Ansøgning om bolig
via den Kommunale Boligsociale Anvisning
Du skal vedlægge følgende dokumentation:
Indkomst (Lønseddel, SU opgørelse og lign.)

Opsigelse af lejemål

Vandrejournal (ved graviditet)

Andet

Ansøgers navn:

Telefon nr..:

CPR-nummer:

Adresse:

Postnummer og by:

Breve og boligtilbud sendes til din
digitale postkasse, hvis du har
Nem-id.
(sæt kryds)

ja

nej

Mail adresse:
Ægtefælle/samlevers navn:

Telefon nr.:

CPR-nummer:

(kun hvis vedkommende flytter med)

Navn på børn under 18 år:

CPR-nummer:

Bopælsforhold

(sæt kryds)

Tilmeldt
adressen:

Samkvem:

Ansøger

Ægtefælle/samlever (kun hvis vedkommende flytter med)

Månedlig brutto indkomst:

Månedlig brutto indkomst:

(Vedlæg dokumentation)

(Vedlæg dokumentation)


I arbejde


I arbejde

Pensionist/førtidspensionist

Pensionist/førtidspensionist

Kontanthjælp

Kontanthjælp

SU

SU

Andet:

Andet:

Husdyr:

Nuværende boligform:

Har du hund: Ja

Nej

Har du kat : Ja

Nej

Lejet bolig
Ejerbolig
Andet:

Krisecenter
Husvild

(Bemærk; i de fleste boligafdelinger er hund/kat ikke tilladt)

Kommunen kan indhente oplysninger, der er nødvendige for sagens afgørelse eller til kontrol. Disse oplysninger
kan hentes - bl.a. elektronisk - fra arbejdsløshedskasser, skattemyndigheder samt andre offentlige
myndigheder/kommuner. Der indhentes godkendelse i boligselskaber, med henblik på gæld m.m.
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder
m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.
Du har ifølge persondataloven ret til at få at vide, hvilke oplysninger kommunen registrerer om dig. Du kan kræve
forkerte oplysninger rettet.

VEND

Årsag til ansøgning via den Kommunale Boligsociale anvisning
Skriv uddybende begrundelse for ansøgning om bolig. Din begrundelse vil indgå i den samlede vurdering.
Du skal vedlægge opsigelse fra nuværende bolig, skadesrapport, vandrejournal eller andre papirer som
dokumenterer din situation og opfyldelse af kriterier.

Uddybende beskrivelse af din nuværende boligsituation:

Nuværende Opholdssted:

I tilfælde af boligtilbud herfra:

Jeg vil kunne betale en husleje på ca. kr.

incl. forbrug pr. måned.

Lån til indskud samt boligstøtte skal søges på www.borger.dk

Tildelingen af boliger sker efter individuelle behov, for hver enkelt ansøger.
Du kan ikke forvente at få anvist en bolig i et bestemt boligområde. Formålet med boliganvisningen
er, at du får ”tag over hovedet”. Derefter kan du selv skaffe en anden bolig, hvis du ønsker det.
Du har en forpligtelse til selv at være aktiv omkring løsningen af dit boligproblem, og du skal gøre alt,
hvad du kan for selv at løse dit problem.

Dato:

Underskrift:

Boligløse

Personer, der opfylder kriterierne for optagelse på kommunens liste for akut boligsøgende:
Det er en betingelse at ansøger bor og er tilmeldt folkeregisteret i Roskilde Kommune og at:
o Ansøger er boligløs og har ikke selv mulighed for at skaffe en løsning på boligproblemet, enten via
anciennitet i boligselskaberne eller har økonomisk mulighed for selv at løse boligproblemet eller
o Ansøger er husvild eller forventer, at blive det inden for kort tid eller
o At der er en indstilling fra en sagsbehandler, hvis ansøger er sagt op i sin nuværende bolig pga.
husspektakler - huslejerestance, eller selv har sagt sin bolig op eller
o At enlige unge kun optages, hvis der foreligger en indstilling fra en sagsbehandler.
Dette er typisk:
o Førtids- og folkepensionister, der er uden bolig, og som ikke opfylder betingelserne for at blive
visiteret til en ældre- eller handicapvenlig bolig.
o Børnefamilier uden bolig – herunder gravide kvinder efter 12. svangerskabsuge.
o Børnefamilier hvis nuværende bolig er usund, elle hvor familien af dokumenterede grunde har behov
for en anden bolig.
o Forældre uden bolig, der har samkvemsret/fælles forældremyndighed.
o Øvrige personer uden børn, der er uden bolig
o Unge med særligt behov
o Kommunens andel af flygtningekvoten.

Kilde: Roskilde Kommunes definition af en boligløs. Der findes ingen officielle definitioner.

