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BOSTADSANSÖKAN
Stiftelsen Värmlands nations studenthem
Denna blankett skickas tillsammans med följande intyg till
intendent@varmlandsnation.se
- Registreringsintyg från Ladok eller antagningsbesked från Antagning.se
- Resultatintyg från Ladok
- Intyg på erlagd terminsavgift till Värmlands nation (exv. fotografi av nationskort)

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter medsökande
Sökande i par ges företräde till de stora
lägenheterna.

Namn:

Namn:

Personnummer:

Personnummer:

Telefonnummer:
E-postadress:

Meriter / Bostadsköpoäng
Jag har tagit

högskolepoäng under tiden jag varit medlem vid Värmlands nation.

Observera att högskolepoäng från innevarande termin inte räknas.

Jag har

nationspoäng/ämbetsmannapoäng från Värmlands nation.

Observera att nationspoäng/ämbetsmannapoäng från innevarande termin inte räknas. Nationspoängen regleras i
nationens reglementariska föreskrifter (kapitel 41) som finns tillgänglig på nationens hemsida. Kontakta nationens
1Q om du har frågor angående dina nationspoäng.
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Jag söker följande bostäder
Mer information om bostäderna finner du på varmlandsnation.se/bostader

Korridorsrum
Liten lägenhet
Dygdebo 43 m2 (1 rum och kök), Rackarbo 30 m2 (1 rum) och 38 m2 (1 rum med alkov)

Stor lägenhet
Dygdebo 55 m2 (2 rum och kök), Rackarbo 36 m2 (2 rum) och 43 m2 (2 rum)

Viktigt information
Bostadserbjudanden skickas ut via e-post. Du har 24h (eller längre tid ifall det anges i
erbjudandet) på dig att tacka ja till ett erbjudande, sedan går förfrågan vidare till nästa sökande i
kön.
Svarskrav (nytt för 2021)
Om du inte svarar på ditt bostadserbjudande kommer du att inaktiveras i bostadskön och du
kommer inte få några fortsatta erbjudanden. För att aktivera din köplats igen måste du svara på
erbjudandet eller lämna in en ny bostadsansökan.
Om du tackar nej till en bostad förlorar du inte din plats i kön.
Bostäderna uthyres som tillfällig genomgångsbostad och hyresgäster som upphört att studera
äger ej rätt att bo kvar.
Bostadskön töms 1 februari och 1 augusti. De som därefter önskar fortsätta stå i kö måste skicka
in en ny bostadsansökan.

Läs mer om hur Stiftelsen Värmlands nations studenthem behandlar personuppgifter på
Värmlands nations hemsida (varmlandsnation.se).

