Marienbergvej 79
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 17 89
info@ab-vordingborg.dk
Mobile Pay 86 825
Reg.nr. 0040 kt.nr. 4400 019 954

ARBEJDERNES
BOLIGSELSKAB

OPRYKNINGSSKEMA

Åbningstider:
Mandag - Onsdag kl. 09oo - 15oo
Torsdag
kl. 09oo - 17oo
Fredag
lukket

GEBYR KR. 250,Fornavn:

Ansøgning om lejlighed ansøgernavn – ansøgningen er personlig) -* se bagside.
Efternavn:
Cpr.nr.:

Stilling:

Mail:

Tlf.nr.

Adr.:

Postnr.:

By.:

Ægtefælle/ Samlever: Navn

Stilling:

Cpr.nr.:

Antal :
børn

hjemmeboende

Alder :

-

-

-

-

Som enlig forsørger, er der da fælles
Forældremyndighed (dok. vedlægges)
Hvor stor ønskes boligen:
1-rums
2-rums

3-rums

Ja
Nej

4-rums

5-rums

Hvor skal boligen ligge:
byområde
Ore
Ørslev
- i byområdet må der ikke holdes husdyr.
- Ore, Ørslev og Lundby er der begrænset husdyrhold.
Skal boligen ligge i en bestemt afdeling:
Nej
Ja
hvor:
Nuværende bolig: Alm. familie bolig :
Ønskes husdyrhold:
Ungdomsbolig:
Hvis ungdomsbolig: uddannelsen/studier ophører:
Ja
Nej
Hvornår ønskes boligen:

Nu ( Aktiv )

Lundby

Dato:

Senere ( Passiv )

Yderligere bemærkninger:

Dato:
Underskrift

Ved aflevering/indsendelse af denne ansøgning indbetales opskrivningsgebyr kr. 250,- der ikke
tilbagebetales. Een gang årligt indbetales administrationsgebyr kr.150,- for forbliven på venteliste.
forbeholdt boligselskabet:
Gebyr indbetalt d.

Int.:
word/Selskab/Skemaer/ANSØGN-OPRYK.skema

UDLEJNINGSREGLER.
*Ansøgningen er personlig, og kan kun overdrages ægtefælle/samlever m.v. v/dødsfald og flytning
til plejehjem.

Boligsøgende der bor i Arbejdernes Boligselskabs boliger og som søger ny/anden bolig i selskabet,
kan opnå en opryknings-/fortrinsret, der betyder at disse beboere kan komme foran på ventelisten.
For at opnå opryknings-/fortrinsret, skal den boligsøgende have været boende i nuværende bolig i
mindst 2 år, endvidere skal der foreligge en given social situation, som gør flytningen påkrævet.

UNGDOMSBOLIGER:
Ud over ovenstående, kan boligtagere i boligselskabets ungdomsboliger opnår opryknings/fortrinsret ved udløb af uddannelsesforhold/studieforløb, for at opnå opryknings-/fortrinsret, skal
den boligsøgende have været boende i nuværende ungdomsbolig i mindst 1 år.

Alle:
Når anden bolig overtages bortfalder ansøgning.

Word: selskab/skemaer- ansøgning opryk.skema.

