Giv et ansøgernummer i gave
Her til foråret er der mange konfirmationer, nonfirmationer eller
måske 15-års fødselsdage. Og det er måske nu du enten skal give
en gave til en ung, du holder af, i form af gratis opskrivning til ungdomsboliger, eller ved at betale 200 kr. for et opskrivningsgebyr, der
både gælder til familieboliger og ungdomsboliger i FAB.

Kære Frida

Når den unge er fyldt 15 år, er det nemlig muligt at blive skrevet op
til en almen bolig. Og fordi der kan være flere års ventetid på vores
boliger, så vil vi varmt anbefale at skrive det unge menneske op nu.
Det kan være med til at give en god start på voksenlivet.

I gave har du modtaget et ansøgerbevis til Frederiksborg Almene Boligforening, så du optjener
anciennitet på vores venteliste. Tillykke med det.

2. maj 2022
400-120210

Du ønskes hjerteligt tillykke med din konfirmation.

Dit ansøgernummer er 400 - 120210, og det kan du bruge, når du en dag skal flytte hjemmefra og
vil søge en ungdoms- eller familiebolig i Frederiksborg Almene Boligforening. Du behøver ikke at
melde dig som aktiv boligsøgende, før du har brug for en bolig.
Ansøgernummeret er personligt og kan som hovedregel ikke overdrages til andre.
Husk at holde dit medlemskab ved lige

To forskellige ansøgerbeviser
Du kan give en gratis opskrivning – i det tilfælde gælder opskrivningen udelukkende til ungdomsboliger, og kan derfor ikke benyttes til
boligsøgning til familieboliger.

For at beholde dit ansøgernummer og optjene anciennitet, skal du huske at betale det årlige ajourføringsgebyr på kr. 100,00. Det første år er betalt, så gebyret bliver først opkrævet om et år. Det er
vigtigt at betale ajourføringsgebyret, ellers bliver du slettet fra ventelisten og mister din anciennitet.
Når du en dag ønsker at søge bolig i Frederiksborg Almene Boligforening, skal du logge ind i vores
selvbetjening og registrere dig som aktiv boligsøgende.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til f.eks. hvordan og hvornår du
skal søge bolig, forskellen på ungdomsbolig og familiebolig, ventetiden på en bolig m.v.
Læs mere på vores hjemmeside.
Med venlig hilsen
FAB V/ Boligforeningen VIBO
Tine Pedersen

Du kan også vælge at betale 200 kr. for opskrivningen, der så gælder til både ungdoms- og familieboliger.
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Efter et år opkræves det årlige ajourføringsgebyr på kr. 100 i henhold til lovgivningen.
Når det bliver aktuelt at begynde at søge en bolig, aktiverer den unge sit ansøgernummer hos FAB og angiver, hvilke boligafdelinger, han eller hun vil søge bolig i.
Når man er flyttet ind i en familie- eller ungdomsbolig i FAB – og hvis man fortsætter med at betale det årlige ajourføringsgebyr på kr. 100 –, så bevarer man sit ansøgernummer og opsparer derved fortsat anciennitet til brug for fremtidig boligsøgning i FAB.
Ansøgerbevis
Vi vil gerne være behjælpelige med at gøre en ”kedelig” opskrivning til en fin gave, som du kan give til en
ung. Derfor har vi lavet et festligt ansøgerbevis, så du kan give gaven uden at gøre mere.
Send i god tid en mail til os på: vibo@vibo.dk med navn på anledningen i emnefeltet: Konfirmation, nonfirmation eller fødselsdagsgave.
Oplys navn, adresse og fødselsdato på modtageren af gaven. Husk at skrive til os, at ansøgerbeviset er til
FAB.
Vi sender derefter det fine ansøgerbevis på din e-mail med emnefeltet Ansøgerbevis. Så kan du printe det
og lægge det på gavebordet.
Har du spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

