
Bilag 2 med forslag til breve til de med-
lemmer, der ikke allerede har en bolig i 
foreningen, jf. BL Informerer nr. 8 den 21. 
januar 2010 om de nye udlejningsregler 
m.v. 

 

Ny lov ændrer dine rettigheder! 
 
Du skal derfor tage stilling til indholdet af dette brev! 
 
Du er registreret som medlem af AAA boligforening. I boligforeningen har du medlemsnummer 
xxx. Dette nummer har hidtil været det nummer, der bestemmer hvilken placering, du vil få på 
ventelisten i boligforeningen, når du søger en bolig. 
 
Pr. 1. januar 2010 er reglerne for de almene boliger ændret på en lang række punkter, herunder 
bliver et medlemsnummer ændret til anciennitet på ventelisten. Eksempelvis vil et lavt med-
lemsnummer blive til en høj anciennitet på ventelisten, og du kan således bevare de fordele, 
der er ved et lavt medlemsnummer. 
 
Det er dog en betingelse, at du henvender dig til boligforeningen inden den 1. juni 
2010, og det vil altså sige senest mandag den 31. maj 2010 inden kontortids ophør. 
Denne mandag lukker vi kl……, og vores telefontid slutter kl………. 
 
Du vil så blive noteret med en placering/anciennitet på ventelisten, som vil svare til det med-
lemsnummer, du har nu. 
 
Uanset om du aktuelt søger bolig eller blot står som ”passivt” medlem, skal du altså henvende 
dig til os, hvis du vil bevare den anciennitet, der i dag er knyttet til dit medlemsnummer. 
 
Det koster ikke noget at tilmelde sig, men herefter vil det koste et årligt, mindre ajourfø-
ringsgebyr, hvis du vil blive ved med at stå på ventelisten. Gebyret udgør for tiden kr. …… pr. 
år, og det vil første gang blive opkrævet i løbet af i år. 
 
Hvis du ikke henvender dig til os på nedennævnte adresser m.v. senest den 31. maj 2010, 
mister du altså muligheden for at bevare din nuværende anciennitet. 
 
Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os på følgende adresser, telefonnumre, e-
mailadresse m.v.: 
 
 
AAA 
BBB 
Xxxx Cccc 
Tlf. xxxxxxxx 
Www…….. 
E-mailadresse: 
 
 
 
Med venlig hilsen 


