Ungdomsboliger i Hadsten Boligforening
54 hyggelige ungdomsboliger i Hadsten

Er du under uddannelse og nysgerrig på ungdomsboligerne i Hadsten Boligforening?

Så læs meget mere om de hyggelige lejligheder inde i folderen!

Hovvejskollegiet
På Hovvej 88 i det nordlige Hadsten ligger 40 ungdomsboliger som tilsammen udgør
Hovvejskollegiet. Kollegiet består af fire huse med hver 10 1-værelses ungdomsboliger fordelt på
to etager. På begge etager er der fællesarealer. Kollegiet ligger under to kilometer fra indkøb,
stationen og fritidsaktiviteter.
Lejlighederne:
-

22 m2 netto fordelt på værelse med køkken samt badeværelse

-

I køkkenet er der køleskab og to kogeplader

-

Husleje på 2.678 kr. inkl. varme.

-

Lejlighederne har kort ventetid, så hvis du er under uddannelse og mangler et sted at bo,
kunne det være, at det var noget for dig!

Toftevænget
Omkranset af grønne områder ligger Toftevænget i det sydlige Hadsten. Her har Hadsten
Boligforening 10 ungdomsboliger med under 1,5 km. til indkøb, stationen og fitness.
Lejlighederne:
-

29 m2 netto fordelt på værelse, bad og køkken

-

I køkkenet er der køleskab, to kogeplader og en lille ovn

-

Husleje på 2.610 kr. inkl. aconto varme.

Søndergade
I centrum af Hadsten har Hadsten Boligforening fire ungdomsboliger. Søndergade 31 er meget
tæt på både indkøb, stationen og fritidsaktiviteter.
Lejlighederne:
-

35 m2 netto fordelt på værelse, bad og køkken

-

I køkkenet er der køleskab, to kogeplader og en lille ovn

-

Husleje på 2.667 kr. inkl. varme.

Sådan søger du ungdomsboligerne:

1.

Indbetal 150 kr. til os for at komme på ventelisten
Mobilepay: 61575 - Kontakt os før pengene sendes, og fortæl hvem du er, hvor mange
penge der overføres, og fra hvilket mobilnummer pengene bliver sendt.
Bankoverførsel: Reg. nr. 1935, Konto nr. 7400 064173 - Oplys navn, adresse, fødselsdato,
mailadresse og mobilnummer.

2.

Kontakt os for at fortælle os hvilken type bolig, du ønsker at
komme på venteliste til
Du kan kontakte os på enten mail@bohadsten.dk, via kontaktformularen på hjemmesiden
eller på tlf. 87 61 36 00.

3.

Vent på, at der dukker et boligtilbud op i din mail
Du vil også få en SMS, hvis der er et tilbud på vej til dig. I tilbuddet vil det være muligt at
se, hvilken lejlighed du er blevet tilbudt. Der vil være en svarfrist på, hvornår du skal takke
ja eller nej til boligen.

Vær opmærksom på at det årligt koster 100 kr. at være på ventelisten.
Hvis beløbet ikke betales inden forfaldsdatoen vil du blive afmeldt ventelisten, og vil
dermed miste den opsparede anciennitet.

Du kan læse meget mere om det at søge bolig i
Hadsten Boligforening på Bohadsten.dk.
Søndergade 35, 8370 Hadsten / Tlf. 8761 3600 / E-mail: mail@bohadsten.dk

