SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER BYGGER 140 UNGDOMSBOLIGER ET STENKAST FRA VALBY IDRÆTSPARK.

HAFNIAKOLLEGIET

Er du lærer, idrætsleder eller træner for en ung, der dyrker sport på højt plan, som skal
uddanne sig i København, så er Hafniakollegiet måske lige noget for den unge.
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Hvem er berettiget til en bolig på Haniakollegiet
Man skal være ung under uddannelse i Københavnsområdet for at stå på venteliste og for at kunne få en
bolig. Andre unge må søge bolig andetsteds.

Hvordan får man en bolig?
Man skriver sig op på s.dk, giver oplysninger og vælger, hvilke boliger, man
ønsker at søge.

Ung: 18-35 år på opskrivningstidspunktet. Er man lidt
yngre (særligt 17) kan man søge om aldersdispensation (se mere på s.dk)

Man optjener anciennitet for den tid, man har stået på listen
og været aktivt søgende. Hvis man fx starter uddannelse
i september, men har skrevet sig op før tid i april, vil man
først begynde at optjene anciennitet fra 1/6.

Under uddannelse: SU-berettigende uddannelser
(og tilsvarende) er godkendte. Man kan tidligst stå
på ventelisten tre måneders før studiestart. For den
store majoritet, der har studiestart i august/september
betyder det, at man har adgang til ventelisten og til at
begynde at optjene anciennitet fra 1. juni 2020.
Københavnsområdet: Man har kun adgang til listen
og til boligerne, hvis uddannelsesstedet ligger i området fra og med Roskilde til Helsingør.

Til den optjente anciennitet tillægges ekstra anciennitet for
diverse forhold, hvoraf de vigtigste er afstand til studiestedet og opsagt bolig – hvilket kan give op til otte måneders
fremrykning på listen. Denne fremrykning sker automatisk,
men der kan efter forholdene blive bedt om dokumentation
mv.
Har du spørgsmål – se mere på s.dk eller tag kontakt for
yderligere information.
Med venlig hilsen
SAB

NS
N H AV
E
B
Ø
K
NYE EGI E
S KO L L
IDR Æ T

HAFNIAKOLLEGIET – EN DEL AF VALBY IDRÆTSPARK
Valby Idrætspark er Nordens største idrætsanlæg. Idrætsparken omfatter 28 fodboldbaner, et udendørs stadion
med en kapacitet på 8-10.000 tilskuere, 4 indendørs haller, et vandkulturhus og Hafnia-Hallen.
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