
 

 

 

Åselehus Noteringar 

Ort/område Våning Lägenhetsstorlek Högsta hyra, kronor 

 

Övrigt   

Önskemål beträffande bostad 

Sökande 
Namn Personnummer 

Nuvarande Gatuadress Postnummer         Postadress 

E-post Telefonnummer bostad/mobil 

Telefonnummer arbete  Årslön  

Arbetsgivarens namn 
 

Arb.giv. telenr  

Nuvarande hyresvärds namn Hyresvärdens telefonnummer 

Medsökande 
Namn Personnummer 

Nuvarande Gatuadress Postnummer         Postadress 

E-post Telefonnummer bostad/mobil 

Telefonnummer arbete 
 

Årslön 

Arbetsgivarens namn Arb.giv. telenr                         
 

Nuvarande hyresvärds namn Hyresvärdens telefonnummer 

Ankomstdatum 
Sökande Bostadslägenhet 

Underskrift Genom min underskrift bekräftar jag även att jag denna dag tagit del av Stiftelsen Åselehus information om 
personuppgiftslagen och lämnar härmed också mitt samtycke till Stiftelsen Åselehus att få inhämta kredit-
upplysningar om mig och upplysningar om mig som hyresgäst hos tidigare hyresvärdar. 
Datum                              Namnteckning 
                                        



 
SÖKANDE  TILL BOSTADSLÄGENHET 
 
Ansökan 
För att Stiftelsen Åselehus ska kunna tillgodose dina önskemål på bästa sätt ber vi att du fyller i medföljande bostadsansökan så 
noggrant som möjligt. 
 
Utifrån kommande 
Kommer du från annan ort och söker bostad för att du fått ett jobb i vår kommun kan du få bostad fortare om du lämnar intyg 
från arbetsgivare med uppgift om anställnings början. 
 
Information om personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 
För att kunna pröva din ansökan om bostad behöver vi uppgifter om både dig som person och din betalningsförmåga. Insam-
lande och registrering av dylika uppgifter kräver ditt samtycke enligt personuppgifts-lagen. 
I och med att du undertecknar blanketten Sökande bostadslägenhet samtycker du till att vi får inhämta kredit-upplysningar och 
upplysningar om dig som hyresgäst hos tidigare hyresvärdar. 
 
Ekonomiska grundkrav 
Stiftelsen Åselehus ska alltid kunna göra en ekonomisk bedömning – om du har möjlighet att klara av att betala din hyra. Det 
innebär att du ska kunna påvisa egen inkomst minst sex månader från inflyttningsdatum. 
Egen inkomst kan t ex vara arbete, A-kassa, studielån (CSN) eller pension. Försörjningsstöd räknas inte som egen inkomst. 
Är din inkomst otillräcklig, i relation till hyreskostnaden, kan vi ev godkänna borgensman. 
Man måste vara 18 år för att få skriva kontrakt i eget namn. 
 
Köordningsregler 
En person som önskar lägenhet i företagets fastigheter skall skriftligen anmäla sitt intresse. Personens köplats bestäms av anmäl-
ningstidpunkten. 
En intresseanmälan får inte vara äldre än två år för att vara gällande. Därför måste den köande 30 dagar före förfallotidpunkten 
förnya sin anmälan för att kunna bibehålla den ursprungliga anmälningstidpunkten. 
Det är alltid den sökandes ansvar att köärendet förnyas. 
Hyresgäst som tidigare misskött sig som boende hos Åselehus eller andra bostadsföretag erbjuds ej bostad. 
Med misskötsel gäller dokumenterade klagomål från grannar och obenägenhet att betala hyresskulder eller svara upp på andra 
krav från hyresvärden. 
Man kan inte överlåta sin köplats till annan. 
 
Avregistrering ur kön 
• Får du kontrakt på en bostad så försvinner du med automatik ur kön. Du kan ställa dig i kö igen. 
• Får du kontrakt på en bostad och ångrar dig efter att kontraktet är utskrivet. 
• Om lägenhetserbjudanden kommer i retur p g a att adressändring ej skett, i skrift eller via mail. 
• Om sökande ej besvarat Åselehus årliga aktualiseringsförfrågan. 
 
Förtur 
Om kö uppstår till en speciell lägenhet kan eventuell förtur gälla av sociala eller medicinska skäl, som skall vara väl dokumente-
rade. Om tveksamhet råder avgör Förvaltaren om skälet är godtagbart. 
 
Internbyte 
Hyresgäst som byter lägenhet inom vårt bestånd betalar dubbelhyra endast under de dagar de nyttjar bägge lägenheterna. 
 
Välkommen med din ansökan 
Stiftelsen Åselehus 
Vasagatan 5 
919 32  Åsele 
 
Öppettider: Måndag – onsdag, fredag 08.00 – 12:00, Torsdag 08.00 – 16.00 
Telefontider:  0941 – 142 20, måndag – fredag 08.00 – 12.00 


