Side 1 (2)

Ansøgningsskema: fleksibel udlejning
Ventelistenummer:

Interessentnummer:

1 0 -

eller

Navn:

Adresse:

Postnummer:

By:

CPR-nummer:

Telefonnummer:

E-mail adresse:

Husstand (antal):

Børn (antal under 18 år)

Voksne

6700

Børn

Boligønske (antal rum / sæt kryds):
1

2

Boligønske - postnummer

3

4

5

6705

6710

6715

6720

6731

eller boligafdeling(er):

6
Bemærk: Afdeling 10 og 29 er ikke omfattet af fleksibel udlejning.

Husdyr (hund/kat) / sæt kryds:
Ja

Nej

Ansøgning om optagelse på grund af:
 Særlige sociale kriterier: Personer med særlige behov på grund af sygdom. Dokumenteres ved
udtalelse fra læge (se side 2: Tildelingskriterier).
 Pendlere/tilflyttere: Erhvervsaktive, der ønsker at tilflytte Esbjerg Kommune på grund af job i
Kommunen. Dokumentation for job og bopæl skal foreligge (se side 2: Tildelingskriterier).
 Skilsmisseramte børnefamilier: Den forældre som bor i Esbjerg Kommune og hvor børnene har
deres hovedopholdssted og går i skole har fortrinsret i indtil 1 år efter skilsmisse eller
samlivsophævelse. Reglen gælder for én forælder, som ikke fraflytter en bolig i
boligorganisationen (se side 2: Tildelingskriterier).
Dato:

-

-

2 0
Underskrift

Boligforeningen Ungdomsbo
Nygårdsvej 37
DK-6700 Esbjerg

Tel: +45 76135050
post@ungdomsbo.dk
www.ungdomsbo.dk
CVR 50196011

Nordea Danmark A/S
Konto: 2540 6100252600
Swift: NDEADKKKXXX
Iban: DK1620006100252600

Side 2 (2)

Tildelingskriterier til fleksibel bolig i prioriteret rækkefølge
1. Særlige sociale kriterier
Personer med særlige behov på grund af sygdom.
Dokumenteres ved udtalelse fra læge (se tildelingskriterier).
Tildelingskriterier:
Ved sygdom med svære fysiske handicap, (eks. kørestolsbrugere, udtalte funktionsnedsættelser)
har boligsøgende med nuværende bolig over stueetage og boligsøgende med nuværende bolig i
stueetage, hvor der forefindes trapper fortrinsret.
Af udtalelse fra læge skal det klart fremgå om den boligsøgende er kørestolsbruger, har behov for at
gå med rollator og/eller, om personen har lammelser af dele af kroppen som følge af skade i hjerne
eller på rygmarv.
Hvis flere ansøgere er ligestillede er længste anciennitet på ventelisten gældende.
Ved ansøgninger, hvor der er sygdom med lettere fysiske handicap vurderes det, om boligbehov
umiddelbart kan dækkes ved boligsøgning på den almindelige venteliste.
2. Pendlere/tilflyttere
Erhvervsaktive, der ønsker at tilflytte Esbjerg Kommune på grund af job i kommunen.
Tildelingskriterier:
Det kræves, at der mindst er 50 km fra ansøgers bopæl til arbejdsstedet.
Dokumentation for job og bopæl skal foreligge.
Hvis ansøgere er ligestillede er længste anciennitet på ventelisten gældende.
3. Skilsmisseramte børnefamilier
Den forældre som bor i Esbjerg Kommune og hvor børnene har deres hovedopholdssted og går i
skole har fortrinsret i indtil 1 år efter skilsmisse eller samlivsophævelse. Reglen gælder for en
forælder, som ikke fraflytter en bolig i boligorganisationen.
Tildelingskriterier:
Det kræves, at der i ægteskab eller parforhold er børn under 18 år, og at ægteskab/parforhold har
varet i mindst 5 år forinden ansøgning.
Dokumenteres ved skilsmissebevilling og evt. bopælsattest.
Tildeles efter længst anciennitet på ventelisten.
Generelle retningslinier:
For at komme i betragtning til ansøgning via de fleksible udlejningsregler skal man være aktiv
boligsøgende på den almindelige venteliste og have betalt årligt ventelistegebyr.
Ansøgningsskema til fleksibel udlejning udfyldes (side 1).
Når man har afslået 2 tilbud via fleksibel udlejning kan man efterfølgende kun søge bolig på den
almindelige venteliste.
Almene familieboliger i afdeling 10 og 29, samt studieboliger er ikke omfattet af fleksibel udlejning.
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