Anmälningsblankett seniorboende

Personuppgift
Efternamn och förnamn

Personnummer

Bostadsadress, postnummer och postort

Telefon bostad

Make/maka/sammanboende
Efternamn och förnamn

Önskemål - lägenhet
2 rum och kök

3 rum och kök

Tallhöjden

2 rum och kök

Wallenstam

1 rum och kokvrå

Folkparken

Parkvillan

Upplysningar om nuvarande bostad
Hyres-/bostadsrättslägenhet

Antal trappor:

Hiss

Ja

Nej

Egen fastighet

Upplysningar om andra betydande sakskäl, t ex bostadens tillgänglighet, hälsotillstånd

En köavgift på 300 kr (engångsbelopp) uttages. Räkning kommer efter anmälningsblankett mottagits.

Underskrift
SAF111 2022-01-17/KB

Datum

Sökandes underskift

Haninge kommun
Tallhöjdens seniorboende
Runstensvägen 13
136 46 Handen

Medsökandes underskrift

Seniorboende - trygg och säker boendeform
Seniorboende är ett eget boende där man hyr en lägenhet av Haninge kommuns äldreförvaltning. Det
finns tillgång till hiss.
Vi vänder oss idag till personer som:
- fyllt 65 år
- är mantalsskrivna i Haninge kommun
- vars nuvarande bostad är otillgänglig, saknar hiss, har långt till service och allmänna kommunikationer
Parkvillan
På Parkvillan finns totalt 60 lägenheter
- 8 lägenheter är 3:or på 73,5 m 2
- 52 lägenheter är 2:or på 63 m2
- Lunchservering
- Träffpunkt
Hyra (2018-05-01) ca 6 570- 7 431 kr/mån. I hyran ingår vatten. Avgiften för el tillkommer.
Tallhöjden
På Tallhöjden tills totalt 60 lägenheter
- 14 lägenheter är 3:or på 70-81,5 m 2
- 46 lägenheter är 2:or på 58,5-60 m 2
- Lunchrestaurang
- Träffpunkt
Hyra (2018-05-01) ca 6 939 - 8 852 kr/mån. I hyran ingår vatten. Avgift för el tillkommer.
Folkparken
Folkparken består av två våningsplan med vardera 6 lägenheter
- Lägenheterna består av 1 rum med pentry och badrum, totalt 23 m 2
- Därutöver finns gemensahetslokaler - kök, TV-rum och tvättstuga
Hyra (2018-05-01) 4 600 kr/mån. I hyran ingår el, vatten och trygghetslarm samt städ av allmänna
gemensamhetsutrymmen.
Wallenstam
Bostadskomples beläget vid Poseidons Torg alldeles intill Handens fCentrum.
- 10 lägenheter, 2:or på 54-56 m 2
- Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum
- Alla lägenheter har badrum med dusch och tvättmaskin + torktumlare
Hyra (2018-05-01) ca 8 892 - 9 164 kr/mån. Avgift för el och vatten tillkommer.
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I kommunen finns enstaka anpassade lägenheter som riktas vid speciella behov.

Kösystem
Lägenheterna fördelas efter ködatum. Prioritering sker även efter hur det nuvarande boendet ser ut eller
andra särskilda skäl. Det kan t ex vara att man bor flera trappor utan hiss eller långt från allmänna
kommunikationer.
Det innebär att du som bor på nedre botten, har hus eller i övrigt bor lättillgängligt får vänta längre. Men
lägenheter fördelas även till dig som inte står som prioriterad.
Treor fördelas i första hand till två sammanboende personer.
I och med det här kan vi aldrig säga att du har en exakt köplats, utan endast ködatum. Vi kan heller inte
säga hur lång tid det tar att få en lägenhet.
Det är viktigt att du kontaktar oss om det sker förändringar i ditt boende. Det går bra att ringa till oss och
lämna information så noterar vi det.
Glöm inte heller att meddela oss om du inte längre vill vara aktuell i kön.
När du får ett erbjudande om lägenhet kommer du att få det skriftligt. Vi ringer också till dig. Vi erbjuder
lägenheten till fem personer samtidigt och det kommer att stå i ditt erbjudande om du står som nr ett, två,
tre, fyra eller fem på lägenheten. Ett visningsdatum meddelas i erbjudandet och intresseanmälan för
lägenheten måste lämnas inom en vecka efter att du fått erbjudandet.
Om du står som nr 1 på lägenheten har du möjlighet att tacka nej en gång och få ett nytt erbjudande
senare. Om du tackar nej två gånger kommer du att hamna sist i kön och får ett nytt ködatum.
När du tackar ja till en lägenhet sker inflyttning normalt inom 1 månad.
Har du ytterligare frågor är du välkommen att ringa.
Med vänliga hälsningar

SAF111 2022-01-17/KB

Christina Carlberg
08-606 8816

Inger Wallin
08-606 82 18

