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Intresseanmälan för bostad i Emily Wijks Stiftelse 

Alla hemmahörande personer i Göteborg har möjligheten att ansöka om en bostad i Emily Wijks 
Stiftelses fastighet på Erik Dahlbergsgatan 25. 

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

• Vara kvinna, ogift och boende i Göteborgs kommun.
• Vara ensamstående.
• I första hand yrkesarbetande eller som har yrkesarbetat, men i förtid slutat anställningen

på grund av sjukdom eller annan omständighet, varöver man ej själv kunnat råda över.
• Av ekonomiska, sociala, medicinska eller andra omständigheter anses ha ett verkligt behov

av lägenhet.

Jag anmäler härmed mitt intresse för bostad tillhörande Emily Wijks Stiftelse. 

Svarsformulär 

Namn:  

Personnummer: 

Adress:  

Telefon / mobil:  

E-post:

Jag uppfyller stiftelsens kriterier och anför följande omständigheter som visar mitt behov av 
lägenhet i fastigheten: 

mailto:bostadsansokan@sbc.se
http://www.sbc.se/
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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 

Underskrift Namnförtydligande Datum 

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 maximalt 
tre gånger. 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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