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Med 351 boliger i tæt lav bebyggelseg
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Side 2

Hvem er Rødekro Andelsboligforening?
Rødekro Andelsboligforening er en almen boligorganisation stiftet i 1947.
Rødekro Andelsboligforening er en boligorganisation med egen
administration, og med samarbejdsaftaler hos administrationsselskabet Dalbo.
Vi kan tilbyde et varieret udbud af boliger der spænder over familieboliger, ældrevenlige boliger, både til enlige og par.
Vi råder over 351 boliger fordelt på 10 afdelinger. De ældste boliger er 2-plans renoverede énfamiliehuse og de nyere boliger er
velindrettede rækkehuse fra 50m2—105m2.
Foreningen har 2 fælleshuse til udlejning.
Fælleshuset Ryttervænget 30 har plads til ca. 30 gæster.
Fælleshuset Birkeparken 24 har plads til ca. 60 gæster.
Herudover er der 2 værelser til udlejning, hver med sengeplads
til 4 personer.
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Hvor ligger Rødekro Andelsboligforening?
Rødekro Andelsboligforenings kontor ligger på adressen
Ryttervænget 30 , 6230 Rødekro
Kontortid : Tirsdag fra 10:00 til 16:00
Torsdag fra 10:00 til 16:00
Tlf. 74 66 23 70

Mail: post@rabf.dk

Du kan også finde os på hjemmesiden www.rabf.dk
Her kan du bl.a. finde: ansøgningsskema til opnotering, priser
på boliger og mange andre nyttige ting.
Du kan også se billeder af de forskellige afdelinger, skitser
over indretning m.m.

Ryttervænget 30, Rødekro
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Side 4

Hvordan får jeg en bolig?
For at få en bolig i boligforeningen skal du opnoteres på venteliste.
Din opnotering på ventelisten er personligt, og kan ikke overdrages til andre end ægtefælle eller hermed ligestillet personer.
Du kan vælge at stå som aktiv søgende eller i bero på ventelisten.
Aktiv søgende betyder at du vil modtage tilbud om bolig når det
er din tur på ventelisten.
I bero, betyder, at du optjener anciennitet, men modtager ikke
tilbud før du meddeler, at du vil stå som aktiv søgende.
Tildelingsregler:
Boligsøgende der har stået længst på ventelisten får tilbudt ledige
boliger. Det er derfor alene din anciennitet på ventelisten, der er
afgørende for, hvornår du får en bolig i tilbud.
Det koster kr. 100,00 at blive opnoteret.
Hvis du ønsker at blive ved med at stå på ventelisten, skal du én
gang årligt forny din tilmelding, og betale et ajourføringsgebyr på
kr. 100,00.
Hvis du ønsker at være aktiv boligsøgende samtidig med opnoteringen, skal der betales kr. 250,00 (opnoteringsgegyr kr. 100,00
aktiv søgende kr. 150,00), og du vil få tilsendt tilbud, når det er din
tur på ventelisten.
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Der findes 2 ventelister.

Den ene er for boligsøgende, der endnu ikke har bolig i boligforeningen (ikke bolighavende).
Den anden (oprykningsventelisten) er for nuværende beboere i
boligforeningen (bolighavende).
Optagelse på oprykningsventelisten kan tidligst ske efter en
boperiode på 1 år.

Tilskud til huslejen?
Nogle har ret til boligstøtte afhængig af boligens størrelse, huslejens størrelse og husstandens indkomst.

Hvem bestemmer i boligforeningen?
Det gør beboerne. Beboerdemokratiet er velfungerende i boligorganisationen. De fleste afdelinger har etableret sig med afdelingsbestyrelser.
Mange beboere moderniserer og indrettet sig, som de ønsker
efter de meget fordelagtige råderetsregler.

Legepladsen Birkeparken
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Hvordan tildeles en ledig bolig?
Tildeling af boliger sker efter de til enhver tid gældende udlejningsregler, og efter nedenstående skema

Boligtype

Bolighavende

ikke bolighavende

2-eller 3-værelses Laveste
boliger
ventelistenummer

Laveste
ventelistenummer

4-vær. boliger

Laveste
ventelistenummer

Laveste
ventelistenummer

Såfremt ansøger har Såfremt ansøger har
1 eller flere børn.
1 eller flere børn.

Kommunens ret til anvisning
Aabenraa Kommune har anvisningsretten over hver 4. ledig
bolig i hver afdeling.
Udlejning efter særlige kriterier
Hver 5. ledige bolig i afd. 6 Bøgeparken og afd. 12 Birkeparken
tildeles pendlere/tilflyttere til kommunen (ansøgere som kan
opnå mindst 30 km. mindre transporttid mellem hjem og arbejdsplads).
Ældreboliger/bofællesskab
Aabenraa kommune visiterer til disse boliger.
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Afdelingerne
Afd

Type / årgang

Beliggenhed

Antal
boliger

Afd. Rækkehuse 2 plan
1.
1948 / 50

Højvang 2-18, 5-11, 20-22
Højgade 12

Afd. Rækkehuse
3
1954

Højtoft 1-19,2-8
Højgade 11-13

16

Afd. Rækkehuse
4
1961

Møllevænget 1-27, 2-12

20

Afd. Rækkehuse
5
1978/ 79

Bygmarken 4-66

32

Afd. Rækkehuse
6
1982 / 83

Bøgeparken 2-80

40

Afd. Rækkehuse
7
1988 / 92

Ryttervænget 1-83, 2-74

76

Afd. Rækkehuse
9
1997

Rosenvænget 1-79

40

Afd. Bofællesskab
10
2002 / 2011

Villa Catarina
Callesensvej 1 A

9

Afd. Ældreboliger
11
2003

Rise Bygade 48 A-H

8

Afd. Rækkehuse
12
2003 / 2004 / 2005

Birkeparken 1-59, 2-128

94

.

16

Det er tilladt at holde 1 husdyr (hund eller kat) i alle afdelinger,
undtagen afd. 5, Bygmarken

Birkeparken

