
Boligselskabet Sjælland

Ansøgning om almen bolig i Ringsted
- efter boligpolitiske kriterier

Boligpolitiske og boligsociale kriterier til anvisning af almene lejeboliger

Boligpolitiske kriterier (Boligselskabernes kriterier)

1.  Personer/familier der har arbejde i Ringsted Kommune eller en af nabokom-
munerne, og som ønsker at flytte til Ringsted Kommune.

  Begrundelse:
	Formålet	er	at	kunne	tiltrække	flere	tilflyttere	til	kommunen,	samt	at	kunne	opnå	en
mere alsidig beboersammensætning.

2.  Personer/familier over 50 år bosat i Ringsted Kommune, der ønsker at flytte til en
bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre.

Begrundelse:
	Hensigten	er,	at	øge	mobiliteten	i	boligmassen	med	det	formål	at	tiltrække	yngre
befolkningsgrupper.	Endvidere	er	de	ældre	traditionelt	stabile	lejere,	der	vil	kunne
medvirke	til	en	stabilisering	af	de	enkelte	boligafdelinger.

3.  Unge bosat i Ringsted Kommune eller en af nabokommunerne, der i forbindelse
med start på arbejde eller uddannelse ønsker at flytte tættere på en uddannelses-
institution i Regionen eller ønsker at flytte hjemmefra.

 Begrundelse:
	Antallet	af	ungdomsboliger	i	kommunen	er	forholdsvist	lavt	og	ved	at	benytte	de
boligpolitiske	kriterier	får	denne	gruppe	en	mulighed	for	at	få	en	bolig.	Desuden	er
det	private	udlejningsmarked	ikke	stort	og	ofte	dyrt	i	forhold	til	de	unges	økonomi.

4.  Vordende forældre under 25 år bosat i Ringsted Kommune eller en af nabokom-
munerne, der i forbindelse med uddannelse eller job har behov for en bolig.

Begrundelse:
Prioriteres	lavt,	da	behovet	ikke	skønnes	stort.
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Ansøgeroplysninger

Boligen

Boligpolitiske kriterier

Navn

Boligens størrelse

1

2

4

3

Antal voksne der skal bo i boligen?

I hvilken afdeling ønsker du at søge bolig i? - sæt kryds

Antal børn under 23 år der skal bo i boligen?

Antal værelser

Dato

Dato

Vedlæg dokumentation

Uddannelsessted

Arbejdets navn & adresse

Uddannelsessted

Arbejdspladsens navn og adresse

Adresse

Telefonnummer

Cpr. nummer

Postnr. & by

MailMobilnr.

Margrethegården (01-301)
– læs evt. mere om afdelingen på bosj.dk/Margrethegården

Sdr. Parkvej (01-314)
– læs evt. mere om afdelingen på bosj.dk/SdrParkvej

Kristoffersvej (01-321/324)
– læs evt. mere om afdelingen på bosj.dk/Kristoffersvej

Har fået arbejde i Ringsted Kommune Ja

Er over 50 år og bor i Ringsted Kommune Ja

Ung bosat i Ringsted Kommune, der i forbindelse med start på arbejde eller uddannelse, ønsker at flytte hjemmefra Ja

Vordende forældre under 25 år bosat i Ringsted Kommune eller nabokommune, 
der i forbindelse med uddannelse/job har behov for en bolig

Bor i privat lejebolig Ja

Starter arbejde den

Starter uddannelse den

Bor i ejerbolig/andelsbolig Ja

Benediktegården (01-307/320)
– læs evt. mere om afdelingen på bosj.dk/Benediktegården

Sct. Jørgensgården (01-315)
– læs evt. mere om afdelingen på bosj.dk/SctJørgensgården

Sct. Gertrudsvej, ungdomsboliger (01-317)
– læs evt. mere om afdelingen på bosj.dk/SctGertrudsvej

(Februar 2017)

Ja

Vedlæg dokumentation

Vedlæg dokumentation

Vedlæg dokumentation

Den udfyldte ansøgning kan sendes med post til Boligselskabet Sjælland, Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde - eller afleveres digitalt på bosj.dk/bolpol

https://bosj.dk/bolpol
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