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RASEBORGS STAD   BOSTADSANSÖKAN   
 

Inlämningsdag  _________________________    Ansökan är ikraft fyra (4) månader. 

 
Skriv ut blanketten, fyll i och underteckna den. Lämna in blanketten eller skicka den per post med bilagor 
till: Raseborgs hyresbostäder, Sandåsgatan 3 A, 10300 Karis.  

     
Sökandens personuppgifter 

Efternamn 
         

Förnamn (tilltalsnamnet understreckas) 
      

Personbeteckning 
      

Hemort    fr.o.m. 
               

Nuvarande adress 
      

Postnummer och -anstalt 
          

Telefon 
      

E-postadress                                         
       

Titel eller yrke 
      

Arbetsgivare   fr.o.m. Tfn till tjänsten 
                    

Civilstånd  
 
   ogift         samboende   gift       bor åtskilt     skild         änka/änkling   

 
Personuppgifter för maka/make/sambo eller annan sökande  

Efternamn 
      

Förnamn (tilltalsnamnet understreckas) 
       

Personbeteckning 
      

Hemort   fr.o.m. Telefon  
                    

Titel eller yrke 
      

Arbetsgivare   fr.o.m. Tfn till tjänsten 
                    

Bor med sökanden 
      ja   nej 

Adress, postnummer och -anstalt   
      

 
Övriga som flyttar in Graviditetsintyg   ja   nej  

Namn      Personbeteckning 

                 

                 

                 

                 

 
Den ansökta bostaden 

Karis 
 
Bäljars  
Tallmo  
Landsbro  
Lövkulla  
Centrum  
Svartå  
  

Pojo 
 
 Centrum  
 Stenåker  
 Fiskars  
 

 
 

Ekenäs 
 
Bromarv  
Centrum  
Österby  
 

Bostadstyp 
 
      r+kv/k   eller       r+kv/k  vilken som helst 

 Bostadens storlek  
 
         m2  ---       m2   
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Övriga önskemål  
 
      
 
 
 
 

 
Uppgifter om den nuvarande bostaden  
Rymlighet och hustyp     

Antal familjemedlemmar 
      

Bostadstyp  
      r+kv/k 

Bostadens yta      
              m2 

  Flervåningshus   Radhus   Egnahemshus    Annat vilket 

Bostadens utrustning och skick 
  Avlopp   Vattenledning  Varmvatten   Wc inne   Dusch- 

      rum/ 
      bastu 

 Central-/ 
      elvärme 

  Utomordentligt   Gott   Nöjaktigt   Svagt  

Besittningsförhållande 
  Ägare      Hyresgäst      Bor hos 

        föräldrar  
  Internat   Annat, vilket 

 
 

Hyra  €/mån 
      

Inflyttningsår 
      

 
Bostadsbehov  

 Utan bostad, fr.o.m. när och varför, vistas var       
 

 Vräkt, fr.o.m. när och varför       
 

  Uppsagd, fr.o.m. när och varför       
 

 Tidsbestämt hyresavtal, upphör när       
 

 Skilsmässa/upphörande av samboende 
 

 Sökandena ämnar ingå äktenskap/samboende 
 

 Flyttning till orten p.g.a. arbetsplats  
 

 Bostaden för liten/för stor 
 

 Ägobostaden säljs, varför och när       
 

  Bostadens olämpliga läge 
 

 Höga boendekostnader 
 

 Annan orsak, vilken       
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Inkomst och förmögenhet       
 Bruttomånadsinkomster 

€ 
Förmögenhetens gängse 
värde       € 

Skulder 
€ 

 Ifylls av 
sökanden 

Kommunens 
anteckningar 

Ifylls av 
sökanden 

Kommunens 
anteckningar 

Ifylls av 
sökanden 

Kommunens 
anteckningar 

Sökande                          
 

            

Maka/make/sambo                         
 

            

Övriga                         
 

            

Sammanlagt                         
 

            

 
Utredning om den egna bostaden/fastigheten 

Sökande och/eller maka/make eller annan person som flyttar till bostaden äger eller har ägt 
  Aktielägenhet   Egnahemshus   Annat bostadshus   Annan fastighet  

Ägarens namn 
       

Bostadens/fastighetens adress  
      

Bostadens/fastighetens gängse värde   €          Skulder som hänför sig till bostaden/fastigheten      €    
 
 

 Övriga uppgifter 

      
 
 
 
 
 

 
Underskrift   
Jag försäkrar att uppgifterna ovan är riktiga 
 
 
Plats och tid            
 
 
Underskrift 
  ____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Var hörde du om våra bostäder: 
 

   via stadens webbplats 
 

   via annons 
 

   annat, vad    ________________________________________________________
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Ansökningsbilagor 
 
Utredning över bruttomånadsinkomsterna    
 
Beskattningsintyg för alla över 18 år   
 
Intyg över pension   
 
Av företagare balans- och resultaträkning samt skattebyråns meddelande om förskottskatt 
 
Studieintyg för alla studeranden över 18 år  
 
Utredning över egendomens gängse värde  
 
Kreditgivarnas intyg över skulder 
 
Utredning av invandrare om rätten att vistas i landet (kopia av passet, uppehållstillstånd)  
 


