Aktivering av köplats
i seniorbostadskön

Datum: …………………………………

Sökande
Efternamn, förnamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon dagtid

Mobilnummer

Ort

E-post

Medsökande
Efternamn, förnamn

Personnummer

Markera i kryssrutorna nedan vilka lägenheter som du vill få erbjudande om:
Lägerbacken

Västra Ekudden

 1 rum och kök

 1 rum och kök

 2 rum och kök

 2 rum och kök
 3 rum och kök

Viktig information!





I januari varje år skickas brev ut med köplats till alla medlemmar samt aktiveringsblankett
Medlemmens köplats baseras alltid på registreringsdatum
Medlemmen som aktivt söker bostad och tackar nej/inget svar 3 gånger förlorar sin kötid
Medlemmen som förlorar sin kötid får ny registrerad köplats det datum som det tredje avböjandet/
inget svar sker

Namnförtydligande

Namnteckning
Information om behandling av dina personuppgifter

Personuppgiftslagen reglerar hur nämnden för teknik, fritid och kultur får använda dina personuppgifter. De personuppgifter som du lämnar till nämnden för teknik,
fritid och kultur i samband med ansökningar etc. används (behandlas) för följande ändamål: köhantering av seniorboenden och p-platser, ta fram statistik samt att
göra kundundersökningar. Nämnden för teknik, fritid och kultur kan komma att lämna ut dina personuppgifter till juridiska personer som samarbetar med nämnden
för de ändamål som anges ovan. Nämnden är också skyldig att lämna ut allmänna offentliga handlingar i vilka personuppgifter kan förekomma. I vissa fall kan
nämnden för teknik, fritid och kultur komma att hämta uppgifter om dig från kommunens fastighetsinformations- eller kommuninvånarregister. Du har alltid rätt att
få information om vilka personuppgifter som nämnden för teknik, fritid och kultur har registrerat om dig samt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga
uppgifter i nämnden för teknik, fritid och kulturs register. Om du vill få information eller begära rättelse i ovanstående fall ska du kontakta Vaxholms stad, Tekniska
enheten, 185 83 Vaxholm.

Insändes till:

Vaxholms stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
Tekniska enheten
185 83 Vaxholm

Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00

E-post: fastighet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Riktlinjer för seniorbostadskö
Antagen av Nämnden för teknik, fritid och kultur 2017-11-16, § 54

Anmälan till kön









Sökande är en person som fyllt 65år
Sökande ska vara kommunmedlem dvs. vara folkbokförd eller äga fast egendom i Vaxholms kommun
Ansökan till seniorbostadskön görs skriftligen via särskild blankett
Registrering sker den dag då ansökan är komplett och mottagen av Tekniska enheten
Bekräftelse på att ansökan är mottagen av Tekniska enheten utgår inom skälig tid (i normalfallet inom
en månad) tillsammans med en aktiveringsblankett
Om två ansökningar kommer in samma dag registreras den sökande som är äldst först
Medlemmens köplats baseras alltid på registreringsdatum
I januari varje år skickas brev ut med köplats till alla medlemmar

Söka bostad










För att få erbjudande om bostad måste medlemmen själv aktivera sin köplats
Medlemmen kan när som helst aktivera sin köplats och får baserat på sin kötid (registreringsdatum)
erbjudande om bostad
Aktivering av köplats skall ske skriftligen via särskild blankett där lägenhetstyp av intresse anges
Medlemmen får endast erbjudanden som motsvarar önskemålen som angetts
Medlemmen som aktiverat sin köplats och tackar nej/inget svar 3 gånger förlorar sin kötid
Medlemmen som förlorar sin kötid får ny registrerad köplats det datum som det tredje avböjandet/
inget svar sker
Hyreskontraktet börjar gälla senast en kalendermånad efter påskrivet kontraktsdatum, vilket därmed
måste tas i beaktning vid påskrift av kontrakt
Kötiden nollställs vid förmedling av en lägenhet
Kreditupplysning görs på den som tackat ja till ett lägenhetserbjudande för att kontrollera eventuella
betalningsanmärkningar och betalningsförmåga. Om den sökande har hyresskulder eller inte har god
betalningsförmåga, kommer kontrakt inte att erbjudas. Med god betalningsförmåga menas att
inkomsten ska vara tillräcklig för att klara den tilltänkta hyran. Som inkomst räknas förvärvsinkomst,
försörjningsstöd, handikappersättning, pension och arbetslöshetskassa

Byte av bostad




Medlem som bor i någon av kommunens seniorbostäder har förtur att byta bostad om medlemmen har
bott i sin nuvarande bostad mer än 2 år
Anmälan om önskat byte av bostad skall ske skriftligen via särskild blankett där lägenhetstyp av intresse
anges
Speciell byteskö finns och köplats för byte av bostad baseras på det registreringsdatum som anmälan om
önskat byte av bostad registrerats

Överlåtelse av kontrakt



Medsökande som uppfyller kriterierna för seniorbostadskön, får överta den sökandes köplats vid
bortgång
Hyreskontrakt får övertas vid bortgång av make/maka/sambo

