ANSÖKAN OM FÖRTUR
Du kan beviljas förtur till bostad om särskilda krav på bostaden måste vara uppfyllda, det geografiska läget är av största
vikt eller om det annars finns synnerliga skäl till att du ska erhålla bostaden skyndsamt. Dessutom måste något av
följande skäl ligga till grund för förtur till bostad:
1. Medicinska skäl
2. Starka sociala skäl
3. Funktionsnedsättning

Ansökan avser
Förtur till studentrum eller studentetta
Förtur till studentlägenhet (du behöver ha en medsökande)
Förtur till byte av bostad
Förnamn

Efternamn

Personnummer/Användarnamn (PÅÅMMDDN)

Adress + lägenhetsnummer

Postnummer

E-post

Ort

Telefon

Medsökandes för- och efternamn*

Medsökandes personnummer*

* Medsökande måste anges vid ansökan gällande studentlägenhet. Medsökande kan vara vuxen eller barn (under 18 år). Personbevis på barnet som styrker
vårdnadskap måste bifogas.

Kom ihåg att bifoga följande:
Kort personlig redogörelse för ditt skäl till förtur, som är datorskriven.
Registreringsintyg för kommande kurser/antagningsbesked (vid terminsstart).
Intyg från läkare, Försäkringskassan eller dylikt (ej kurator eller sköterska/receptionist).
Ditt senaste betygsutdrag eller dylikt (vid bostadsbyte).
Personbevis på barnet (vid ansökan om studentlägenhet).

Det är viktigt att du noggrant läser igenom vilka dokument du behöver bifoga i din ansökan.
Bostadsdelegationen hanterar enbart kompletta ansökningar.
Det är hyresgästens ansvar att genom relevanta intyg visa att hyresgästen är berättigad till förtur av studentbostad.
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är sanningsenliga och tagit del av hur Stockholms studentbostäder arbetar med
personlig integritet och dataskydd. Läs mer på vår hemsida under Om oss/Dataskydd (GDPR).
Du är själv skyldig att spara en kopia på din ansökan då den inte sparas efter handläggning.
Jag ger mitt samtycke till att Stockholms studentbostäder skickar beslut via e-post. I annat fall skickas beslut endast
via brev till angiven adress.
				

Datum

Skicka din ansökan till: Bostadsdelegationen, Stockholms studentbostäder, Box 19608, 104 32 Stockholm
stiftelsen stockholms studentbostäder
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