Spara uppgifterna

Skriv ut

Återställ formulär

ANMÄLAN TILL TOMTKÖ
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Mer info om hur Strömstads kommun hanterar personuppgifter
hittar du på: www.stromstad.se/pul

SÖKANDE
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad

Telefon arbete/mobiltelefon

e-postadress
Mantalskrivningskommun, om annan än Strömstad, ange skäl för ansökan

□

Jag godkänner att kommunen lämnar mina personuppgifter vidare till andra exploatörer som avser sälja tomter i kommunen.

MEDSÖKANDE
Namn

Personnummer

e-postadress

Telefon arbete/mobiltelefon

Mantalskrivningskommun, om annan än Strömstad, ange skäl för ansökan

□

Jag godkänner att kommunen lämnar mina personuppgifter vidare till andra exploatörer som avser sälja tomter i kommunen.

ÖNSKEMÅL
För att vi ska få en bild av var och hur tomtsökande vill bo i kommunen ber vi er att fylla i nedanstående rutor. I tomtkön är dessa
uppgifter, förutom förstahandsvalet, inte bindande utan ni köar för samtliga tomter i kommunen.
Önskemål område (numrera i angelägenhetsgrad)

□ Strömstad norr (Mellby, Seläter, Kebal, Hällestrand)
□ Nordby
□ Strömstad söder (Stare, Båleröd)

□ Öddö/Tjärnö/Rossö
□ Skee

□ Koster
□ Annat..................................

Önskemål bostad (numrera i angelägenhetsgrad)

□ Friliggande bebyggelse i egen regi
□ Kedjehus

□ Friliggande grupphus
□ Radhus

Sökande bor för närvarande i:

□

Hyresrätt

□ Bostadsrätt □ Egen villa □ Inneboende □ Hyr i andra hand □ Hos föräldrar □

Annat boende

Önskemål kontaktsätt
Du/ni kan få information och erbjudanden från tomtkön utskickade på två sätt: per post och per e-post. Välj själv vilket:

□ jag vill ha information & ev. erbjudanden via posten

□ jag vill ha information & ev. erbjudanden via e-post

OBSERVERA!!! Du är själv skyldig att meddela eventuella förändringar i de uppgifter du angett ovan. Detta
gäller särskilt adressändring och är viktigt att uppmärksamma för att du inte ska gå miste om information och
eventuella tomterbjudanden. Maka/make eller sambo ska anges som medsökande. Om ditt civilstånd
förändras ska även detta meddelas.
Undertecknad intygar att jag/vi tagit del av reglerna för tomtkön samt att lämnade uppgifter är korrekta.

Datum och namnteckning sökande

Tekniska förvaltningen
Strömstads kommun
452 80 STRÖMSTAD

Datum och namnteckning medsökande

Besöksadress:
N.Bergsgatan 21-23
452 80 STRÖMSTAD

Tel:
0526-19 000
Fax:
0526-19 9431
Org.nr: 212 000-1405

www.stromstad.se
kommun@stromstad.se

