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1.  Vælg ”LOG IND” enten den grønne knap i højre hjørne, eller under menuerne 
  ”For boligsøgende” og ”For beboere”.

Begynd på www.randersbolig.dk

2.  Udfyld rubrikkerne med e-mail og adgangskode og vælg ”LOG IND”.

Side 3

Har du glemt din adgangskode? 
Klik på:
”FÅ DIN ADGANGSKODE”

Indtast din mailadresse og klik 
på ”SEND E-MAIL”.



Hvis der ikke kommer et pop-up vindue frem, når du har logget dig ind på hjemmesiden,
finder du samtykkeformularen under ”Ret profil”. Klik derefter på:

Side 4

Eksempel 1

Vejledning til samtykke

Hans Hansen

Testvej 123, 8900 Randers C 12345678

Test@testranders.dk

123456

(Test@testranders.dk)

(12345678)

Eksempel 2

        

 Sådan giver du samtykke:
        
 1. Tjek om dine kontaktoplysninger  
  er korrekte.

        
 2. Har vi ikke dit cpr. nr., så indsæt det.  
  Hvis der er ****, som ses på    
  eksempel 1, har vi dit cpr. nr.   
  i forvejen.

 3. Du skal nu give samtykke til    
  hvert punkt.
  Dette står symbolerne for:

  
  Er nogle af disse punkter grå, skal   
  du klikke på     . Så folder feltet sig 
  ud, og du kan sætte et flueben,   
  som vist på eksempel 2.
       
        
 4. Når du er færdig, skal dit    
  samtykke gerne ligne eksempel 1,   
  hvor der er givet samtykke til alle   
  punkter - dog med dine egne 
  kontaktoplysninger. 



Efter du har givet dit samtykke som vist på side 4, kommer du ind på din egen personlige forside.
For at skrive dig op til de boliger du ønsker, skal du klikke på ”Boligsøgning” eller ”BOLIGSØGNINGEN”.

Side 5

Du er nu nået frem til selve boligsøgningen (Se side 6).
Her kan du vælge:
   • Størrelse (m2)     
   • Antal rum
   • Husleje (netto) 
   • Boligart (etagebyggeri eller tæt/lav bebyggelse)
   • Boligtype (familie-, ungdoms- eller seniorbolig)
   • Område (geografisk eller et bestemt byområde)
   • Forhold (husdyr, have, elevator, legeplads, fællesvaskeri)
   • Selskab

Boligsøgning

Hans Hansen

Hans Hansen

BEMÆRK!
Jo større krav du stiller til din 
boligsøgning, jo færre boliger 
vil du få frem i din søgning.



Side 6

Find de boliger, du gerne vil skrive dig op til

Eksempel:
Ønsker du en bolig i Randers, men kun i et bestemt område, 
klikker du på det lille ”+”, så kommer de forskellige områder 
frem, og du kan vælge de ønskede steder.
Klik dernæst på ”VÆLG OMRÅDER”

Vi har boliger i 5 kommuner. Du kan derfor specificere din søgning ved
at klikke på ”Vælg områder” under søgekritererierne. Her kommer
der et skærmbillede frem som vist nedenfor, hvor du kan vælge de områder, 
du ønsker.

Du kan
trække i de blå

cirkler i hver
ende



Når du er klar til at se de boliger, der passer til dine søgekritererier,
klikker du  på en af ”SØG BOLIGER” knapperne.

Der kommer nu en liste over alle de afdelinger, som opfylder dine valgte kriterier.
Du kan se mere information om afdelingen og boligerne ved at klikke på ”Gå til afdeling”. 
Her kan du også se, hvad den forventede ventetid er på de enkelte boliger.

Side 7

Klikker du på          under ”Info”, 
vil dette skærmbillede komme 
frem. Her vil du kunne se mere 
om økonomi, husdyr m.m. 

Bemærk!
Priserne er taget ud fra et standard 
lejemål og kan derfor variere i forhold 
til de boligtilbud, du vil modtage.



Side 8

Når du er færdig med at tilføje dine boligønsker, kan du på ”Se og ret boligønsker” under ”MIN SIDE”
kontrollere, at du har fået tilføjet alle de boliger, du er interesseret i.

Når du får et boligtilbud
 

Når du får tilsendt et boligtilbud på enten mail eller med posten, skal du gå ind på www.randersbolig.dk og 
logge ind på  ”MIN SIDE”og besvare dine boligtilbud.

Når du er logget ind vil der stå, om du har et eller flere ubesvaret tilbud. Klik på ”Se og besvar tilbud”

Hans Hansen

Du skal nu vælge de lejemål, du ønsker at søge. Du kan enten vælge alle lejemål på én gang ved at klikke på 
Eller ved at klikke på hjertesymbolet         under ”Tilføj”
Når hjertesymbolet er blåt        , er kun den specifikke boligtype tilføjet dine ønsker.

Et døgn efter du har tilføjet dine boligønsker, vil du på ”MIN SIDE” kunne se dit aktuelle nummer på ven-
telisten til dine valgte boliger. Dette nummer kan variere fra dag til dag, medlemmer med større ancinnitet 
kan sætte sig som aktiv boligsøgende eller i bero.

Du er nu færdig med at udfylde dine boligønsker.



Under ”NYE TILBUD” ser du de tilbud, som du mangler at besvare.
 
Her kan du også se, hvilket nummer du er til boligen. Svar ”ja tak” hvis boligen har din interesse, men sørg for,
at du har set boligen inden.

I det tilbud, du har modtaget pr. mail eller med post fremgår det, hvordan du kommer ud og ser boligen.

 

VIGTIGT!
Svar altid på dine tilbud

 

Svarer du ikke på 3 tilbud, bliver du sat i bero.
Herefter skal du selv ind og aktivere dig igen

Det gør du ved at ændre din status til ”aktiv”
under punktet ”Dit medlemskab”.Vælg dit svar i svarboksen

Side 9

Bemærk!
Selvom du er langt nede på listen, 
kan du stadig have en chance for 
at få boligen.

Svarer du ”JA TAK”
skal du derefter klikke på:
”BEKRÆFT SVAR”



Side 10

Hvis du har fortrudt dit svar på et boligtilbud

Hvornår får jeg svar på, om boligen er min?
Boligtilbuddene bliver sendt ud til flere boligsøgende på ventelisten på samme tid.

Hvis det er dig, der har fået boligen, vil du høre fra os senest 3 hverdage efter svarfristen er udløbet.
Har du ikke fået boligen, får du ingen besked.

Kan vi hjælpe dig?
Vi vil altid gerne hjælpe dig med at tilpasse dine boligønsker, så du kun får de boligtilbud, du er interresseret i. 
På vores hjemmeside www.randersbolig.dk kan du ændre dine boligønsker døgnet rundt.

Når du har bekræftet dit svar,
kommer dit tilbud ind under fanen
”UNDER BEHANDLING”.

Inden udløb af svarfristen kan du ændre
dit svar, så længe tilbuddet er
”UNDER BEHANDLING”.

Under ”Historik” vil du kunne se dine
tidligere boligtilbud.

Svarer du ”Nej tak” kan du vælge 
grunden til, at du har sagt nej-tak. 
Derefter klikker du på:
”BEKRÆFT SVAR”



Ledige boliger 

Mangler du en bolig her og nu, kan du se nærmere på vores ledige boliger.

Disse boliger bliver udlejet efter ”først til mølle-princippet” og kræver ikke medlemskab.

Ønsker du en af disse boliger, skal du klikke på ”Jeg vil gerne kontaktes”.

Side 11

Bemærk!
Det er ikke alle boliger, der er klar 
til indflytning med det samme.

Når du har klikket på
”Jeg vil gerne kontaktes”
kommer der en boks op, hvor du skal udfylde dine 
kontaktoplysninger. 
Afslut vad at klikke på ”Send forespørgsel”

Såfremt boligen ikke er ved at blive udlejet,
vil vi kontaktet dig pr. mail.



Familieboliger i Randers by 

Side 12

Etageejendomme Rækkehuse

Centrum område 1 Adelgade, Mariagervej, Markedsgade, Møllegade, 
Møllestræde, Nørreport, Nørrestræde, Schousgade,

Grønnegade, Laurentiigade, 
Løvstræde.

Centrum område 2
Apotekerstræde, Borgergade, Lille Rosengård, 
Stemannsgade, Søren Møllersgade, Tværgade, 
Vestergade, Vestergrave, Vestervold, Von Hattenstræde.

Midt/Vestbyen Chr. Hauns Allé, Dr. Lassensgade, Jyllandsgade, 
Sennelsgade, Sjællandsgade, Viborgvej.

Vestbyen Bambushaven, Basthaven, Græshaven, Rørhaven, 
Sivhaven, Tinghøjvej, Ved Byskellet.

Jordbærvangen, Majsvangen, 
Marskellet, Nålemagervej 
Gartnervej, Skomagervej.

Hornbæk Møllevej, Myrdalsvej.

Nordbyen område 1

Borgmestervangen, Fabersvej, Flintebjerg Allé, 
Fuglebakken, Gl. Hadsundvej, Gl. Lervang, Hadsundvej, 
Lodejervej, Mariagervej, Nattergalvej, Nørrebrogade, 
Sct. Pedersgade, Schaldemosevej, Solsortevej, 
Spindervej, Vester Allé, Reberbanevej, Rebslagervej.

Fuglebakken, Nørre Boulevard.

Nordbyen område 2
Anemonevej, Asavænget, Energivej, Falkevej, 
Fenrisvej, Frejasvej, Friggsvej, Glentevej, Ullersvej, 
Vidarsvej, Vølundsvej, Ymersvej, Hødersvej.

Birkevej, Erantisvej, Lindevej, 
Kærsangervej, Lervangen, 
Mariagervej, Marienborgvej,  
Nørrebrogade, Rypevej, 
Trekronervej, Vidarsvej, 
Hødersvej.

Nordbyen område 3 Brigadevej, Flyvervej, Garnisonsvej, Gl. Jennumvej, 
Glarbjergvej, Husarvej, Infanterivej, Kompagnivej.

Artillerivej, Gardervej, 
Glarbjergvej, Pionervej, 
Platanvej, Majorvej.

Rosenvænget Hermann Stillings Vej, Mærsk Andersens Vej, 
P. Knudsens Vej, Stadfeldtsvej.

Hermann Stillings Vej, 
Scandiagade.

Dronningborg Bjellerupparken, Teglvej.

Hjortholmvej, Jadedalen, 
Klostervej, Mattrupvej, 
Palstrupvej, Rugårdsvej, 
Teglvej, Tjærbyvej, Ålholmvej.

Romalt Citronlunden, Nobilislunden.

Paderup Athenevej.

Kristrup Hans Bojes Allé, Rasmus Hougårds vVej, Valdemarsvej, 
Vennelystvej, Skolegade.

Asser Rigs Vej, Knud Lavards 
Vej, Rasmus Hougårdsvej, 
Vennelystvej.

Vorup Bøsbrovej, Løgstørvej, Nr. Sundbyvej, 
Vorup Boulevard, Aalborggade. Dalumvej, Kærlyvej.



Familieboliger udenfor Randers by 

Side 13

Primært rækkehuse, enkelt huse samt lejligheder på bondegård

Albæk Tocadalen.

Asferg Rolighedsvej.

Assentoft Storegade, Falkevej, Egevej, Langdalen.

Dalbyover Mergelvang.

Fårup Aspevænget, Hobrovej, Stadion Allé, Byparken.

Gassum Dyrbyvej.

Gjerlev Abildgårdsvej.

Hald Salvænget, Salstræde.

Harridslev Purager, Kastanievej.

Havndal Venusvej.

Hvidsten Hvidstenvej.

Hørning Bogfinkevej.

Langå Gl. Landevej, Væthvej, Villavej, Tværgade, Bakkehusene, Vestergade, Rubjergparken, 
Centrumgården.

Lem Syvager (Bondegård).

Linde Lindevej.

Mejlby Vestervangsparken.

Mellerup Martin Gl. Bysvej, Tathøj, Fjordhøj.

Spentrup Jennumvej, Rønneparken, Højvangen, Bindeledet, Stationsvej, Søndervangen.

Stevnstrup Blomsterparken, Løvetandsvej.

Sønderbæk Rejstrupvej.

Tvede Udbyhøjvej.

Tånum Gl. Viborgvej.

Udbyhøj Østerled, Havnevej.

Uggelhuse Koglevej.

Vestrup Nedre Vej (Bondegård).

Ø. Bjerregrav Rørsagervej, Vintergækvej, Ryleparken, Frederiksbergvej.

Ø. Tørslev Kirkehøjvej, Grønvangen.

Ålum Skeelsvej.



Side 14

Primært rækkehuse og enkelt huse

Allingåbro Stadionparken, Vestergade, Rougsøvej, Solvej, Sønderbakken.

Auning Centervej, Linde Allé, Mortensensvej, Møllevænget.

Ginnerup Sunddalvej.

Gjerrild Stokkebro, Troldhøj.

Gjesing Skovvænget.

Glesborg Idrætsvej, Kornblomstvej, Glesborg Bygade, Gl. Rimsøvej.

Grenå Hestehaven.

Holbæk Borggyden.

Nørager Auningvej.

Ramten Søbakken.

Vivild Toftevej.

Ørsted Vestervænge, H.C. Ørsted Parkvej, Vinkelvej.

Ørum Gormsvej, Dystrupvej.

Familieboliger i Norddjurs Kommune 

Primært rækkehuse og enkelt huse

Feldballe Nyvej, Bakkevænget.

Kolind Vagtelvej, Søndermarken.

Lime Hovedgaden, Majsvænget.

Mørke Solvangsvej.

Nimtofte Sønderskovbakken.

Pindstrup Storegade.

Ryomgård Vestergade, Park Allé.

Rønde Bjerg-Thomsensvej, Engblommevej, Ø. Fasanvej, V. Fasanvej, Moesbakken, Fredriks Allé, 
Åkærsvej.

Thorsager Dalgårdsvej.

Tirstrup Mejerivangen.

Ugelbølle Damvej, Smedestien.

Vrinners Brugsbakken.

Familieboliger i Syddjurs Kommune 



Side 15

Familieboliger i Mariagerfjord Kommune 

Primært rækkehuse og enkelt huse

Assens Spurvevej, Blåmejsevej, Bogfinkevej, Bøgevej, Drosselvej, Edderupvej, falkevej,
Lærkevej, Skolegade.

Mariager Digtervænget, Bryggerhavn, Havnegade, Østergade, Oxendalen.

Familieboliger i Favrskov Kommune 

Primært rækkehuse og enkelt huse

Hadsten Søndergade, Ågade.

Voldom Dalsbrovej, Solgårdsvænget

Ungdomsboliger 

Seniorboliger 

Etageejendomme Rækkehuse

Randers Adelgade, Jyllandsgade, 
Stemannsgade. Athenevej (Paderup).

Norddjurs Centervej (Auning).

Syddjurs Bakkevænget(Feldballe), Bjerg-Thomsensvej (Rønde), 
Dalgårdsvej (Thorsager), Damvej (Uggelbølle).

Mariagerfjord Blåmejsevej(Assens), Digtervænget(Mariager).

Etageejendomme Rækkehuse

Randers by Markedsgade, Møllegade, Tapperigade. Husarvej.

Mariager Havnegade, Østergade, Oxendalen.
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Fortrinsret

Ledig bolig nr. 1
den interne venteliste
 
Der er fortrinsret til følgende grupper i den nævnte 
rækkefølge:

1. Beboere med bolig i samme afdeling som den   
 søgte bolig

2. Beboere med bolig i den samme
 boligorganisation som den søgte bolig

3. Beboere med bolig i en af de andre
 boligorganisationer under RandersBolig

4. Ansøgere der er medlem af RandersBolig,
 der ikke er nuværende beboer hos os

5. Ansøgere der ikke er medlem af RandersBolig

Du opnår boanciennitet, når du har boet i din bolig i 
mindst 1 år.

Det medlem, der har den højeste anciennitet, vil være 
den, der først får boligen tilbudt. (Gælder ikke de ledige 
her-og-nu boliger på vores hjemmeside)

5. Ikke medlemmer
af RandersBolig

4. Medlemmer
af RandersBolig

3. De øvrige
boligorganisationerne

2.Samme 
boligorganisation

1. Samme 
afdeling

Medlemmer
af RandersBolig

som ikke allerede bor i afdelingen/
boligorganisationen

Ledig bolig nr. 2
den eksterne venteliste
 
Det medlem med den højeste anciennitet (indmeldelsesdatoen),
vil være den, der får boligen tilbudt som den første på ventelisten.

Der findes 2 forskellige ventelister: den interne venteliste og den eksterne venteliste.
Den interne venteliste gør det muligt for beboere, der allerede bor i en boligafdeling at få boancinnitet.
Hver anden ledig almen bolig tilbydes boligsøgende på den eksterne venteliste, det vil sige medlemmer, der ikke 
allerede bor i afdeligen/boligorganisationen. Boligerne bliver derfor sendt i tilbud på, følgende måde:


