
 

 

Udlejning af almene boliger i Karise Permatopia. 
 
1. Opskrivning på interesseliste  
2. Møde med ventelisteudvalget  
3. Optagelse på venteliste 
4. Boligtilbudsliste 
5. Oprykningsret  
6. Tildeling af ledig bolig 
 
 
1. Opskrivning på interesseliste  
Alle kan optages på interesseliste hos Karise Permatopia –AMBA (KP-AMBA) mod betaling af et 
årligt kontingent. Manglende betaling medfører sletning fra KP interesselisten. Man kan stå på 
interesselisten uden at opfylde kriterier for tildeling af bolig.  
 
2. Møde med ventelisteudvalget 
De øverste 20-25 husstande på interesselisten får besked om, at de har mulighed for at blive 
optaget på ventelisten til bofællesskabet.  Ventelisteudvalget inviterer til et møde i Permatopia. 
Mødet indkaldes i god tid, og afholdes normalt 2 gange årligt.  
 
3. Optagelse på venteliste 
Efter mødet melder ventelisteudvalget tilbage til KAB, hvem der kan optages på ventelisten. 
Der er mulighed for at klage over afslag til KAB. 
 
Fortrinsret til ventelisten 
Registrerede på interesselisten, der bor i KP-Almen, KP- ejer og KP- andel og SYDBOs øvrige 
afdelinger, har fortrinsret forud for andre ved optagelse på ventelisten. 
Registrerede på interesselisten, der bor i Faxe Kommune, har fortrinsret forud for personer, der bor i 
andre kommuner.  
Fortrinsretten er betinget af, at ansøgerne opfylder kriterierne. 
 
Kriterier for at blive optaget på ventelisten. 
Følgende ligestillede kriterier anvendes ved optagelse på ventelisten: 

- Ansøgers anciennitet på interesselisten 
- Der skal tilstræbes en bred aldersfordeling således: 

o 20 % unge 
o 40 % børnefamilier 
o 30 % uden børn – 45-64 år 
o 10 % over 65 år 

- Der skal tilstræbes en ligelig fordeling af begge køn. 
- Det tilstræbes, at der tilgodeses en velfungerende beboersammensætning, for dermed at 

sikre bofællesskabets beståen, se vedtægterne for Etableringsforeningen Karise Permatopia 
Opskrivning. 

- Ansøgere skal tilslutte sig bofællesskabets formål, husorden, deltagelsesforpligtelse og 
værdigrundlag, jf. KP AMBAs vedtægter 

 



 

 

4. Boligtilbudsliste 
Boligtilbudslisten består af de øverste 2-3 ansøgere på ventelisten for hver type husstand, som har 
angivet ønske om at bo i lejebolig.   
 
Bofællesskabet inviterer ansøgere på boligtilbudslisten til et eller flere fælles arrangementer i løbet 
af året med henblik på, at såvel bofællesskabet som ansøgere får afstemt forventninger.  
 
5. Oprykningsretten 
Hver anden ledige bolig anvises til intern venteliste i afdelingen og boligsøgende fra 
boligorganisationen/KAB-fællesskabet der er optaget på boligtilbudslisten og hver anden direkte til 
eksterne boligsøgende der er optaget på boligtilbudslisten. 
 
 
6. Tildeling af ledig bolig 
Hvis der ikke er boligsøgende fra afdelingen opnoteret på oprykningsventelisten, vælger KAB den 
af de optagne på boligtilbudslisten, der bedst passer ind i bofællesskabet jf. afsnit 4, og giver 
besked herom.  
 
Bofællesskabet forpligter sig til at integrere den nye beboer socialt i fællesskabet.  
 
 
Sammensætning af ventelisteudvalget: 
Ventelisteudvalget består af 2 repræsentanter fra KP-AMBAs bestyrelse, 1 repræsentant fra 
SYDBOs bestyrelse og 3 udpeget fra hver ejer types boligforening; KP- Almen, KP-Andel og 
KP- ejer. 
 
Repræsentanten fra den almene del, vælges på afdelingsmødet for 2 år. 
  
Ventelisteudvalgets rolle er at behandle ansøgninger i forbindelse med optagelse på ventelisten 
samt at stå for den nødvendige dialog med KAB herom.  
 
SYDBO tilser, at ventelisteudvalget udfører deres hverv i overensstemmelse med denne aftale.  
 


