
Den 22. juni 2005

Portal ledige boliger – manual omkring indtastning.

Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL’s hjemmeside, hvor boligsøgende let
skal kunne finde ledige boliger ud fra søgekriterier om geografi, husleje, boligstørrelse m.v.

Portalen forudsætter, at boligorganisationerne indtaster deres ledige boliger og de boliger, som
de venter bliver ledige om kort tid.

På de følgende sider er en udførlig manual, der forklarer, hvordan boligorganisationen indtaster
de ledige boliger.

Skulle du få problemer undervejs, er du velkommen til at ringe til BL på 33 76 20 00, hvor
du spørger om hjælp til indtastning af ledige boliger og bliver henvist til en medarbejder, der
kan hjælpe dig.

Under indtastningen skal du bruge Brugernavn og Password, som er det brugernavn og
password, boligorganisationen bruger ved indrapportering af ledige boliger til Landsbyggefon-

den. Hvis du ikke kender boligorganisationens Brugernavn og Password, kan du få det ved

henvendelse til BL på 33 76 20 00.
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Proceduren i indtastning
Du skal gå ind på BL’s hjemmeside www.bl.dk og klikke på DIN BOLIG, jf. grøn pil herunder:

Klik herefter på LEDIGE BOLIGER, jf. blå pil herunder:

Dernæst klikkes på Login (for boligselskaber), jf. rød pil herunder:
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Nu skal du taste samme Brugernavn og Password, som du bruger, når du skal indtaste ledige
boliger til Landsbyggefondens månedlige opgørelse.

Mangler du Brugernavn og Password, kan du som nævnt henvende dig til:

BL på 33 76 20 00

I dette eksempel er der logget på som Boligforeningen Århus Omegn, og der er endnu ikke ind-

berettet ledige boliger for denne boligforening, jf. siden herunder.

Derefter klikkes på Afdelinger, se den røde pil herover, og følgende skærmbillede kommer
frem:
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Nu klikkes der på den afdeling, hvor der er ledige boliger – i dette eksempel afdeling 002, Ro-
senhøj – og følgende skærmbillede kommer:

Nu klikkes på ”Udfyld ledig bolig formular”, se den røde pil herover, og følgende skærmbille-
de kommer op:   
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Her angives:
1) Hvor mange boliger af samme type, der er ledige i afdelingen (rød pil)

2) Hvornår de er ledige fra (grøn pil)
3) Arealet af boligen (blå pil)
4) Husleje pr. måned (pink pil)

5) Evt. bemærkninger om boligområdets og/eller boligens kvaliteter (gul pil)
6) Der kan (ikke krav men god reklame) tilføjes et digitalt billede af bolig eller boligområdet

ved at klikke på Forsidebillede … gennemse (lilla pil)

7) Der kan (ikke krav men god information) tilføjes en digitaliseret plantegning af boligen
ved at klikke på Plantegning … gennemse (turkis pil)

På næste side en vist et eksempel på en opdatering, hvor billeder og plantegning blot er hentet
ned fra Århus Omegns hjemmeside.
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Er opdateringen korrekt, klikkes på Gem nederst på siden, og en boks kommer op og spørger,
om man er sikker, og svares der OK, kommer følgende skærmside op:

Nu er indtastningen af ledige boliger i afdelingen ”002 – Rosenhøj” færdig, og den eller de ledige

boliger er præsenteret på portalen for ledige boliger på BL’s hjemmeside. BEMÆRK at der kan
gå et kvarter fra opdateringen er foretaget, til den kan ses på hjemmesiden.

Nu kan der klikkes på indberetninger, hvis der ønskes indberettet yderligere ledige boliger eller   
forventede ledige boliger i en af Århus Omegns afdelinger. Eller opdateringerne kan afsluttes
ved et klik på øverste højre hjørne (rød pil).
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BEMÆRK at en indtastning har en tidsgrænse på 1 måned, hvorefter den automatisk bli-
ver inaktiv. Baggrunden for denne tidsgrænse er at undgå, at udlejede boliger ligger som ledige
boliger på portalen, fordi en boligorganisation har glemt at slette dem.

Når en indtastning er gjort inaktiv, ser skærmbilledet således ud:

Bemærk status ved den grønne pil.

Boligerne gøres aktive ved at klikke på det firkantede felt (blå pil), og derefter klikke på Aktiver
markerede (rød pil).

Derefter spørges, om man er sikker, og når der er klikket OK, er boligerne igen ledige på porta-
len.

Tilsvarende klikkes på Inaktiver markerede, hvis en ledig bolig er blevet lejet ud.

Hvis antallet af ledige boliger skal ændres, eller andet skal ændres i formularen, skal der klikkes
på det blåt fremhævede Rosenhøj (grå pil), hvorefter man er tilbage i formularen.


