Anmälan till Flens kommuns tomt- och småhuskö
Fylls i av kommunen.
Datum för registrering:

Könummer:

De här uppgifterna måste Du/Ni fylla i.
Sökande:
Personnummer:

Efternamn:

Förnamn:

Utdelningsadress:

Postnummer:

Ort:

Telefon, bostad:

Telefon, mobil:

E-post:

Personnummer:

Efternamn:

Förnamn:

Utdelningsadress:

Postnummer:

Ort:

Telefon, bostad:

Telefon, mobil:

E-post:

Medsökande:

I första hand intresserade av (kryssa i ett alternativ):
Tomt för villabygge i egen regi.
Gruppbyggt hus.
Båda alternativen är lika intressanta.

Den sökandes underskrift:
Ort:

Datum:

Skicka den ifyllda blanketten till:

Namn:

Flens kommun
642 81 Flen

När du skickar in blanketten sätt in 250 kr på bankgiro 5854-6045 och skriv i meddelanderutan ”A114124, Akt 010”.
Glöm inte att även fylla i ditt namn i meddelanderutan.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan till tomtkön behandlas enligt Dataskyddsförordningen
(GDPR). Informationen lagras och bearbetas i register av Kommunledningsförvaltningen. Genom att lämna in dina
uppgifter medger du att informationen tills vidare hanteras i register av kommunen. Du har rätt att begära rättelse för
felaktig uppgift. Du har även rätt att begära utdrag från kommunen om vilka uppgifter som behandlas av oss.
Tomtköregistret är en allmän handling och därför kan kommunen komma att lämna ut det till den som begär det. Det
är t ex vanligt att husleverantörer, byggfirmor och banker begär att få ta del av kommunernas tomtköer.

Se även nästa sida!
Postadress
642 81 FLEN

Besöksadress
Sveavägen 1

Telefon
0157-43 00 00

Bankgiro
		

E-post
flenskommun@flen.se

Vi vill helst ha tomt/hus i:
(Kryssa gärna flera alternativ)

Vi föredrar ett läge:

Tomtens storlek bör vara:

Vi vill helst bygga/köpa:

Flen

Mellösa

Malmköping

Bettna

Hälleforsnäs

Skebokvarn

Sparreholm

Vadsbro

i skogsmark

nära service

i öppen terräng

nära tåg och buss

sjönära

nära strövområden

Under 900 m2

900 - 1 200 m2

1 200 - 1 500 m2

Större än 1 500 m2

Hus i ett plan

1½-planshus

Hus i ett plan med
källare

Hus i två våningar

(En våning m inredd vind)
(Två hela våningar)

Sluttningshus
(En våning m sluttningsvåning)

Boytan bör vara:

Högst 100 m2

100 - 150 m2

150- 200 m2

Över 200 m2

Övriga önskemål och synpunkter:

Stort tack för hjälpen!
Postadress
642 81 FLEN

Besöksadress
Sveavägen 1

Telefon
0157-43 00 00

Bankgiro
		

E-post
flenskommun@flen.se

