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Velkommen hos Boligorganisationen Tårnbyhuse 
 
Ansøgernr.:  1 -  
 
Hermed fremsendes login til AnsøgerWeb for Boligorganisationen Tårnbyhuse   
Gå til www.taarn.net, klik på "Log på" og følg anvisningen. 
 
 
 Brugernavn:   
 Kodeord:   
 
 
Hvad kan du på AnsøgerWeb ? 

På vores AnsøgerWeb kan du se hvad du står på ventelisten til. 
Du kan se hvor langt på ventelisten du står, sætte din opskrivning i bero/gøre din opskrivning 
aktiv og se hvornår du skal betale dit næste årlige ajourføringsgebyr. 
Det er også på AnsøgerWeb, at du kan tilføje og fjerne boliger fra din opskrivning - dette ko-
ster ikke ekstra, og din anciennitet fra din eksisterende opskrivning følger naturligvis med på 
ny-tilføjede boliger. 
 
Udvid din boligsøgning 
Dit login til AnsøgerWeb betyder, at du nu kan tilføje Tårnbyhuses øvrige afdelinger - Bred-
agergården, Nordmarksgården, Tårnbyparken, Kastruphuse, Vægterparken, Randkløvehuse, 
Saltværkshuse og Flyverbo - til din opskrivning.  
 
Du skal dog være opmærksom på, at der i Tårnbyhuse er restriktioner på hvilken størrelse 
bolig du er berettiget til: 
 

1 person: 
Berettiget til 1 og 2 værelses bolig uanset størrelse. 
Berettiget til 3 værelses boliger og derover på maks 74 m2. 
2 personer: 
Berettiget til 1 og 2 værelses bolig uanset størrelse. 
Berettiget til 3 værelses boliger og derover på maks 86 m2. 
Personer med hjemmeboende børn under 23 år: 
Berettiget til alle boliger uanset størrelse* 
*Ifølge lovgivningen kan du kun få tilbudt boliger hvor husstandssammensætningen vil være  maks. 2 personer 
pr. rum. 

 

Har du været på ventelisten hos Tårnbyhuse før fusionen? 
Alle ansøgere som ved fusionsdatoen var skrevet op hos KAB til boliger hos TKB, er blevet 
overført til vores system med deres oprindelige anciennitet fra KAB. Hvis du har været skre-
vet på venteliste hos både TKB og Tårnbyhuse, skal du derfor nu tage stilling til, om du vil 
fortsætte med to ventelister, eller blot den med længste anciennitet. Ønsker du at beholde 



 
 
 

 2 

begge ventelister, skal du ikke foretage dig yderligere medmindre du bor hos os. Er du be-
boer, skal du tage stilling til hvilken af dine to ventelister der skal være intern og hvilken der 
skal være ekstern.  

Når du har taget stilling til ovenstående, skal du kontakte udlejningen på 32 50 49 00 (tast 2) 
inden for vores normale åbningstid. 

Vær opmærksom på, at den interne venteliste kræver at man frigiver en bolig. Der kan derfor 
kun være én intern venteliste pr. lejemål. 

Husk også, at en venteliste er personlig og kun kan overdrages til ansøgerens ægte-
fælle/samlever i tilfælde af ansøgers dødsfald eller indflytning på plejehjem. 

 

Opdatér dine kontaktoplysninger 
Vi får ikke automatisk oplysninger, når du f.eks. skifter e-mail, telefonnummer eller adresse, 
derfor skal vi bede dig opdatere dine kontaktoplysninger under "mine indstillinger" første 
gang du logger på. Det er vigtigt at vi har de korrekte oplysninger, så vi er sikre på at boligtil-
bud og anden vigtig information når frem til dig. Vær opmærksom på, at du ikke kan ændre 
dit navn på AnsøgerWeb - i dette tilfælde skal du henvende dig til administrationen. 
 
Har du modtaget denne skrivelse med posten? 
Korrespondance mellem boligorganisation og ansøger, er altid hurtigere på email. Hvis du 
har modtaget denne skrivelse med posten betyder det, at vi ikke har din emailadresse, som 
vi kan benytte til korrespondance. Du kan altid tilknytte en email via din profil på 
www.taarn.net, eller ved at sende en mail til reception@taarnbyhuse.dk. 

Har du spørgsmål til denne skrivelse, skal du henvende dig til administrationen inden for vo-
res normale åbningstid. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Boligorganisationen Tårnbyhuse 
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