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Opnoteringer på ventelister - i forhold til salget af 

ejendommene Svalegården, Peter Bangs Hus og  

Den Sønderjyske By 

 

Den 3. maj 2019 

Kære beboerrepræsentation 

Jeg skal på vegne af Frederiksberg Boligfonds bestyrelse orientere jer om beboernes 

opnoteringer på ventelister i forhold til salget af Svalegården, Peter Bangs Hus og Den 

Sønderjyske By. 

Nedenstående gælder for beboere og beboerbørn i de tre solgte ejendomme samt 

beboere og beboerbørn i fondens 17 ejendomme, som tidligere var opnoteret på 

ventelisterne til de tre solgte ejendomme. 

 

Et udvalg har arbejdet med emnet 

Som I måske husker, blev beboernes opnoteringer omtalt i et orienteringsbrev den 16. 

november 2018. Efterfølgende har Frederiksberg Boligfond nedsat et udvalg 

bestående af bestyrelsesmedlemmer, der har arbejdet videre med emnet. 

Udvalget præsenterede sine anbefalinger for fondsbestyrelsen for nylig, og der blev 

truffet beslutning om, hvordan PrivatBo skal håndtere opnoteringer og ventelister i 

den givne situation. 

 

Nye retningslinjer 

De følgende retningslinjer tager udgangspunkt i den situation, som den enkelte 

beboer stod i, før salget af de tre ejendomme blev annonceret. Det skal pointeres, at 

de interne ventelister til de tre solgte ejendomme er bortfaldet.  

 

1. Beboere i solgte ejendomme som ikke var opnoteret på ventelister 

For disse beboere er situationen uændret. De har ikke mulighed for at 

opnotere sig på de interne ventelister til Frederiksberg Boligfonds 17 

ejendomme.  

 

2. Beboere i solgte ejendomme som var  

opnoteret på ventelister til en eller flere af fondens 17 ejendomme  

For disse beboere er situationen næsten uændret. De beholder deres 

opnoteringer og anciennitet, men deres status ændres fra internt til eksternt 

opnoterede. Dette meddeles pr. brev. 
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3. Beboerbørn i solgte ejendomme som var  

opnoteret på ventelisterne til de solgte ejendomme 

For disse beboerbørn er situationen ændret. Havde de en aktiv opnotering i en 

af de solgte ejendomme, får de tilbudt at flytte opnoteringen til en af fondens 

17 ejendomme. Dette meddeles pr. brev. 

 

4. Beboerbørn i solgte ejendomme som var  

opnoteret på ventelister til fondens 17 ejendomme  

For disse beboerbørn er situationen uændret. De beholder deres opnoteringer 

og anciennitet. Dette meddeles pr. brev. 

  

5. Beboere og beboerbørn i andre ejendomme 

Beboere og beboerbørn i fondens 17 ejendomme, som var opnoteret på 

interne ventelister til de solgte ejendomme, får tilbudt at flytte deres 

opnoteringer til en eller to af fondens andre ejendomme. Beboerne og 

beboerbørnene beholder deres anciennitet. 

 

Alle berørte beboere modtager et brev 

Vi arbejder i øjeblikket på de breve, som orienterer hver enkelt beboer om 

vedkommendes situation. De beboere, som aktivt skal foretage ændringer i deres 

opnoteringer, har 3 måneder til at gøre dette fra det tidspunkt, hvor de modtager 

brevet. 

 

Spørgsmål  
Hvis I har spørgsmål til de nye retningslinjer, er I altid velkomne til at kontakte 

PrivatBo. 

 

Med venlig hilsen 

Karin Kryger Olsen 

PrivatBo 


