
NYBYGGERI

DIREKTØR FINN MUUS

U ngdomsboligerne bliver brutto 50 m2 og netto ca. 30 
m2, hvor alle m2 er optimalt udnyttede.

HVEM KAN SØGE?
Unge under uddannelse, enten en SUberettiget uddannel
se eller en erhvervsuddannelse, kan søge ungdomsboliger. 
Oveni det kan 'unge med særlige behov' også søge dem. En 
vurdering i hvert enkelte tilfælde afgør, om man er i mål
gruppen og kan komme i betragtning. Der er ingen alders
begrænsning.

De ekstra 14 ungdomsboliger koster godt 17 mio. kr. at byg
ge. Huslejen er foreløbig beregnet til ca. 3.800 kr. pr. måned, 
og indskuddet til 25.513 kr.

De første 26 ungdomsboliger i Kanalbyen er indflytningskla
re sommer 2021, mens de sidste er klar til de første beboere 
i december 2021. Opskrivning starter i begyndelsen af 2021.

Boligkontoret Fredericia udvider 
antallet nye ungdomsboliger i 
Oldenborghus i Kanal byen  
– fra 26 til 40 ungdomsboliger

               ekstra 
ungdomsboliger
14

Du kan allerede nu skrive dig eller 
dine børn eller børnebørn op til vores 
boliger ved at gå ind på Boligfa.dk  
– søg efter 'skriv op' – eller scan koden 
her i midten: 
 

Jo ældre medlemskabet er, jo bedre står man i køen.

Det er GRATIS at oprette et medlemskab til KUN at søge 
ungdomsboliger, men vi anbefaler, at man opretter et 
alminde ligt medlemskab, som man også kan bruge til 
fremtidige ansøgninger om andet end ungdomsboliger.

SKRIV DIG ELLER DINE BØRN/BØRNEBØRN OP

Boligerne kommer til at ligge i Fredericia Kom-
munes planlagte Campus-område i  Kanalbyen.  
Læs mere på www.studiebyfredericia.dk

ADRESSE  LEJE/MD. 

   

Vesterbrogade 42 6 lejemål (36-57 m2) 1707-2456 kr. 

  

Vesterbrogade 10 3 lejemål (39-41 m2)  1932-2027 kr.

Skovvej 8 lejemål (29-59 m2) 1474-2936 kr. 

  

Friggsvej 9+11 18 lejemål (48-52 m2) 2139-2302 kr.

Ydunsvej 14+16 21 lejemål (36-64 m2) 1686-2683 kr.

Frejasvej 9+11 16 lejemål (36-68 m2)  1686-3163 kr. 

   

Prinsensgade 87+89 14 lejemål (35-71 m2)   1838-3094 kr. 

  

Købmagergade 47 8 lejemål (27 m2) 1296 kr.  

 

Kongensstræde 38+40 4 lejemål (37 m2) 1676 kr.

Skolevej 5 lejemål (30-45 m2)  1404-1973 kr.

103 + 40 UNGDOMSBOLIGER 

Medio/ultimo 2021 bliver der føjet endnu 40 ungdomsboliger til listen, 
når Oldenborghusbyggeriet er færdigt. Indtil da har Boligkontoret 
Fredericia disse 103 ungdomsboliger (12 vær.) på følgende adresser:
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