SAB BYGGER 140 UNGDOMSBOLIGER ET STENKAST FRA VALBY IDRÆTSPARK

HAFNIAKOLLEGIET
Skal du uddanne dig i København, og ønsker du samtidig at dyrke din sport på højt plan, alene eller
sammen med andre? Så er Hafniakollegiet lige noget for dig. Afdelingen bliver røgfri, både i boligerne, på fællesarealerne og i gårdrummet.
Der er forventet indflytning den 15. december 2020.
Boligerne bliver anvist af Centralindstillingsudvalget
(CIU).
Det er også hos CIU du skriver dig på venteliste. Det
gør du på deres hjemmeside: s.dk
Vil du bo på Hafniakollegiet?
1. S øg så hurtigt som muligt kollegiets boliger på hjemmesiden s.dk
(hvis du søger andre boliger, vil din chance for at få
bolig på Hafniakollegiet blive mindre)
2. O
 pgiv alle oplysninger under din profil og upload
dokumentation, hvis du fx er blevet sagt op, hvor du
bor (også hvis du ikke er sikker på, at det er nødvendigt).

Vigtig viden:
For at få glæde af din opskrivning, skal du være under uddannelse i Hovedstaden og være mellem 18-35 år
(eller muligvis yngre, hvis du søger dispensation.
Læs mere på s.dk).
Hvis du får tildelt en anden bolig, eller siger nej til et boligtilbud forringes dine chancer for en bolig på Hafniakollegiet.
Så vær grundig i din søgning.
Læs informationen på s.dk grundigt igennem. Der kan være
vigtig viden, som ikke er med her.
På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk/hafniakollegiet
kan du læse mere om Hafniakollegiet og de 140 ungdomsboliger. På siden ligger også en udlejningsbrochure, hvor
du kan se boligernes indretning og et udlejningsbudget
med information om husleje og indskud.

3. B
 ekræft din ansøgning hver måned på din profil –
ellers risikerer du at komme bagerst
i køen.

Husk at tilmeld dig Hafniakollegiets nyhedsbrev
– så får du besked, når vi holder åbent hus
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Med venlig hilsen
SAB

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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