Ansökningsblankett
Information angående ansökningen
Seniorboendet Vallen ägs och förvaltas av de tre stiftelserna Gertrud och Theodor Egnells stiftelse, Stiftelsen S:ta
Elins gård och von Haugwitz-Cedermarkska stiftelsen i Skövde kommun.
De tre stiftelsernas stadgar innebär bland annat att man som hyresgäst har en årsinkomst som inte överstiger
fyra (4) prisbasbelopp och en förmögenhet på mindre än ett (1) prisbasbelopp. För par gäller att den gemensamma årsinkomsten inte överstiger fem (5) prisbasbelopp och den gemensamma förmögenheten är mindre än två
(2) prisbasbelopp.
-För att du ska få möjlighet att komma ifråga för boende på Vallen måste samtliga efterfrågade uppgifter fyllas i.
-Därutöver måste kopior av följande handlingar bifogas (för båda sökande om det gäller ett par):
• Senaste inkomstdeklarationen (huvudblanketten+ specifikation till inkomstdeklaration)
• Senaste besked om slutlig skatt
• Aktuell inkomst. Senaste besked om utbetalning från arbetsgivare, Försäkringskassan
och/eller pensionsutbetalare.
Uppgifter om sökande
Datum
Sökande

Medsökande

Personnr

Personnr

Adress

Adress

Postnr

Ort

Postnr

Ort

Telefon

Mobil

Telefon

Mobil

E-post

E-post

Familjeförhållande (gift, sambo, ensamstående)

Familjeförhållande (gift, sambo, ensamstående)

Önskad P-plats
Särskilda behov

Fortsättning nästa sida

P-plats med motorvärmare

P-plats utan motorvärmare

Ingen P-plats

Uppgifter om den sökandes ekonomi
Sökandes namn
Nuvarande inkomst före skatt (kr/mån)

Bostadsbidrag/bostadstillägg (kr/mån)

Nuvarande hyra (kr/mån)

Övriga inkomster (kr/mån)

Bankmedel, värdepapper, fonder (marknadsvärde)

Fastighet, bostadsrätt (marknadsvärde)

Referenser (exempelvis nuvarande hyresvärd)

Jag försäkrar på heder och samvete att lämnade uppgifter är riktiga och jag har tagit del av och godkänner att
mina uppgifter lagras. Signatur:

Uppgifter om den medsökandes ekonomi
Medsökandes namn
Nuvarande inkomst före skatt (kr/mån)

Bostadsbidrag/bostadstillägg (kr/mån)

Nuvarande hyra (kr/mån)

Övriga inkomster (kr/mån)

Bankmedel, värdepapper, fonder (marknadsvärde)

Fastighet, bostadsrätt (marknadsvärde)

Referenser (exempelvis nuvarande hyresvärd)

Jag försäkrar på heder och samvete att lämnade uppgifter är riktiga och jag har tagit del av och godkänner att
mina uppgifter lagras. Signatur:
Skicka din ansökan till: Vallen, Norra Bergvägen 1, 541 32 Skövde.
Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR
GDPR är en dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) Personuppgifter är all information som
kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig
som ditt namn och dina kontaktuppgifter. Styrelserna för stiftelserna behöver ha tillgång till dessa uppgifter för
att kunna bereda och behandla ansökningarna. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och
att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

