Om du vill kan du kan fylla i formuläret direkt på skärmen.

Skriv ut formulär

Intresseanmälan för bostad i Stiftelsens fastigheter
Familjen Erik Bancks Stiftelse Mariagården har till ändamål att bereda tillgång till bostad
för äldre personer (pauvres honteux). Är du äldre helsingborgare (företrädesvis från
Maria församling 1938, som idag även innefattar del av Gustav Adolfs församling, i
Helsingborg) kan du ansöka om bostad i Stiftelsens fastigheter. Vi har lägenheter både
för ensamstående och par. På vår hemsida kan du läsa mer om Stiftelsen, våra hus och
villkoren för att erhålla bostad.
Stiftelsen äger och förvaltar sedan 1939 Mariagården på Mäster Ernsts gata
2-4/Krabbegatan 1 och sedan 1999 Huset Erik Banck på Kranföraregatan 2-4 och sedan
2019 SeaU på Helsingörskajen 6. Stiftelsen erbjuder moderna lägenheter, men dessa är
inte anpassade för personer med särskilda vårdbehov.
Fastställda inkomstgränser för ensamstående är 170.000 kr (före skatt). Stiftelsen följer
Skatteverkets anvisningar för ekonomiskt behövande (www.skatteverket.se). Det utgår
ingen hyra för bostaden men de boende betalar en del av driftskostnaderna. Förmånen
av fri bostad erhålles i första hand för en treårsperiod, som sedan kan förlängas om
behov fortfarande kvarstår och de boendes ekonomiska situation i övrigt inte överstiger
Skatteverkets riktlinjer.
Upplåtelse sker efter behovsprövning.
Inom ramen för detta förbehåller sig Stiftelsen fri prövningsrätt.
Ansökan om boende i Stiftelsens fastigheter gör skriftligen på bifogad blankett.
Med vänlig hälsning
FAMILJEN ERIK BANCKS STIFTELSE MARIAGÅRDEN
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ANSÖKAN OM BOSTAD
FAMILJEN ERIK BANCKS STIFTELSE MARIAGÅRDEN
»Stiftelsen har till syfte att bereda tillgång till bostad för
personer (pauvres honteux), som bott eller bor i Helsingborg,
företrädesvis Maria församling.«
Ur Stiftelsens stadgar från 1938.

Markera den fastighet ni önskar bo i:

Mariagården, Mäster Ernst gata/Krabbegatan
Huset Erik Banck, Kranföraregatan i Norra Hamnen
Huset Ese Banck, Helsingörskajen 6, SeaU

SÖKANDE
Namn:

Personnr:

Adress:
Postnr:
Nuvarande boendeform:

Ort:
Hyresrätt

Bostadsrätt

Eget hus

Övrig, t ex fritidshus

Nuvarande hyreskostnad:
Tel/Mobil:

Civilstånd:

Bosatt i Helsingborg sedan:

E-post:
MEDSÖKANDE
Namn:

Personnr:

Adress:
Postnr:
Nuvarande boendeform:

Ort:
Hyresrätt

Bostadsrätt

Eget hus

Övrig, t ex fritidshus

Nuvarande hyreskostnad:

Tel/Mobil:
E-post:

Civilstånd:

Bosatt i Helsingborg sedan:
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Inkomst
Den totala inkomsten (SEK) per månad före skatt består av:
Sökande
Inkomst av anställning:
Pension, Livränta:
Handikappersättning:
Bostadsbidrag/-tillägg:
Socialbidrag:
Inkomst av kapital:

Övriga inkomster:
SUMMA:

TILLGÅNGAR
Fastighet/bostadsrätt
Taxeringsvärde:
Bankmedel:
Aktier, obligationer etc:

Övrigt:
Skulder:

Maka/Make

Summa
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Personligt brev
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REFERENS 1
Namn:

Adress:
Telefon:

REFERENS 2
Namn:

Adress:
Telefon:

REFERENS 3
Namn:

Adress:
Telefon:

Ovanstående inkomst- och förmögenhetsuppgifter är sanningsenliga och jag/vi ger Stiftelsen tillåtelse att kontrollera
dessa hos berörda myndigheter. Undertecknad(e) lägenhetssökande är medveten om att boende inom Stiftelsens
fastigheter är en särskild boendeform som bl a innebär att lägenheten ej går att använda som bytesobjekt.

Jag/vi samtycker till att mina/våra lämnade uppgifter behandlas av Stiftelsen.
SÖKANDENS UNDERSKRIFT

MEDSÖKANDENS UNDERSKRIFT

Helsingborg den______________

Helsingborg den______________

OBS! För att ansökan ska bli föremål för prövning ska kopia av senaste slutliga skattsedel eller
taxeringsmeddelande bifogas. Bifoga också handling från pensionsutbetalande myndighet som visar
hur stor bruttopensionen är per månad.
ANSÖKAN LÄMNAS PERSONLIGEN Torsdagar kl 13-15
Familjen Erik Bancks Stiftelse Mariagården, Helsingörskajen 8, 252 66 Helsingborg
Tel 042-21 01 40, info@bancksstiftelse.se, www.bancksstiftelse.se

