Utaqqisut allattorsimaffiannut allatsinneq · Opskrivning til venteliste

NAQINNERIT ANGISUUT ATORLUGIT IMMERSORNEQASSAAQ · SKAL UDFYLDES I BLOKBOGSTAVER
Qinnuteqartoq 15-inik ukioqalereersimassaaq · Ansøgeren skal være fyldt 15 år
Initaarniartoq 18-nileereersimassaaq · Indflytteren skal være fyldt 18 år.

Inissarsiortutut uunga allatsikkusuppunga: · Jeg vil skrives op til:
Inissiamut mikinermut ·
Mindre bolig

Atorfimmut atatill. inissiamut ·

Nammineq kissaatigisamik nuunneq · Inissarsiorneq ·

Personalebolig ønskeflytning

Ønskeflytning

Allatsittup maannakkut inigisaa il.il. · Ansøgers nuværende adresse mv.
Qinnuteqartup immersugassaa · Udfyldes af ansøger

Venteliste

Ateq · Navn

Inuup normua · CPR-nr.

E-mail

Oqarasuaat · Tlf.

Najugaq · Adresse

Illoqarfik normualu · By og postnummer

Inooqatigisaq allatseqataassappat krydsileruk ataaniittullu immersorlugit ·
Hvis samlever skal være medopskriver, sæt kryds og udfyld nedenstående:
Ateq · Navn

Inuup normua · CPR-nr.

Najugaq · Adresse

Illoqarfiup normua · Postnummer

Inuit inissiamut qinnutigisamut nooqataasussat · Personer, der flytter med til den bolig, der søges om
Ateq · Navn

Inuup normua · CPR-nr.

Ateq · Navn

Inuup normua · CPR-nr.

Ateq · Navn

Inuup normua · CPR-nr.

Allatsittup inissiatut kissaatigisaata angissusaa · Ansøgers ønske om størrelse af lejlighed
Inissarsiortup ini amerlassusissai saamiup tungaaniittut immersussavai. Inissiamut allamut nuunniartup immersuiffissat tamaasa
immersussavai. · Ansøger til venteliste oplyser antal rum i venstre side og ønskeflytter skal udfylde begge sider.
Maannakku najukkami init qassit (ini inillu allat) ·
Antal rum (stue og værelser på nuværende adr.) 1.

2.

3.

4.

Inissiaq kissaatigisami init qassit (ini inillu allat)
· Antal rum (stue og værelser på ønskebolig)
1.

5.

2.

3.

4.

5.

Inimut qinnutigisamut kissaatigisat · Ønsker til den lejebolig, der søges om
Illoqarfik · By

Nunaqarfik · Bygd.

Kommuni · Kommunale kr. 100,00

Namm.Oqart. · Selvstyreboliger kr. 100,00

Ukiut tamaasa maileqaruit mailikkut akiligassamik nassinneqartassaatit. Maileqanngikkuit najukkanni INImut saaffiginnissaatit.
Akiligassap akilerneratigut kissaatigisamik nuunnissamut utaqqisunut
allattorsimaffimmullu ilaasortaanermut allatsissimanerit ingerlaannassaaq.

Du vil få tilsendt et elektronisk girokort hvert år, hvis
du har en mailadresse. Hvis du ikke har en mailadresse,
bedes du at kontakte os fysisk til INImut. Du beholder
din ønskeflytningsventelisteplacering, såfremt girokortet
betales.

Mailit imminut kiffartuussivikkut nalunaarutigissavat, taamaasilluta
qinnuteqarnermi uppernarsaaqqinnermut akileeqqusissut mailimut
eqqortumut nassiussinnaassagatsigu.

Såfremt din mailadresse ændres bedes du at ændre den
i selvbetjeningen, så vi kan sende genbekræftelse til den
rette mailadresse.

1. Maj 2021 aallarnerfigalugu inissarsiortariaaseq allanngornikuuvoq.
www.ini.gl-imi paasisaqarnerugit.

Den 1. maj 2021 ændres måden, hvorpå der søges bolig.
Læs mere på www.ini.gl

Ilisimatitsissutigineqartut paasineri uppernarsarlugu atsiorpunga

Med min underskrift bekræfter jeg, at jeg er indforstået
med vilkårene

Sumiiffik · Sted

Ulloq · Dato

Qinnuteqartoq · Ansøger

