
A N S Ö K A N  OM H I S S U N D ER S T Ö D

 Bostadsakt iebolag
  Fast ighetsbolag

Kommun Kommun Ansökan inkommit till kommunen, datum 

Understödsform 
Byggande av hiss 

Bolagets namn Postnummer och postkontor 

Namnet på och gatuadressen för understödsobjektet  Byggnadsår Antal vån. i byggn. FO-nummer 

Stadsdel/Kvarter/Tomt Fastighetskod        Objektet är ett aravabelånat 

hyreshus 

Bostäder    

   st 

Bostädernas lägenhetsyta 

   m2 
Andra lägenheter 

 st 

Lägenhetsyta 

 m2 

Lägenhetsyta totalt 

 m2 

Bankkontor och numret på det konto till vilket understödet inbetalas   

Namn 

Utdelningsadress Postnummer och postkontor 

Telefon  Telefax 

E-post 

Uppgifter om 

kontaktperson 

Ställning i bolaget 

 disponent         annan, vilken 

Åtgärd Kostnader Kommunen fyller i

Kostnader för byggande av hiss 

Kostander för planering av hiss 

       1) 

Utredning över och 

kostnadskalkyl för 

projektet 

TOTALT 
Beslut när 

reparationsarbetena 

inleds  

Styrelsen, datum Bolagsstämma, datum Annat, vilket och datum  

Planerad tidtabell för 

reparationsarbetena 

Inleds, datum Färdiga, datum 

Hiss
 Kulturhistoriskt elle arkitektoniskt värdefullt objekt       Experimentbyggnadsobjekt 

Byggande av hiss 

   st    €/hiss     €/bo.m2    st 

Övriga utredningar 

Tilläggsutredningar (t.ex. boendestruktur i hyres- eller bostadsaktiebolagshus) 

1) För de åtgärder som understöds 

PL 2  65101 VAASA Puhelin (06) 325 1111 Telefax (06) 325 4448 e-mail: etunimi.sukunimi@vaasa.fi 
PB 2  65101 VASA  Telefon (06) 325 1111 Telefax (06) 325 4448 e-mail: förnamn.efternamn@vaasa.fi 

Kostnader Våningsplan



Finansieringsplan                                                                                                                                              
                                                                                                                                               Euro 

       Ansökt reparationsunderstöd av kommunen           ____________________________    ________________________ 

 
       Understöd som beviljats ur statens medel               ____________________________    ________________________  
 

        Andra understöd har erhållits för åtgärden     vad  ____________________________    ________________________ 
       

        Övriga lån                                                               ____________________________    ________________________ 
 

        Självfinansiering                                                     ____________________________    ________________________ 

 

                                                                                                             TOTALT                       ________________________ 

Datum och 

underskrift 

Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är korrekta  

Plats och datum                                                                               Den sökandes underskrift 
 

_______________________________________________________                     ______________________________________________________ 

                                                                                                                                     Namnförtydligande 

 
Kommunens anteckningar 

 

Som belopp för understödet enligt det villkorliga beslutet har godkänts, datum  ____________________________________________________ € 

        Bostadsaktiebolag              Fastighetsbolag 

                                                                                                                                                         Understöd 

Slutliga kostnader                                                         ____________________________  €         ___________________________ € 

 

Arbetena enligt ansökningen har utförts, datum          ____________________________             ___________________________ 

 

Kvitton erhållits, datum                                                ____________________________ 

 

Understödet har utbetalats till den sökande, datum     _____________________________ 

 

Hissgranskningsprotokollet erhållits, datum               _____________________________ 

 

                                                                                     Myndighetens underskrift 

 

                                                                                     _____________________________________________ 

                                                                                     Namnförtydligande 

 

 

 
Bilagor 

 Ny hiss 

- Beslut av bolagsstämma (kan vara villkorligt) 

- Handelsregisterutdrag 

- Ritning som visar hissens placering 

- Beslut om bygglov/datum 

- Statens bostadsfonds bevillningsbeslut för byggande av hissen 

 

Utbetalning 

- Hissen är färdig och tagen i bruk  

- Den kommunala myndigheten har utfört granskning efter att arbetena slutförts  

- Understödstagaren har tillställt kopia av hissgranskningsprotokollet 

 
ANSÖKAN RETURNERAS TILL:  Tekniska sektorn / Fastighetssektorn
                                                             PB 2 (Kyrkoesplanaden 26 A)
                                                             65101  VASA 
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