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Velkommen 
til Aarhus

Boliggaranti 
for studerende

F
O

T
O

: 
V

IS
IT

 A
A

R
H

U
S



2 3

Boliggarantifolder Boliggarantifolder

FOTO: VISIT AARHUS

Om kort tid skal du vælge uddannelse. 

Du er i fuld gang med at finde din egen 

vej og dit fremtidige hjem. 

I Aarhus er vi 350.000 indbyggere, og 

hvert år bliver vi flere og flere. Byen har 

vokseværk, og som en af de mange nye 

tilflyttere kan du være med til at præge 

byens udvikling.

Aarhus er en stor by, men det er også 

en overskuelig by. Hvis bare du har 

en cykel eller et buskort, kan du hur-

tigt komme fra A til B og fra ARoS til  

Bazaren.

Langt de fleste aarhusianere bor uden 

for midtbyen, men bydelene flyder sam-

men i Aarhus, og du kommer med ga-

ranti til at bruge hele byen.

Der er et stort udvalg af boliger til unge 

i Aarhus – både kollegier, kollektiver og 

ungdomsboliger – og vi bygger hele tid-

en flere. Uanset om du er i nord, syd, øst 

eller vest, så ER du i Aarhus.

I Aarhus passer vi godt på hinanden,  

og vi har plads til alle. Det er det vigtig-

ste, du skal vide, inden du flytter hertil. 

Resten finder du helt sikkert ud af, når 

du bor her!

Velkommen  
til Aarhus – 
din måske 
nye studieby!
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På ungdomsboligaarhus.dk kan du 
søge over 11.000 ungdoms- 
og kollegieboliger i Aarhus.

STUDIEBOLIGGARANTI: 
Der er studieboliggaranti for de nye stude-
rende i Aarhus. Det betyder, at du kommer 
foran i køen og tilbydes en kollegie- eller 
ungdomsbolig med indflytning mellem 15. 
juli og 1. januar. De seneste år har den sene-
ste indflytning været 1. oktober. Boliggaran-
tien gælder nyoptagne på en uddannelse i 
Aarhus med start i efterårssemesteret.

Opret en boligansøgning, og tilmeld dig 
boliggaranti. Læs på forhånd vejledningen 
grundigt. 

Vær opmærksom på, at du kan få tilbudt en 
bolig med overtagelse fra 15. juli – også 
selvom du har søgt senere indflytning på 
den normale venteliste.

TILMELDING LØBER FRA 
1. FEBRUAR TIL 15. AUGUST.

Sådan får du IKKE en 
bolig hurtigt:

Få din far til at ringe 
til borgmesteren.

af studieboligmarkedet er støttede 
ungdomsboliger, resten er privat 
udlejning. Det sikrer et varieret og 
mangfoldigt boligtilbud i Aarhus.

11.996,-/MÅNED 
(5 VÆR.)

2.084,-/MÅNED

Der findes 
boliger i alle 
prisklasser

Finder du en bolig 
uden for Aarhus, er 
der mulighed for at 
få billige lifts med 

gomore.dk

Husk at folk flytter fra 
ungdomsboliger hele året, 
og med lidt tålmodighed 
bliver den gode bolig for 
dig ledig før eller siden.

SPAND MED KOLDT VAND

Slå koldt vand i blodet. 
I oktober ser alting 

bedre ud

Søg bolig, allerede 
når du søger om 

optag, så kommer du 
forrest på listen.
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Alt godt begynder med en god 

base – ikke mindst studielivet. 

Hvert år flytter rigtig mange nye 

studerende til byen, hvor der er 

indført boliggaranti for alle studer-

ende. Med lidt forberedelse kan du 

se frem til studiestart i Aarhus med 

ro i maven.

Du kan bo tæt på byens mange 

skove, strande og parker. Du kan 

bo i charmerende, gamle lejlighed-

er eller spritnye kollegieværelser.

Du kan bo, som du vil i Aarhus.

De fleste af byens ungdomsboliger 

ligger uden for midtbyen – men in-

den for Ringvejen. Forstæderne i 

Aarhus er forsynet med gode bus-

ruter og cykelstier, så du hurtigt 

kan komme fra din bolig og til dit 

uddannelsessted eller til midtbyen. 

I Aarhus bor der 50.000 studeren-

de, og det kan være udfordrende 

at finde plads til alle omkring stud-

iestart, når 12.000 unge starter på 

en ny uddannelse. Derfor anbefal-

er vi alle at starte deres boligsøgn-

ing i god tid. På den måde har du 

større chance for at få netop den 

bolig, som du drømmer om.

Bo som du vil 
i Aarhus

Søg bolig gennem 
Kollegiekontoret

Kollegiekontoret er en almen boligorganisation, som samarbejder 

med de øvrige boligforeninger i Aarhus om at udleje ca. 11.000 

ungdoms- og kollegieboliger.

Samarbejdet kaldes UngdomsboligAarhus, og gør søgningen af 

ungdomsboliger lettere. Det betyder, at du gratis kan søge alle 

boliger ét sted.

Samarbejdet gælder kun under ansøgningsprocessen.

Når en ansøger har sagt ja tak til en bolig, er det den enkelte bolig-

forening, som overtager administrationen af boligen (dvs. lejekon-

trakter, vedligeholdelse og opsigelse af boligen).

Her finder du os
Kollegiekontoret i Aarhus

Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th.

8000 Aarhus C.

Åbningstider
Mandag – onsdag: kl. 10-14

Torsdag: kl. 10-17

Fredag: Lukket

Kontakt os
www.ungdomsboligaarhus.dk

info@ungdomsboligaarhus.dk

Tlf.: 8613 2166
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HER ER 
UNGDOMSBOLIGER


