
For at få en bolig i Frederiksborg Almene Boligforening 
skal du være indmeldt i Frederiksborg Almene Bolig
forening. Ved indmeldelsen får du tildelt et ansøgernr., 
og det er opskrivningstidspunktet for dette, som dan
ner grundlag for tildelingen af Frederiksborg Almene 
Boligforening’s boliger.

Du kan dog først få tilbud om en bolig, hvis du også  
lader dig skrive op som aktiv på ventelisten, hvilket  
koster et årligt ajourføringsgebyr. 

Ventetiden på en bolig varierer meget. Du vælger selv, 
hvornår du ønsker at gøre dig aktiv på ventelisten og 
dermed få fremsendt boligtilbud. 

Fortrinsret for Frederiksborg Almene  
Boligforening’s beboere
Når du har en bolig i Frederiksborg Almene Bolig
forening, har du fortrinsret til en anden bolig i bolig
foreningen. Derfor er det nemmere for dig at flytte, 
hvis dit boligbehov ændrer sig.

Frederiksborg Almene Boligforening
v./ administrator Boligforeningen VIBO
Skt. Peders Stræde 49A
Postboks 2204
1018 København K
Tlf.: 33 42 00 00  
Fax: 33 42 00 60 

Mail: vibo@vibo.dk 
Hjemmeside: www.fabbolig.dk

Udlejningsafdelingen
Ekspedition:  
Mandag til torsdag kl. 1014
Fredag kl. 1013

                – det er din bolig

Frederiksborg Almene Boligforening blev  
stiftet i 1953, og i 1955 kunne de første  
beboere flytte ind i afd. 401 i Petersborg
vænget.
Selskabet består af fire boligafdelinger  
alle placeret i Hillerød.

Boligerne
Som du kan se af skemaet, har vi 1, 2, 3, 4 
og 5rumsboliger. Alle boligerne er forsynet 
med fællesantenne og telefonstik.  
Det fremgår af skemaet i hvilke afdelinger, 
der er elevator, altan eller have/terrasse.  
Der er komfur i samtlige af vores boliger.

Husleje
Huslejen regnes ud i forhold til omkostnin
gerne i de enkelte boligafdelinger. Service 
som f.eks. trappevask, administration, ved
ligeholdelse m.v. er inkluderet i huslejen.

Ejendomsservice
Ejendomsfunktionærerne sørger for 
beboer service, udvendig renholdelse af 
 fælles  arealer som f.eks. fejning og sneryd
ning.

Beboerdemokrati
Generalforsamlingen, der består af samt
lige medlemmer af Frederiksborg Almene 
 Boligforening, er øverste myndighed, og det 
er på den årlige generalforsamling, der fra 
hver afdeling vælges repræsentanter til  
FAB’s bestyrelse.
Bestyrelsen varetager sammen med et 
 eksternt forretningsførerselskab økonomi, 
udlejning og drift af foreningens ejendomme.

Sådan får du en
bolig i Frederiksborg 
Almene Boligforening

Hvem er FAB Nøglen 
til din bolig
Frederiksborg Almene Boligforening

F r e d e r i k s b o r g  A l m e n e  B o l i g f o r e n i n g



Afd. 401 - Petersborgvænget

Afd. 403 - Fredskovshellet

Afd. 405 - Langbjerg Park

Afd. 406 - Elverparken

FREDERIKSBORG
SLOTSPARK

HILLERØD

Sådan bruger  
du nøglen
Denne folder er nøglen til din bolig i Frederiksborg  
Almene Boligforening.
På siderne til højre finder du oplysninger om de enkelte 
afdelingers adresse, alder, boligernes størrelse, om der  
er elevator, altan eller have/terrasse. På de øvrige sider 
kan du læse om Frederiksborg Almene Boligforening, 
vente lister, beboerdemokrati m.v.

Spørg Frederiksborg Almene Boligforening
Frederiksborg Almene Boligforening administreres af Bolig
foreningen VIBO, og du er altid velkommen til at kontakte 
VIBO, hvis du har spørgsmål.

Se mere
Yderligere oplysninger finder du på FAB’s hjemmeside  
www.fabbolig.dk

Afd.nr. Adresser Opført Antal 

boliger

 Familieboliger Ungdomsboliger Elevator Altan Have/terrasse

1 2 3 4 5 1

401 Petersborgvænget 236 1955 127 7 26 80 14 nej ja ja

403 Fredskovshellet 3654 1966 129 9 27 9 84 nej ja nej

405 Langbjerg Park 264 1992 63 15 32 8 2 6 nej nej ja

406 Elverparken 620 2004 30 15 6 9 nej ja ja

Her finder du FAB i Hillerød

Afd. 401 - Petersborgvænget  

Petersborgvænget 236, 3400 Hillerød.
Afdelingen består af etagebyggeri, som 
er opført i 1955/1960.
Der er vaskeri og selskabslokale i  
afdelingen.

Afd. 403 - Fredskovshellet 

Fredskovshellet 3654, 3400 Hillerød.
Afdelingen består af etagebyggeri, som  
er opført i 1966.
Der er vaskeri og selskabslokale i  
afdelingen.

Boligafdelinger  
i Hillerød

Afd. 405 - Langbjerg Park 

Langbjerg Park 264, 3400 Hillerød.
Afdelingen består af rækkehuse, som  
er opført i 1992.
Der er selskabslokale i afdelingen.

Afd. 406 - Elverparken 

Elver Alle 620, 3400 Hillerød.
Afdelingen består af etagebyggeri, som  
er opført i 1992.
Ved boligernes indretning er der taget 
hensyn til bevægel ses hæmmede.
Badeværelserne i de enkelte boliger  
er rummelige og handicapvenlige. 


