
03/20 

ANSÖKAN OM BOSTAD 
 
 

UPPGIFTER OM SÖKANDE Var god texta 

Efternamn* Förnamn* Personbeteckning (komplett)* 
   
 

Gatuadress* Postnummer* Postkontor* 
   
 

Ge antingen ditt telefonnummer eller din e-postadress eller vardera 
Telefon*  E-post* 
  
 

Arbetsgivare/Studieplats Yrke 

  
 

Månadsinkomster före skatt* 
 
 
 
UPPGIFTER OM MEDSÖKANDE (sökande är gemensamt ansvarig för hyran tillsammans med dig) 

Efternamn* Förnamn* Personbeteckning (komplett)* 
   
 

Gatuadress* Postnummer* Postkontor* 
   
 

Ge antingen ditt telefonnummer eller din e-postadress eller vardera 
Telefon* E-post* 
  
 

Arbetsgivare/Studieplats Yrke 

  
 

Månadsinkomster före skatt* 
 
 
 
ÖVRIGA BOENDE 

I hushållet finns också barn eller andra boende ________ person(er) 
 

De övriga boendenas sammanlagda månadsinkomster före skatt*  

 ofött barn (den sökande, medsökande eller någon annan av de sökande är gravid) 
 
 
* = obligatoriskt att fylla i 



ÖNSKEMÅL OM BOSTAD 
Gatuadress Område Kommun/stad 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Total ______ önskemål om bostad 
 
 

Typ av bostad* Utrustning Typ av hus 

 Enrummare  Tvårummare 
 Trerummare  Fyrarummare 
 Femrummare  Större 

Det är mycket viktigt för mig 
att huset har: 

 Hiss 
 Egen bilplats 

Det är viktigt för mig att  
bostaden har: 

 Balkong 
 Bastu 

 Våningshus 
 Radhus 

 

Maximihyra*  

Hyran får vara högst  euro/mån.  
 
 
FÖRMÖGENHET 

Sökandenas förmögenhet 

 Ägarbostad, ort:   
 Fritidsbostad  Fastighet Nuvarande försäljningsvärde  tot. € 

 Aktier  Värde noterat vid ansökningstidpunkten tot. € 

 Fonder Värde noterat vid ansökningstidpunkten  tot. € 
 

Sökandenas skulder 

Optionslån € Underhåll €/mån. Övriga skulder € 
 
 
NUVARANDE BOENDEFORM 

Boendeform 

 Lumo- eller VVO-hyresbostad * 
 Hyresbostad annanstans* 
 Ägarbostad* 
 Delägd bostad eller bostadsrätts-

 bostad* 

 Tjänstebostad* 
 Studiebostad* 
 Underhyresgäst 
 Hos föräldrarna 

 Hos släktingar/vänner 
 Studenthem eller inrättning 
 Bostadslös fr.o.m. ___/___ 20___ 

I uppgifter märkta med en stjärna är det obligatoriskt att uppge antal boende, bostadsyta och antal rum: 
Antal boende Bostadsyta Antal rum 

 pers.  m2  r+k/kokvrå 

 



 

BEHOV AV BOSTAD 
När behöver du en bostad eller byta bostad* 
Fr.o.m. ____/____ 20___  Jag kan ta emot en bostad genast 

Orsakerna till behovet av bostad* 
Välj minst ett alternativ, som bäst beskriver ditt behov av bostad. Du kan också beskriva ditt behov av bostad närmare i fältet 
Ytterligare information. 
I anslutning till familjen I anslutning till arbete 

 Tillökning i familjen 
 Skilsmässa  
 Separation 
 Ingående av parförhållande 
 Familjen blir mindre 
 Flyttar hemifrån 

 Byte av ort 
 Avlägset belägen bostad 

 

I anslutning till den nuvarande bostaden I anslutning till besittning av den nuvarande bostaden 

 Bostaden är för stor 
 Bostaden är för liten 
 Bostaden är för dyr 
 Bostadens utrustning/skick  
 Rörelsehinder  
 Behov av seniorbostad 

 Uppsagd/hyresavtalet upphör  
 Vräkt  
 Den egna bostaden till salu/såld 

 

Ytterligare information* Det är viktigt att du ger så mycket uppgifter om dig själv och din situation som möjligt. 
 • en noggrannare redogörelse för orsakerna till behovet av bostad (t.ex. hur bråttom du har att få en bostad) 
• för hur lång tid behöver du en bostad 
• hur lång uppsägningstid har du för din nuvarande bostad och är uppsägningstiden flexibel 
• närmare beskrivning av önskad storlek på bostaden 
• noggrannare uppgifter om önskat läge för bostaden och motivering till detta (t.ex. arbetsplatsens läge och var barnens 

skolor finns) 
• eventuella särskilda önskemål, såsom inglasad balkong, våning, garage m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ni får gärna erbjuda mig också andra motsvarande bostäder i närbelägna områden. De hus som du har valt beaktas 
alltid i första hand. Vänligen observera att förmögenhetsgränser gäller för en del av bostäderna. 

 Den som fyllt i ansökan har fått tillstånd att uppge information om den medsökande.* 

Jag försäkrar att de uppgifter jag har gett är korrekta och befullmäktigar Kojamo-koncernen att kontrollera mina kreditupp-
lysningar.* 
 
_______________________ ______________________________________________ 
Datum   Underskrift och namnförtydligande 
 



Tack för ditt intresse för våra bostäder! 
 
Fyll i ansökan och skicka den till en Lumo-hemcentral eller ett serviceställe. När din ansökan har tagits emot, är 
du med i valet av kunder. Vi kontaktar dig så snart som möjligt, om vi kan erbjuda dig en bostad som motsvarar 
din ansökan. Din ansökan gäller i tre månader. 
 
Du kan kontakta vår kundtjänst i alla ärenden gällande hyra, boende och ansökan om bostad. 
 
 
 
KUNDTJÄNST 
 
mån–ons, fre 8–16 
tor 9.30–16 
tfn 020 508 5000 
asiakaspalvelu@lumo.fi 
www.lumo.fi 
 
 
 
 
LUMO-HEMCENTRALER 
 
Huvudstadsregionen Mannerheimvägen 168a, 00300 Helsingfors 
 
Tavastehus Birger Jarls gatan 13, 13100 Tavastehus 
 
Jyväskylä Väinönkatu 15, 40100 Jyväskylä 
 
Kuopio Maljalahdenkatu 25, 70100 Kuopio 
 
Lahtis Aleksanterinkatu 7, 15110 Lahtis 
 
Villmanstrand Koulukatu 1, 53100 Villmanstrand 
 
Uleåborg Saaristonkatu 2, 90100 Uleåborg 
 
Tammerfors Kyllikinkatu 15 b, 33500 Tammerfors 
 
Åbo Tureborgsgatan 6, 20100 Åbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De insamlade personuppgifterna sparas i Kojamo-koncernens kund- och hyresreskontrasystem. Registerbeskrivningen finns till påseende 
på våra serviceställen samt på adressen www.lumo.fi. 


