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Intresseanmälan för bostad i Anna & Melcher Brodhéns Stiftelse 

Alla hemmahörande personer i Göteborg har möjligheten att ansöka om en bostad i 
stiftelsens fastighet. 

 
Följande kriterier måste uppfyllas för att godkännas som sökande till lägenheterna. Sökande 
måste personligen: 

 
• vara/varit affärsman/affärskvinna, dennes hustru/man eller änka/änkling 

 
• vara bosatt inom Göteborgs stad, företrädesvis Johannebergs församling 

 
• vara behövande (enligt Skatteverkets normer) /sjuk eller lytt 

 
• förtur ges till personer äldre än 50 år 

 
 
Jag anmäler härmed mitt intresse för bostad i fastigheten tillhörande Anna & 
Melcher Brodhéns Stiftelse. 

 
Svarsformulär 

 
Namn:   

 
Personnummer:   

 
Adress:   

 
Telefon / mobil:   

 
E-post:   

 
Jag uppfyller stiftelsens kriterier (Underlag kompletteras vid inför kontraktsskrivning): 

 
 
 
 
 

Var god vänd 
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Markera följande frågor med kryss i valfri ruta Ja Nej 
 

Jag är intresserad av lägenhetsstorlek 1 Rok 

Jag är intresserad av lägenhetsstorlek 2 Rok  

Jag är intresserad av lägenhetsstorlek 3 Rok 

Jag är endast intresserad av lägenhet på bottenvåning 

Jag är endast intresserad av lägenhet med balkong 

 
 
 
 

SBC registrerar ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post för att om möjligt 
kunna erbjuda en bostad. Uppgifterna sparas till dess att du blivit erbjuden en bostad. Du har 
alltid rätt att få ett utdrag över vilka personuppgifter vi har om dig och få uppgifterna rättade 
vid behov eller borttagna. Då skickar du ett e-postmeddelande till info@sbc.se. Läs mer om SBCs 
hantering av personuppgifter i vår integritetspolicy på www.sbc.se. 
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