Retningslinjer for ventelisteopskrivning og tildeling af lejligheder i Fonden Alderstrøst

Opskrivning på venteliste
•
•

•

•

Medlemmer af Håndværkerforeningen København kan blive opskrevet på venteliste til en lejlighed hos Fonden
Alderstrøst. Medlemmer opskrives med anciennitet fra den dag de er indmeldt i Håndværkerforeningen.
Medlemmer af Håndværkerforeningen har mulighed for at opskrive børn eller børnebørn på ventelisten. Børn eller
børnebørn skal være fyldt 15 år på opskrivningstidspunktet. Børn og børnebørn opskrives med anciennitet fra
opskrivningsdatoen.
Opskrivning på ventelisten er knyttet til medlemskabet i Håndværkerforeningen. Det betyder, at hvis
medlemskabet i Håndværkerforeningen ophører, slettes alle opskrivninger på ventelisten – incl. børn og
børnebørn.
Hvis du ikke er aktivt boligsøgende, kan du stille din opskrivning i bero. Du beholder din anciennitet, men vil ikke
modtage boligtilbud.

Kriterier for tildeling
•
•
•

Ledige lejligheder tilbydes medlemmer af Håndværkerforeningen efter anciennitet fra indmeldelse.
Hvis en ledig lejlighed ikke kan afsættes til et medlem, bliver de udbudt til børn af medlemmer i
Håndværkerforeningen (som er opskrevet på ventelisten). Lejligheder tilbydes efter anciennitet.
Hvis en ledig lejlighed ikke kan afsættes til et barn af et medlem, bliver de udbudt til børnebørn af medlemmer i
Håndværkerforeningen (som er opskrevet på ventelisten). Lejligheder tilbydes efter anciennitet.

Praksis ved tilbud
•
•
•
•
•

Alle boligtilbud udsendes på mail. Det er dit ansvar, at dine kontaktoplysninger er korrekte.
Når du bliver tilbudt en lejlighed skal du svare ja eller nej inden for den angivne tidsfrist. Hvis du ikke svarer inden
for den angivne tidsfrist, vil din opskrivning blive slettet. Du kan takke nej lige så mange gange du ønsker.
Hvis du accepterer et tilbud om en lejlighed, bortfalder din resterende opskrivning i Fonden Alderstrøst.
Herefter kan du opskrive dig til en anden lejlighed. Dette regnes som en ny opskrivning, og retningslinjerne for
ventelisten træder i kraft.
Der findes ikke en intern venteliste.

