Bo nära sjö och natur

STAVSJÖGÅRDEN
Vårt mål är ett levande samhälle som balanserar både yngre och äldre. Genom att bygga
hyresbostäder går det att förena dessa två behov med resultatet att en positiv s k flyttkedja kan
skapas. Samhället kan tillföras yngre boende till en överkomlig kostnad och äldre människor kan
bo kvar i en bostad som är enklare att leva i.
Syftet med de planerade bostäderna är att Stavsjö- och Ålbergabor ska få en möjlighet att växla
ner sin bostad till ett enklare boende samtidigt som yngre människor får en möjlighet att köpa
en bostad på landsbygden. Lägenheterna kommer därefter att vara tillgängliga för alla.
Bland intresserade hyresgäster kommer vi att använda följande tilldelningsgrund:

Om de som är intresserade av att hyra utgör fler än antalet tillgängliga lägenheter
baseras tilldelningen efter en bonuslista där det totala antalet poäng ger förtur.*
Jag/vi är boende (skriven/skrivna) i närområdet, dvs på en
1 adress i samhällena Stavsjö, Ålberga eller på en fastighet i
motsvarande del av Kiladalen
2 Jag/vi har bott på min/vår adress eller i området i minst 10 år
3

Jag/vi flyttar från en villa, bostadsrätt eller hyresrätt inom det
geografiska området

4 Minst en av familjemedlemmarna är 55+
5

1
1
1
1
1

6 Jag/vi har anhöriga inom en radie av 40 km

1

7 Jag/vi uppfyller ordinarie krav på kreditvärdighet

1

8 Jag/vi är aktieägare i Kiladalens Utveckling AB (svb)

1

9
Totalt

Jag har det senaste året förlorat en livspartner och önskar en
mindre bostad

Vid lika poäng är aktieägande i Kiladalens Utveckling AB (svb)
utslagsgivande (fylls i av Kiladalens Utveckling)
Maximalt antal bonuspoäng

Mina
poäng

1
9

* Du som inte tilldelas en lägenhet erbjuds att stå kvar inför nästa byggnadsfas som kan bli
realitet ifall intresset är mycket stort.

HÄR ANSÖKER DU OM BOENDE HOS OSS
Genom att skicka ansökan medger jag att Kiladalens Utveckling AB (svb) i samband
med ett lägenhetserbjudande får inhämta kreditupplysning och att Bolaget
får databehandla lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL).

ANSÖKNINGSFORMULÄR
Ditt namn
Din epost
Din Gatuadress
Postnummer och Postadress

Telefon nummer
Ditt Personnummer

2 ROK

3 ROK

4 ROK

