SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG
Søker:
Navn: ______________________________________
Nåværende adresse: ___________________________
Telefon privat: _______________________________
Arbeidsgiver: ________________________________

Sivilstand:
Gift:
Enslig:

F.nr.: __________________
Poststed: _______________
Tlf. arbeid: ______________

Samboer:
Skilt/separert:

Husstandsmedlemmer:
Ektefelles/samboers navn: __________________________
Arbeidsgiver: ____________________________________
Antall barn og deres alder:
____________
_____________

F.nr.: __________________
Tlf. arbeid: _____________

____________

___________

Søker er kjent med at kommunens boliger er gjennomgangsboliger som også skal være tilgjengelige for allergikere, og at det
derfor ikke er tillatt å holde kjæledyr/husdyr som hund, katt osv. i boligen uten kommunens samtykke

Boligbehov:
Det søkes om bolig i:

Boligstørrelse:

Bogen:
Liland:

Inntil 50 m2:
Mellom 50 og 70 m2:
Større enn 70 m2:
Hybel:

Boligtype:
Tjenestebolig:
Gjennomgangsbolig:

Antall soverom: ______
Antall soverom: ______

Spesielle behov; for eksempel funksjonshemning, allergi, husdyrhold, parkering m.v.:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Bakgrunn for boligbehov:
Tilflytting i forbindelse med:
Ansettelse i Evenes kommune:
Ansettelse i annen bedrift i Evenes:
Etablering av egen bedrift i Evenes:

Annet:_____________________________________________________________

Sosialt behov:
Samlivsbrudd:
Lovbestemt PU og PP:

Pensjonist:
Attføringsbehov:

Annet:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nåværende og tidligere boforhold og søknader i Evenes kommune:
Jeg har tidligere leiet kommunal bolig:
I tilfelle ja: Hvor og når: ____________________
Jeg har tidligere søkt om leie av kommunal bolig:
I tilfelle Ja, oppgi når: ______________________

Ja

Nei

Ja

Nei

Undertegnede er kjent med og aksepterer at:
1.

2.

3.
4.
5.

Dersom kommune ikke skaffer bolig i løpet av 6 måneder fra søknadsdato, blir søknaden strøket fra
registeret uten nærmere varsel. Søker må gi skriftlig melding om at søknaden opprettholdes for at den
fortsatt skal bli vurdert
Dersom søker blir tilbudt bolig, må vedkommende melde fra i løpet av 1 uke om tilbudet blir benyttet.
Ved manglende melding, eller hvis tilbudet ikke aksepteres, vil søknaden uten nærmere varsel bli
strøket av registeret. Ny søknad på fastsatt skjema må fremsettes.
Søknaden blir behandlet ut fra de til enhver gjeldende prioriteringer – noe som bl.a. betyr at det ikke er
noen automatisk framrykk i køen.
Kommunen som utleier kan innhente opplysninger for vurdering av hussøkers betalingsevne og
betalingsvilje, og at dette inngår i grunnlaget for vurdering av søknad.
Leietaker kan ikke ta inn husdyr/kjæledyr i boligen uten kommunens tillatelse.

Sted: ________________________________

Dato: _____________________

Søkers underskrift: _______________________________________

