandlar lämnade personuppgifter enligt den Allmänna
dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt
att få eventuella felaktiga uppgifter rättade. Den sökande ger sitt samtycke till att ISS Facility Services AB tar upplysningar från Omsorgsnämnden
angående biståndsinsatser. Ansökan skickas till: ISS Facility Services AB, Modemgatan 10, 235 39 Vellinge.

Jag/vi har tagit del av bifogad information och vill ansöka om Trygghetslägenhet.
…………………………………………………

Datum/underskrift

Senast uppdaterad 2019-01-18

………………………………………………..

Datum/Underskrift

REGLER FÖR KÖ TILL VELLINGE KOMMUNS
TRYGGHETSLÄGENHETER
Vellinge Kommuns trygghetsboende finns på Almgården i Vellinge, Postgården och
Omtankens hus i Höllviken och Bäckagården i Skanör. Trygghetsboendena är helt vanliga
hyreslägenheter.
I hyran ingår inte hemtjänst eller annan omvårdnadsservice.
Kriterier för att ställa sig i kön:
 Den sökande skall ha fyllt 67 år.
 Den sökande skall ha varit mantalsskriven i Vellinge Kommun i minst ett år.
Kriterier för att erhålla erbjudande om ledig lägenhet:
 Ålder 75 år eller äldre.
 Mantalsskriven i Vellinge kommun minst ett år.
 Du ska vara beviljad hjälp från hemtjänsten eller/och ha trygghetslarm från kommunen.
Fördelning:
Fördelningen av lägenheterna sker efter kötid och med sökandens önskemål som grund.
Aktivering:
Den sökande ansvarar för att meddela ISS Facility Services när man vill aktivera sin köplats och
vill bli erbjuden lägenhet. Köplatsen kan endast aktiveras om kriterierna för att erhålla erbjudande
om lägenhet är uppfyllda.

Så fyller ni i er ansökan:
 Kryssa i vilket/vilka trygghetsboende ni vill bo i. Det går bra att söka mer än ett alternativ.
 Fyll i ert namn, adress, postnummer, ort, fullständigt personnummer, eventuell
medsökande samt uppgifter om nuvarande hyresvärd.
 Ange antal rum ni är intresserad av. Det går bra att söka mer än ett alternativ.
 Fyll i datum samt underteckna med er/era namnteckningar.
Skicka er ansökan till:
ISS Faciliy Services AB
Modemgatan 10
235 39 Vellinge

______________________________________________________________________
E-post: vellinge.kommun-kundservice@se.issworld.com
Telefonnummer: 040-691 16 67
Senast uppdaterad 2019-01-18

