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Information till ansökan om lägenhet
Bifogad ansökan använder Ni när Ni söker lägenhet hos oss på
Byggnads AB OG Ohlsson, fastighetsförvaltningen. Den gäller även för de
hyresgäster som redan bor hos oss och önskar byta lägenhet.
Det är viktigt att Du som sökande fyller i så många uppgifter som möjligt på
ansökan, en ofullständig ansökan kan vi inte behandla.
Fält som är markerade med en* är obligatoriska
Behandling av personuppgifter
Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera
din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att
behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö.
Om du inte önskar stå kvar i kön rensar vi bort och raderar dina personuppgifter.
Ansökan gäller i ett år, förnyelse måste ske inom det året om Ni önskar kvarstå i
kön. Om ni blir aktuell för en lägenhet hos oss kommer en kreditupplysning att
inhämtas.
Det här formuläret kan du fylla i elektroniskt.
OBS! För att vi ska kunna behandla din intresseanmälan måste du
underteckna den. Det innebär att du inte kan skicka
formuläret elektroniskt till oss.
Ansökan skickas till:
Byggnads AB OG Ohlsson
Fastighetsförvaltningen
Box 203
382 23 Nybro
Vid frågor, kontakta:
Uthyrningsansvarig: Ulrika Brosenius
Telefon: 0481-437 02
Besöksadress: Bangatan 8, Nybro
Mailadress: ulrika.brosenius@ogbygg.se
Kontoret är öppet mån-fre 07:30-16:30 (lunchstängt 12-13)
(Vid semestertider och helgdagar kan andra tider förekomma)

Lägenhetsansökan
Persondata
Personnr (12 siffror)*
Förnamn*
Efternamn*
Adress*

Telefon*
Mailadress
Hemmaboende barn*

Sökande

Medsökande

Eventuell c/o adress

Eventuell c/o adress

Gatuadress

Gatuadress

Postnr och ort

Postnr och ort

Antal:

Försörjning
Sysselsättning*
Arbetsgivare, skola
eller annat
Bor idag
Ditt/Ert boende idag
Hyresvärd
Telefon hyresvärd
Bostadsönskemål
Antal rum *
Högsta månadshyra
Inflyttningsdatum tidigast
Övriga önskemål

Hiss

Bottenvåning

Övrig fri text

Behandling av
personuppgifter

Underskrift

I och med undertecknande av ansökan medger Jag/Vi härmed:
- att uppgifterna i denna ansökan får kontrolleras hos berörda
- att uppgifterna om aktuella och tidigare boendeförhållande får
inhämtas hos t ex hyresvärdar
- att uppgifterna i denna ansökan sparas och behandlas av oss
enligt reglerna i GDPR

Datum

