Ansøgningsskema - ungdomsbolig
Egelunden
(Vibeke og Mads Eg Damgaards Kollegium)

Information om Egelunden:
Egelunden består af 40 private ungdomsboliger, beliggende i Birk Centerpark, Herning.
Lejlighederne er 45 m2, 2-rums (soveværelse og stue), egen køkken og bad.
Ansøgere, som læser på VIA University, Teko Center Herning og AU-HiH i Herning har fortrinsret til
Egelunden.

Personlige oplysninger:
Navn:

Fødselsdato:

Adresse:

Tlf.nr.:

Postnr./By:

Land:____________________________

Email:____________________________

Ansøger om lejlighed pr. (dato):

Uddannelse:
Uddannelsesinstitution:

Starter eller forventer at starte studiet (dato):

Udfyld ansøgningsskemaet, og send det til:
Boligselskabet Fruehøjgaard
Aaparken 2, 7400 Herning

Tilbud ønskes pr. Email 

Egelunden, 7400 Herning
Adresser:

Birk Centerpark 151 - 169, Birk, 7400 Herning

Antal boliger:

40

Husdyr:

Ikke tilladt

Venteliste og husleje
2

Antal rum

m

2

45

Husleje

Indskud

Ventetid

3.187

8.340

2-9 mdr.

Egelunden - Mads Eg Damgaards Kollegium - er 40 super skønne private studieboliger beliggende i Birk Centerpark
klods op af Au-Herning og Via University Teko, og kun få minutters gang fra togstationen. Boligerne ligger ikke langt fra
Midtjyllands største shoppingcenter samt et stort dagligvarehus. Boligerne er opført som private boliger, og følger derfor
den private lejelov. Afdelingens beboere har adgang til Birk Campus' studenterhus med cafe, bar og motionscenter.
Boligselskab: Egefonden, fonden er stiftet af Mads Eg Damgaard og Vibeke Damgaard - Privat

Indretning
Boligerne er i et plan med terrasse og er alle udstyret med komfur, emhætte, køle-/frys, Internet, persienner samt
forberedt til Yousee. Herudover er gulvene i stue og soveværelse belagt med kvalitetstæpper fra Egetæpper.

Om afdelingen
Egelunden er opført af fonden Egefonden. som er stiftet af Mads Eg Damgaard og Vibeke Damgaard - og bygget i 2000.
Afdelingen består af ialt 40 private studieboliger, smukke hvidmalede træhuse. Boligerne er beliggende
blandt Boligselskabet Fruehøjgaards afdeling, Birk Campus, som også er studieboliger, og Egelunden er med til at gøre
området til en lille studieby.
Beboerne har udover adgang til Birk Campus' Studenterhus med cafe, fælleshus, bar og motioncenter, også adgang
til fællesvaskeri, fodboldbane og beach volley. Der er cykelskure samt parkeringspladser tæt på.





El og varme betales direkte til Eniig.
Vand betales direkte til Hammerum Vandværk.
Evt. kabel-tv betales direkte til YouSee.
Husdyr er ikke tilladt.

