
Förnamn 

Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer 

E-postadress

Hyresvärd: 

ÖNSKAD BOSTAD

Fortsättning på baksidan...

Sid 1 (3)

Personnummer

Telefonnummer

Mobilnummer

Postort

Telefonnummer

Antal rum + kök

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

Hiss

Ja

Nej

Max hyra, kr

Önskat inflyttningsdatum

Övriga upplysningar

Näringlivsförtur
Ansökan om bostad på grund av arbete i kommunen.

Komplett ifylld ansökan skickas till Rättviks Fastigheter AB, 795 80  Rättvik

SÖKANDE

Rättviks Fastigheter AB 0248-702 90



Enligt GDPR (General Data Protection Regulation) De personuppgifter som du lämnar till oss på Rättviks Fastigheter i samband med att du söker
bostad, förråd p-plats eller lokal, och senare tecknar hyresavtal, kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra
avtalet. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, felanmälan, information till dig som hyresgäst och annat som hör till den löpande
förvaltningen.

Sid 2 (3)

Ort

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Jag försäkrar med min underskrift att uppgifterna i ansökan är sanningsenliga.

Näringlivsförtur
Ansökan om bostad på grund av arbete i kommunen.



FÖRETAGET, FYLLS I AV ARBETSGIVAREN.

Sid 3 (3)

Intyget gäller (förnamn, efternamn)

Företagets namn

Adress där arbetsplatsen är belägen       Utdelningsadress (gata, box, etc)

Postnummer 

E-postadress

Företaget är registrerat som arbetsgivare Innehar F-skattsedel           Antal anställda 

Ansvarig kontaktperson: Namn          Telefonnummer

E-postadress          Mobilnummer

Anställningsform

Tillsvidare: Fr o m:

Viss tid: Fr o m: T o m:

Projekt: Fr o m:

Anställdes befattning: Tjänstens omfattning. %           Månadslön, kr

Underskrift arbetsgivare

Lämnade uppgifter kan komma att kontrolleras hos Skatteverket. 

Komplett ansökan skickas till: Rättviks Fastigheter AB, 795 80  Rättvik

Näringlivsförtur
Ansökan om bostad på grund av arbete i kommunen.

Personnummer

Organisationsnummer

Telefonnummer

Postort
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