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”Den Gode Boligansøgning”  

Nedenfor finder du en miniguide til, hvordan du skriver en god og 

informativ boligansøgning.  

 

Du finder også en skabelon, du kan bruge til inspiration til, hvad du skal 

skrive og helst skal undgå at skrive i en ansøgning. Guiden er udarbejdet 

af Enheden for Antidiskrimination i samarbejde med Boligsurf.dk. 

 

1. Tag et godt billede af dig selv og sæt det på ansøgningen. Så får udlejer 

allerede dér en idé om, hvem du er. Husk, at et billede siger mere end 

tusind ord! 

2. Beskriv din situation kort og positivt, f.eks. om du er under uddannelse 

og/eller har job. Det betaler sig også at skrive positive personlige 

egenskaber (fx ikke-ryger).  

3. Sæt dig ind i det område, boligen du søger, ligger i, og nævn i din 

ansøgning, hvorfor du er bekendt med området, eller hvorfor 

beliggenheden er god for dig. Det udviser engagement og seriøsitet i 

din ansøgning til lige netop denne bolig. 

4. Angiv gerne i ansøgningen, i hvor lang tid du forventer at leje boligen. 

Er det f.eks. indtil, studiet slutter? Er det midlertidigt - eller er det så 

længe som muligt? På denne måde kommer du spørgsmålet i forkøbet 

og viser, at du har taget stilling. 

5. Fat dig i korthed og kom til sagen. Ingen gider læse for lange tekster og 

personlige anekdoter! 
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SKABELON – sådan kunne en boligansøgning se ud: 

 
”Kære [indsæt udlejers navn]. Mit navn er [indsæt fornavn og efternavn], og jeg 

er [indsæt alder] år gammel. Jeg søger en ny bolig, da mit nuværende lejemål 

snart udløber. Jeg har set din annonce [indsæt sted og dato], og jeg er meget 

interesseret i at leje din bolig. [Hvorfor denne bolig?/Beliggenhed? Område? 

Tilknytning?]. Jeg regner med at kunne leje boligen i [indsæt forventet 

lejeperiode]. Jeg er uddannet [indsæt uddannelse] og arbejder til daglig som 

[indsæt arbejde/arbejdsbeskrivelse]. Jeg er desuden [f.eks. ikke-ryger, god til 

at holde orden, meget ansvarsbevidst]. Er boligen stadig ledig? Jeg er meget 

fleksibel med hensyn til fremvisning og indflytning, så du kan frit vælge, 

hvornår det passer dig. Jeg håber meget at høre fra dig! Bedste hilsner [indsæt 

fornavn og efternavn].” 

 

 

Enheden for Antidiskrimination ønsker alle boligsøgende god ansøgningslyst! 


