
VEJLEDNING TIL DIG  
der har brug for at finde en bolig  



Når du skal finde en bolig, er der en række ting, du 

skal være opmærksom på. Denne pjece giver et 

overblik over væsentlige informationer i forhold til at 

finde en bolig. 
 

 

 

 

 

Er jeg berettiget til boligstøtte? 

Det er Udbetaling Danmark, som ud fra en beregning 

afgør, om du er berettiget til boligstøtte. Find yderligere 

Information på hjemmesiden borger.dk, hvor du også 

kan søge boligstøtte. Ellers kontakt Borgerservice. 

Find en lejebolig i Randers 
 
Du kan søge lejebolig hos boligorganisationerne og 

hos private udlejere. Hold dig orienteret om ledige le-

jeboliger via internettet og aviser. 

 

Almen bolig: 

Meld dig ind i en boligorganisation 

Hvis du har gæld til boligorganisation, tag kontakt til 

boligorganisationen for at høre mere om dine mulig-

heder for at få en bolig. 

 

Privat udlejning: 

Du kan søge via boligportaler på internettet. 



Når du får tilbudt en bolig 

Som udgangspunkt skal du selv betale indskudslån / deposi-

tum til lejligheden. I visse tilfælde kan du søge om lån til ind-

skud. 

Hvis du ikke selv har mulighed for at betale indskuddet/

depositum, må du IKKE underskrive lejekontrakten før du har 

fået tilbagemelding på din ansøgning om boligindskudslån 

(Borgerservice) eller enkeltydelse (Ydelseskontoret/

pensionsafdelingen). 

Du skal have et skriftligt afslag fra banken, før du kan søge om  

enkeltydelse til privat lejemål.  

 

Økonomi 

Skab overblik over din økonomi – eventuelt i samarbejde 

med din bank eller en sagsbehandler. 

Lav et budget således, at du har et realistisk billede af, 

hvilken husleje du kan sidde for. 

Du har mulighed for at få gratis økonomisk råd og vej-

ledning, se: Randers.dk søg på ”økonomisk rådgivning” 

Det er altid en god idé at lave en opsparing. 

 



Randers Kommune 

 

Laksetorvet 

8900 Randers C 
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