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Bytte- og venteliste
Bytte- og ventelisten til andelslejlighed følger kalenderåret.
Det er alene if. med den årlige opdatering af bytte- og ventelisten, at nye andelshavere, og andelshavere der
ikke tidligere har benyttet ventelisterne, kan blive skrevet op.
Det er andelshavers eget ansvar, at overholde den årlige fristen 31. december. Bestyrelsen udsender IKKE
breve og opkrævninger. (Reminder vil dog blive lagt på forsiden af foreningens hjemmeside primo
december.)



Intern bytteliste for andelshavere. Det er gratis at stå på listen.
Hvis du ikke har ændringer i forhold til sidste år, skal du ikke fortage du yderligere.
Er du ny andelshaver eller har du ændringer, skal blanket ”Byttelisten” printes, udfyldes og
returneres i foreningens brevkasse ved porten, senest den 31. december.



Ekstern venteliste indstilles af andelshavere. Årligt koster det 100,- kroner pr. indstilling at stå
på listen. Man kan max. indstille 2 personer pr. andel.

Hvis du ikke har ændringer i forhold til sidste år, skal du blot sørge for rettidig indbetaling.
Er du ny andelshaver eller har du ændringer, f.eks. hvis du ønsker at indstille en anden, skal blanket
”Indstilling til ekstern venteliste” printes, udfyldes og returneres i foreningens brevkasse ved porten,
senest den 31. december – placeringen bibeholdes.
Betalingsprocedure: Gebyret 100,- kroner pr. indstilling skal være foreningen i hænde, senest den 31.
december. Indbetalinger efter betalingsfrist optages ikke på ventelisten.
Giroindbetaling korttype: +01< girokonto: +4376277<
I meddelelse til beløbsmodtager skal anføres dit bolig nr. og navnet på din indstilling, så der er
overensstemmelse mellem blanket og indbetaling. Ellers risikerer du, at vi ikke kan identificere
indbetalingen. (Du finder dit bolignummer på side 5).
--- o0o--Bestyrelsen foretager lodtrækning blandt de nye til byttelisten og de ny-indstillede til den eksterne venteliste.
Opdaterede bytte- og ventelister, der er gældende det kommende år, ligger til gennemsyn i bestyrelsens
træffetid.
Bemærk, at det er andelshaver som har indstillingsretten, hvorfor det anbefales, at du selv sørger for rettidig
indbetaling, så en god placering/anciennitet ikke mistes.
Der er desværre hvert år andelshavere, eller deres indstilling, som indbetaler for sent. Bestyrelsen har altid
håndhævet betalingsfristen som en deadline. Ellers skal vi til at vurdere hvor meget for sent man kan
indbetale 1, 3, eller 7 dage... Der kan ikke gøres undtagelser, uden lignede undtagelser også skulle
gennemføres for dem vi gennem årene har afvist, og det er ikke en mulighed.
Hvis du fraflytter ejendommen, vil indstillingen blive slettet og indstillingsretten overgår til den ny
andelshaver. Se også vedtægternes § 14.
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Ledige lejligheder offentliggøres via foreningens hjemmeside og mail til de andelshavere, som har oplyst
bestyrelsen om deres mailadresse. Vi orienterer ikke yderligere. Ventelisterne følges ALTID til punkt og
prikke!

Statistikken for handlerne i ejendommen:
Hvem køber vores lejligheder?
35
30
25

Solgt via mægler/Robin Hus

20

Solgt uden for listerne

15

Overdragelse jf. vedtægt

10

Ekstern venteliste

5

Byttelisten

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

Venteliste til erhvervs- og opbevaringslejemål
Alle lejligheder disponerer over et loftsrum. Herudover har vi et antal erhvervs- og opbevaringslejemål i
kælderen. De udlejes primært til beboerne, men alle kan komme i betragtning.
Blanket for bytte/venteliste til erhvervs- og opbevaringslejemål ligger på hjemmesiden under Dokumenter.
Blanketten printes, udfyldes og afleveres i bestyrelsens brevkasse ved porten. Bestyrelsen opdaterer
ventelisten. Det er gratis at stå på listen.
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