Opskrivning til Engdraget
For at sikre, at alle beboere i Engdraget har interesse i at tage del i det aktive fællesskab i Engdraget, hvor
bæredygtighed er en del af dagligdagen, bedes du udfylde dette skema i forbindelse med din opskrivning til en
bolig i Engdraget.

Navn:

Cpr.nr.*:

Samlever/
ægtefælles
navn:

Cpr.nr.*:

Adresse:
Postnr. og
by:
E mail:
Tlf. nr.:
Antal
voksne:

Antal
børn:

JA
Er du lejer i
Slagelse
Boligselskab:
(Sæt kryds)
JA
Er du
medlem i
Slagelse
Boligselskab?
(Sæt kryds)

NEJ

Husdyr:
(sæt kun
1 X)

Hund

NEJ

*CPR-nummeret benyttes til identifikation, eventuel elektroniske ind- og udbetalinger såsom NEM-konto og
betalingsservice, samt elektronisk kommunikation (f.eks. e-Boks).

Søger bolig type - sæt kryds:
A3: 3 rums bolig på brutto 99,25m2
A3GH (gavlbolig): 3 rums bolig på brutto 105,40m2
A3GV (gavlbolig): 3 rums bolig på brutto 105,40m2
A4: 4 rums bolig på brutto 106m2
B3: 3 rums bolig på brutto 107,60m2
B3S: 3 rums bolig på brutto 107,60m2
C3 – 1. sal: 3 rums bolig på brutto 114,45m2
C3S – 1. sal: 3 rumsbolig på brutto 114045m2

Kat

Aktive fællesskaber – aktiv deltagelse
I Engdraget er der ikke tilknyttet en ejendomsfunktionær, og beboerne sørger derfor selv for bl.a. græsslåning,
snerydning og pleje af fælleshuset Engstedet.
Som beboer i Engdraget skal du altså have ønsket om og evnerne til at bidrage aktivt til de bæredygtige
fællesskaber. Dit engagement skal derfor afspejles i aktiv deltagelse, i et eller flere af de bæredygtige teams.
Ved opskrivning skal du angive din prioritering af de bæredygtige teams, som du kan og vil bidrage i.*
Udfyld her, din prioritering fra 1-4 (alle felter skal have en prioritering):

Prioritering: 1-4
Jeg ønsker at være tilknyttet team Ressourcehåndtering
Jeg ønsker at være tilknyttet team Naturpleje
Sætønsker
X hvisat
udsagnet
passer på
dig:Engstedet
Jeg
være tilknyttet
team
Jeg ønsker at være tilknyttet team Grå pleje
*Slagelse Boligselskab forsøger at fordele beboerne ud fra beboernes prioritering. Såfremt der er for mange
beboere, som har ønske om at bidrage i samme team, forbeholder Slagelse Boligselskab sig retten til at fordele
beboerne, så alle teams er hensigtsmæssigt bemandede.

Fleksibel udlejning
Slagelse Kommune og Slagelse Boligselskab har indgået en aftale om, at 90 % af boligerne på Engdraget
udlejes, efter reglerne om fleksibel udlejning.
Sæt X såfremt du opfylder ét af nedenstående*:
Har allerede job eller som netop har fået tilbudt job i minimum 30 timer pr. uge i en
virksomhed i Slagelse Kommune, men som pt. bor uden for kommunen.
Er i arbejde, bor i kommunen men oplever et pludseligt økonomisk tab og kan ikke
længere bibeholde nuværende bolig.
Er i arbejde, med børn under 18 år, bor i kommunen og bliver skilt/separeret.
Er over 18 år, bosat i kommunen og skal flytte hjemmefra for første gang. Har allerede
job eller påbegynder job.
Skal fraflytte ungdomsbolig efter endt uddannelse/læreplads, bor i kommunen og har
fået fast arbejde.
Er over 55 år, bosat i kommunen og ønsker at flytte til en bolig som er mere egnet som
ramme om et liv som ældre.
Har et varig dokumenteret nedsat bevægelsesevne, bor i kommunen og ønsker at flytte
i en mere egnet bolig i forhold det givne handicap.
*Såfremt du opfylder ét af ovenstående kriterier, har du mulighed for at skrive dig op til en bolig i Engdraget.
Du skal kunne dokumentere, at du opfylder kriteriet såfremt du får tilbudt en bolig.
Jeg opfylder ikke nogle af ovennævnte kriterier, men ønsker at stå på interesselisten.
Er i arbejde i mindst 30 timer pr. uge.
Jeg accepterer vilkår om CPR-nummer og Nem Konto nedenfor.
Med din underskrift, giver du samtykke til, at Slagelse Boligselskab registrerer og benytter dit CPR-nr. (jf. gældende dansk lov).
CPR-nummeret benyttes til identifikation, eventuel elektroniske ind- og udbetalinger såsom NEM-konto og betalingsservice, samt elektronisk
kommunikation (f.eks. e-Boks). Samtykket kan tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til Slagelse Boligselskab.

Dato:_

Underskrift:

