Billund Kommune
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf: 79727200
E-mail: kommunen@billund.dk
Web: www.billund.dk

Sendes til
Dato

Grindsted Boligforening og
Byggeforeningen af 1949
Nørregade 36
7200 Grindsted

Sagsidentifikation

Ansøgning om startbolig

Du kan ansøge om en startbolig, hvis du
• er mellem18-24 år og
• har behov for støtte til at påbegynde et selvstændigt voksenliv
• har behov for og interesse i at få en uddannelse eller et arbejde, så du bliver i stand til at klare dig selv og blive en
aktiv del af samfundet

Ansøger
Navn

Fødselsdato

Opholdssted

Telefonnummer

Adresse

Postnummer

By

Kontaktperson - Navn

Kontaktperson - Telefonnummer

Oplysninger om ansøgers situation
Beskriv din nuværende situation

Hvor opholder du dig for tiden
Hvilke planer har du for din fremtid

Vil du søge arbejde

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis ja, hvilken type arbejde vil du søge

Vil du søge uddannelse
Hvis ja, hvilken uddannelse vil du søge

Ønsker du at indgå en samarbejdsaftale, lave en udviklingsplan og medvirke aktivt til
at de efterleves
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For at komme i betragtning til en startbolig, skal din ansøgning godkendes i et anvisningsudvalg. Du skal opfylde
følgende betingelser:
•
•
•
•

Du skal bo i Billund Kommune.
Du skal være indstillet på at modtage bostøtte fra den sociale vicevært.
Du skal være villig til at skabe forandring i forhold til din nuværende situation.
Du skal indgå en samarbejdsaftale og være indstillet på at udarbejde en udviklingsplan sammen med den sociale
vicevært og løbende evaluere denne.
• Du indgår en tidsbegrænset lejekontrakt, der kan forlænges.
• Du vil miste boligen uanset løbetiden i kontrakten, hvis du på anden måde ikke overholder aftalerne i samarbejdsaftalen og i udviklingsplanen.
Bliver du ikke godkendt, vil du få et skriftligt begrundet afslag fra anvisningsudvalget med rådgivning om andre muligheder. Du skriver under på tro og love på, at du er indforstået med ovenstående.

Underskrift
Dato og underskrift
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