Intresseanmälan för bostad i Broströmska Stiftelsen
Följande kriterier måste uppfyllas för att godkännas som sökande till lägenheterna.
1. Sökanden ska vara hemmahörande i Göteborgs kommun. Om nej, diskvalificerad/om ja,
vidare till punkt 2.
2. Sökanden ska på grund av ålder eller sjukdom inte längre kunna fullgöra sin tjänst eller
utöva sitt yrke. Om nej, diskvalificerad/om ja, vidare till punkt 3.
3. Sökande kommer endast godkännas om tjänst eller yrke är eller har varit inom följande:
- Sjöfarten, Broströmskoncernens rederier samt Götaverken och Eriksbergs Mekaniska
Verkstad (prioriteras)

Nedan prioriteras lika
- Göteborgs kommun
- Göteborgs hamn & dess förvaltning
- Göteborgs tullverk
- Göteborgs post & telegrafverk
- Göteborgs mekaniska verkstäder
- Järnvägen i Göteborg
4. Förtur ges till längst tid i kö. Änkor efter sjöfarande har företrädesrätt.

Till intresseanmälan måste underlag bifogas enligt nedan:
Underlag som styrker att du är pensionär eller på annat sätt uppfyller kriterium enligt
punkt 2.
Underlag som styrker att du uppfyller kriterium enligt punkt 3.
Underlag som styrker att du uppfyller kriterium enligt punkt 4 (endast för änkor).
Vid en komplett intresseanmälan kommer Fastighetspartner att bekräfta registrering av
intresseanmälan.

Posta till adress:
Fastighetspartner i Göteborg AB
c/o SBC AB
Box 2503
403 17 Göteborg

E-post: info@fastighetspartner.se
www.fastighetspartner.se
Tel 031-788 26 00
Org. Nr. 556378-3520

Jag anmäler härmed mitt intresse för bostad i Broströmska Stiftelsens fastighet.
Namn: _______________________________________________________________________
Personnummer: _______________________________________________________________
Adress: _______________________________________________________________________
Telefon / mobil: ________________________________________________________________
E-post: _______________________________________________________________________

Markera följande frågor med kryss i valfri ruta

Ja

Nej

Jag är intresserad av lägenhetsstorlek 1 Rok
Jag är intresserad av lägenhetsstorlek 2 Rok
Jag är intresserad av lägenhetsstorlek 3 Rok
Jag är endast intresserad av lägenhet på bottenvåning
Jag är endast intresserad av lägenhet med balkong

Fastighetspartner registrerar ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post för
att om möjligt kunna erbjuda en bostad. Vid komplett intresseanmälan sparas uppgifterna till
dess att du blivit erbjuden en bostad maximalt tre gånger. Du har alltid rätt att få ett utdrag över
vilka personuppgifter vi har om dig och få uppgifterna rättade vid behov eller borttagna. Då
skickar du ett e-postmeddelande till info@fastighetspartner.se. Läs mer om Fastighetspartners
hantering av personuppgifter i vår integritetspolicy på www.fastighetspartner.se.

Posta till adress:
Fastighetspartner i Göteborg AB
c/o SBC AB
Box 2503
403 17 Göteborg

E-post: info@fastighetspartner.se
www.fastighetspartner.se
Tel 031-788 26 00
Org. Nr. 556378-3520

