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Blankett för bostadsansökan 
 

Person-
uppgifter 

Sökande Personnummer 

* 
Medsökande Personnummer 

* 
Efternamn 

* 

Efternamn 

* 
Förnamn 

* 

Förnamn 

* 
Adress 

* 

Adress 

* 

Postadress 

* 

Postadress 

* 

Tel. bostad/mobil 

* 

Tel. arbete 

* 

Tel. bostad/mobil 

* 

Tel. arbete 

* 

Arbetsgivare 

* 

Arbetsgivare 

* 

Yrke Årslön 

* 

Yrke Årslön 

* 

Antal vuxna 

* 

Antal barn 

* 

Antal vuxna 

* 

Antal barn 

* 

Nuvarande 
bostads-
förhållande 

� Hyreslägenhet           � Hos föräldrar 
� Bostadsrätt                � Egnahem 
� 2:a hand                    �Annat__________ 
� Hyreslägenhet 
 
Antal rum____ 
 
Yta____ 
 

� Hyreslägenhet           � Hos föräldrar 
� Bostadsrätt                � Egnahem 
� 2:a hand                    � Annat___________ 
� Hyreslägenhet 
 
Antal rum____ 
 
Yta____ 

Hyresvärd 

* 

Hyresvärd 

* 

Lägenhet 
sökes 

Antal rum_____               Kök      ___                 Bv         ___ 
                                         Kokvrå ___                 Balkong ___   
Önskad fastighet 

 

Anledning 
till ansökan 

Familjebildn.�                     Pga arbete �                     Evakuering/ombygg. � 

Familjedeln.�                       Pga studier �                   Övrigt � 

 

Övriga upplysningar 

Underskrift Härmed godkänner jag att Ohlssons Fastigheter i Norr AB får inhämta 
kreditupplysningar om mig och upplysningar om mig som hyresgäst hos 
tidigare hyresvärdar. Jag bekräftar även att jag fått ta del av Ohlssons 
Fastigheter i Norr AB information om personuppgiftslagen, se baksidan(sid2). 
Datum                                                             Namnteckning 

*                                                                      * 

Noteringar 
Ohlssons 
Fastigheter i 
Norr AB 

Datum                                       Övrigt:  
 
UC 
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Vid ifyllning av bostadsansökan 
Vänligen fyll i bostadsansökan så fylligt som möjligt, vi på Ohlssons Fastigheter i Norr AB 
har då bättre möjlighet att tillgodose Era önskemål om ny bostad.  
 
Fält markerade med * är obligatoriska fält som måste fyllas i. 
 
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSLAGEN (SFS 1998:204) 
För att kunna pröva Din ansökan om bostad behöver vi en del uppgifter om 
både Dig som person och Din betalningsförmåga. Insamlandet och 
registrering av sådana uppgifter kräver dock Ditt samtycke enligt den s.k. 
personuppgiftslagen. 
Vi får med anledning härav därför be om Ditt samtycke till att få inhämta 
kreditupplysningar om Dig och upplysningar om Dig som hyresgäst hos 
tidigare hyresvärdar. 
Om Du vill få information om vilka personuppgifter som finns om Dig 
och/eller återkalla Ditt samtycke, kan Du skriftligen begära detta när som 
helst i en egenhändigt undertecknad begäran härom. Begäran skickas till Ohlssons Fastigheter 
i Norr AB , Storgatan 28, 921 31 Lycksele. 
 
 


