Informationspakke www.DanmarkBolig.dk
Materiale til brug på boligorganisationernes hjemmesider
Boligorganisationer og andre, som ønsker at linke til www.DanmarkBolig.dk, kan hente
elektronisk informationspakke i vedlagte filer, som er lige til at bruge.
Vælg mellem følgende pakker, som indeholder tekst og bannere, der kan linkes til
DanmarkBolig.dk:
Notits
Dette tekstelement skal lægges på forsiden af jeres hjemmeside – evt. sammen med et logo fra
DanmarkBolig.dk.
Søg blandt 550.000 almene boliger over hele landet på www.DanmarkBolig.dk.
Nyhed
Dette tekstelement kan bruges som selvstændigt element (fx i en indholdsramme), hvor der typisk er
plads til omkring 230 tegn. Det kunne kombineres med et banner, som linker til DanmarkBolig.dk.
Søg på www.DanmarkBolig.dk - en landsdækkende webportal med oplysninger om alle landets ca.
550.000 almene boliger. Her kan du få et godt overblik over, hvilke almene boliger der findes i det
område, du ønsker at flytte til.
Baggrundsartikel
Dette tekstelement kan bruges til at oprette en nyhed med baggrundsviden om lanceringen af
DanmarkBolig.dk på jeres hjemmeside. Til forlængelse af denne nyhed skal der gerne ligge et banner,
som linker til DanmarkBolig.dk.
Søg bolig på www.DanmarkBolig.dk
DanmarkBolig.dk er en landsdækkende webportal med oplysninger om alle landets ca. 550.000 almene
boliger. På portalen har du mange muligheder. Du kan:
-

Søge boliger i et bestemt område
Søge efter ledige almene boliger eller se hvor lange ventetiderne er
Søge en bestemt boligtype (familie-, ungdoms- eller ældrebolig)
Se størrelse og antal værelser, maksimum husleje og indskud
Se oplysninger om tilgængelighed (f.eks. adgang med kørestol)
Se regler om husdyr og særlig anvisningsret
Se oplysninger om bygningens art (etagebyggeri, tæt/lav bebyggelse osv.)
Finde informationer om opskrivning

Du kan ikke blive skrevet op til en almen bolig på DanmarkBolig.dk. Men via linket ’skriv mig op’ eller
adresseoplysningerne kan du kontakte den boligorganisation, du gerne vil skrives op hos.
Hvem står bag DanmarkBolig.dk?
DanmarkBolig.dk er udviklet i et samarbejde mellem Landsbyggefonden, Indenrigs- og socialministeriet,
Boligselskabernes Landsforening og Kommunernes Landsforening.
De oplysninger, der ligger på portalen, stammer fra boligorganisationerne. Hvis du har spørgsmål, skal
du henvende dig til den pågældende organisation.

Logo og bannere er vedlagt i særskilt fil. Filen indeholder flere størrelser og typer.
Ligeledes i særskilt fil kan findes inspiration til, hvordan tekster og bannere kan bruges på
egne hjemmesider.

