
For at blive godkendt til en startbolig skal du: 

� være mellem 18 og 24 år, 

� være på vej mod uddannelse/arbejde, 

� være villig til at indgå i et samarbejde med den socia-
le vicevært, og 

� have behov for ekstra råd og vejledning i tilværelsen. 

Læs mere og lav en ansøgning på:  

www.aab-struer.dk/startboliger 

Når du har søgt, vurderer et visitationsudvalg, om du kan 
godkendes til en bolig. Bliver du ikke godkendt, får du be-
sked. Bliver du godkendt, får du besked, om der er en ledig 
bolig, eller om du skrives på ventelisten. 

Som lejer i en startbolig får du en tidsbegrænset lejekon-
trakt, som senest udløber den dag, du fylder 25 år. Herefter 
vil du få hjælp til at finde en almindelig lejebolig, hvis du 
ønsker det. 

Har du fået lyst til at høre mere om startboliger, kan du kon-
takte den sociale vicevært: 

INFORMATION OG 

ANSØGNING OM EN 

STARTBOLIG 

STARTBOLIGER 

- ET TILBUD TIL UNGE MEL-

LEM 18 OG 25 ÅR  

BOLIGEN 
Alle boligerne ligger i området Åparken med nem adgang til 
midtbyen i Struer. Startboligerne ligger også i et område 
med gode stisystemer og kort afstand til busforbindelser.  
  
I Åparken er der i alt 77 lejligheder, der er fordelt i række-
huse med egne terrasser. Du og de andre unge i startboliger-
ne har mulighed for at lave forskellige aktiviteter i et stort 
festlokale.  Her vil du også kunne finde den sociale vice-
vært, Allan, på hans kontor. 
 
Det praktiske: 
Boligerne indrettes af dig/jer selv. Der er i forvejen køle-
skab, fryser og komfur i lejligheden. I kælderen er der va-
skemaskine og tørretumbler samt et opbevaringsrum til hver 
beboer.  
 
I dobbeltlejlighederne er der to værelser på 1. sal, mens der 
er fælles stue, køkken og badeværelse.  
I alle lejlighederne er der badeværelse med toilet og bad. 
 
Alle lejligheder er koblet på YouSee Kabel-TV, som udover 
tre programpakker giver mulighed for bredbåndsopkobling 
via Webspeed. 

Social vicevært:  

Allan Dam Madsen: 

Mobil : 29 68 37 24 

Mail: ama@nv-adm.dk 

Startboligprojektet er finansieret af Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter. 



Du får gennem startboliger en indsigt i og lærer, hvordan du løser dine dagligdagsudfordrin-
ger. Der er ansat en social vicevært, som er din sparringspartner i hverdagen. 
 
Du kan tale med din vicevært om: 
� Hvordan det går 
� Praktiske ting med lejligheden 
� Breve eller andre papirer til og fra kommune, skole, arbejdsplads ol. 
� Behov for morgenvækning 
� Hjælp til at få løst småkonflikter  
� Hvordan fungerer en hverdag— indkøb, madlavning, opvask, vasketøj 
� Budget — at få pengene til at slå til 
 
Du kan også blive en del af et socialt fællesskab, da der vil være tilbud om, at alle der bor i 
disse lejligheder mødes og laver forskellige sociale ting sammen. Du er selv med til at plan-
lægge de forskellige arrangementer. Det kan være: 
� Fælles madlavning 
� Spilleaftner 
� Fodboldture ol.  
� Eller andet du/I har lyst til at planlægge og afholde 

HVORFOR SKAL JEG 

VÆLGE EN STARTBOLIG? 

Startboliger er et nyt og spændende tilbud fra boligforeningen 
AAB Struer til dig mellem 18 og 24 år, som 

� er klar til at flytte hjemmefra 

� trænger til en god start i en lejebolig 

� har brug for at få skabt dig et overskueligt voksenliv 

 

Formålet med en startbolig er at tilbyde dig en økonomisk 
fornuftig lejlighed og støtte til begyndelsen på voksenlivet.  

Der er otte lejemål, hvoraf de tre er lejligheder, hvor du bor i 
bofællesskab med en anden ung - men med hvert jeres værel-
se. Derudover er der to lejligheder til en enkelt person. 

Alle lejemål koster 2.500 kr. + forbrug. Og der kan søges bo-
ligsikring. 

HVEM KAN FÅ EN 

STARTBOLIG? 


