Ansökan om lägenhet
Janne & Aurelia Nilssons Stiftelse
Sökande:
Namn

Personnr

Namn

Personnr

Adress

Telefon dagtid

Postnummer och ort

Telefon mobil

E-postadress

Jag / vi är intresserade av att hyra:
Kryssa i valfritt antal alternativ

1 rum och kök

2 rum och kök

3 rum och kök

Jag vill ställa mig som passiv sökande i bostadskön.
Särskilda önskemål

Forts. nästa sida
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Information om behandling av personuppgifter enligt GDPR
Med anledning av din anmälan till Halmstads kommun, Teknik- & fastighetsförvaltningens, bostadskö kommer Teknik- &
fastighetsförvaltningen att behandla personuppgifter om dig. Fastighetsnämnden är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna.
Den här informationen, som fastighetsnämnden i egenskap av personuppgiftsansvarig är skyldig att tillhandahålla, syftar till att
informera dig om hur och varför denna personuppgiftsbehandling sker. Du kan när som helst kontakta personuppgiftsansvarig på
telefon 035-13 70 00 eller e-post direkt@halmstad.se för mer information om detta.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtalsrättslig grund. Uppgifter du anger i anmälan till
bostadskön (såsom namn, personnummer, adress, telefon och e-post), behandlas för att vi ska kunna kontakta dig angående
eventuella erbjudanden om lägenheter, skicka ut förfrågningar om att kvarstå i bostadskö samt för att kunna förmedla kontakt
mellan avflyttande och inflyttande hyresgäster. Dessa uppgifter kommer att behandlas av berörd personal inom Teknik- &
fastighetsförvaltningen. Uppgifter om namn och personnummer behandlas även i samband med eventuell kreditupplysning för att
kunna pröva en lägenhetsansökan. För detta ändamål förmedlas uppgifter vidare till tredje part i form av
kreditupplysningsföretag. Teknik- & fastighetsförvaltningen behandlar de insamlade uppgifterna från dig för att kunna vidta de
åtgärder som följer av att du begärt att få stå i Teknik- & fastighetsförvaltningens bostadskö med syfte att i förlängningen ingå
ett hyresavtal med oss.
Vi kommer att spara dina personuppgifter under tiden som du står i bostadskön samt för en tid om maximalt två år därefter.
Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under
vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och har under
vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära att få överförda i maskinläsbart
skick till annan personuppgiftsansvarig.
Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt har du alltid rätt att vända dig med klagomål till
Datainspektionen.

Underskrift (skriv ut formuläret för underskrift)
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten sänds till:
Halmstads kommun, Teknik- & fastighetsförvaltningen

Kontakt:
direkt@halmstad.se

Box 246, 301 06 Halmstad

035-13 70 00
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Regler och rutiner för bostadskön inom
Janne & Aurelia Nilssons Stiftelse
Halmstads kommun, Teknik- & fastighetsförvaltningen, har i uppdrag av Janne & Aurelia Nilssons Stiftelse att
ansvara för drift och förvaltning av fastigheten Batteriet 19 på Åkersgränd 8/10 / och Nordbanegatan 41, Halmstad.
Utgångspunkten för dessa förhållningsregler är det testamente som ligger till grund för skapandet av stiftelsen samt
efterföljande ändringar.

Registrering
§1 Den som genom förmedling via Halmstads kommun önskar bli anvisad bostad inom Janne & Aurelia Nilssons
Stiftelse skall vara registrerad i denna bostadskö. Anmälan görs skriftligen på av Teknik- & fastighetsförvaltningen
tillhandahållen blankett. Blanketten kan fås från Teknik- & fastighetsförvaltningen eller via www.halmstad.se
§2 De sökandes ålder har ingen betydelse vid registreringstillfället men åtminstone en av de sökande måste ha fyllt 55
år senast den dag då hyreskontraktet börjar gälla.
§3 Ansökan och placering i kön är personlig och kan ej överlåtas till en annan person. Bara äkta makar och sambon
får ansöka tillsammans på samma blankett.
§4 Finns det två sökande på samma blankett och de inte längre vill stå som sökande tillsammans skall båda sökande
skicka in en ny anmälan som ska börja gälla från samma datum som den gemensamma ansökan.
Underhåll av kön
§5 Det finns en separat kö för varje lägenhetstyp. Vid urval av vilka som får erbjudande för visning gäller i första hand
att den sökande är folkbokförd i Halmstad, i andra hand Halland och i tredje hand resten av Sverige. Finns det flera av
de aktuella som är folkbokförda i Halmstad är det anmälningsdatum som avgör vilka som först får företräde. Med
anmälningsdatum menas den dag då ansökan har kommit Teknik- och fastighetsförvaltningen till handa.
§6 Undantag från §5 ges bara till dem som redan är boende i fastigheten. För dem gäller dock sedvanliga
uppsägningstider.
§7 Man får bara tacka nej till erbjudanden 3 gånger. Därefter hamnar man sist i kön. Att inte komma på en visning för
en lägenhet utan en giltig förklaring räknas som att man tackar nej.
§8 Vill man för tillfället inte ha erbjudande om visning går det bra att ställa sig som passiv sökanden i kön. Det
innebär att man behåller sin köplats men får inga erbjudanden. Det åligger den sökande att själv hålla reda på vilken
status man har samt att själv komma ihåg att aktivera sin köplats.
§9 Om den sökande i sin ansökan har uppgivit speciella krav, t ex ”ej bottenvåning”, får den sökande ej några
erbjudanden om lägenheter som ligger på bottenvåningen. Framförda krav ska vara så konkreta som möjligt för att
undvika subjektiva tolkningar. Skrivningar såsom ”högt upp” och ”stor 2:a” godkänns ej. Det åligger den sökande att
själv hålla reda på vilka krav man har uppgivit på sin ansökan.
§10 Adress- och namnändring skall av de sökande omgående meddelas Teknik- & fastighetsförvaltningen. Teknik- &
fastighetsförvaltningen får ej ändringarna med automatik och kan således inte vara ansvarig ifall erbjudande om lägenhet
ej kommer till rätt adress i tid.
§11 Ibland skickas det ut förfrågan från Teknik- & fastighetsförvaltningen ifall den sökande fortfarande vill stå kvar i
kön. Underlåter den sökande att svara på brevet samt efterföljande påminnelser tas denne bort från kön.
§12 När man har blivit tilldelad en lägenhet tas man bort från kön.
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