
Søknadsskjema Seniorbolig
Stiftelsen Domkirkeboligene 
Kong Oscars gate 88, 5018 Bergen

Stiftelsen Domkirkeboligene er en privat stiftelse etablert av Domkirken Diakonat i Bergen. 
Stiftelsen ledes og drives etter trosgrunnlag for den Norske Kirke. 

Stiftelsen har til formål å gjennomføre diakonale oppgaver i menigheten, særlig ved å eie 
og leie ut boliger til personer som i kraft av alder eller helse eller sosiale omstendigheter 
trenger hjelp til egnet bolig. 

Søknad sendes til daglig leder i Stiftelsen Domkirkeboligene.  
E-post : bjorn.fjeld@domkirkeboligene.no
eller brev til : Stiftelsen Domkirkeboligene , Kong Oscars gate 88, 5018 Bergen
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Har søknaden vedlegg? JA NEI

Navn:
Fornavn Etternavn

Informasjon om søker:



Tildeling av ledige leiligheter foretas i henhold til de vedtekter som til enhver tid gjelder for 
stiftelsen. Søkere må oppgi endringer som oppstår vedrørende boforhold, helsetilstand eller 
sivil status. Søker oppgir 2 referanser. 

 JA

Navn:

Gi kort begrunnelse for din søknad om leilighet her eller på eget ark som vedlegges: 

Poststed:

Poststed:

NEI 

Obligatoriske opplysninger om søker:

Nærmeste pårørende : 

Navn : 

Adresse: 

Postnummer:

Tlf. nr. 

Har du hjemmehjelp eller hjemmesykepleie ?

Navn: 

Fødselsnummer: 

Navn på Ektefelle: 

Adresse:

Postnummer: 

Tlf.nr: 

Husdyr:

 JA NEI Har du katt, hund, fugl eller akvariefisk?

Hvis Ja, må du inngå, og foreligge for Stiftelsen Domkirkeboligene, en skriftlig avtale med noen 
som kan overta ansvaret for eventuelle dyr om du selv skulle bli forhindret. 
F.eks ved sykdom, reise etc

Bergen, den Underskrift
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Tlf. nr.
Referanser:  

Navn: Tlf. nr.
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