
Bomidtvest  Fællesbo Boligselskabet Fruehøjgaard 
Finsensvej 1 A  Nygade 20 Aaparken 2 
7430  Ikast  7400  Herning 7400  Herning 
tlf. 72 18 55 00  tlf. 96 26 58 58 tlf. 76 64 66 00 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Kvittering for modtagelse af ansøgningen: (Forbeholdt boligorganisationen) 
 

Dato: ___________________ Stempel/underskrift: _____________________________ 
 

Internetnr.: _______________ Evt. bolignr.: ___________________________________ 

 

Ansøgningsskema – studieboliger 
  www.lejehuset.dk 

 

Vi gør opmærksom på, at det er ansøgeren nævnt efter ”navn” *, der er den retmæssige ejer af 
ansøgningen. Ansøgningen er personlig og kan ikke overdrages til andre. 
 

* Navn: ________________________________ Født: _____________ - _______ 
 

Samlever: ________________________________ Født: _____________ - _______ 
 

c/o: _________________________________________________________________ 
 

Adresse: _________________________________________________________________ 
 

Postnr./By: ________________________________ Land: ______________________ 
 

Email: ________________________________ Telefon: ______________________ 
 

Antal rum:   1 rum   Ønsker bolig nu. 
   2 rum   Ønsker bolig fra __________________. 
    Ønsker ikke bolig nu, men giver besked. 
 

Jeg/vi søger bolig I følgende afdelinger (sæt gerne mere end ét kryds): 
 
Herning:   Holbækvej (714-18) 
   A. I. Holmsvej (714-105) 

   A. I. Holmsvej(fælles bad)(714-100) 
   Kaj Munks Vænget (714-22) 

   Tietgensgade/Thrigesvej/Bane-  
  gårdspaldsen (714-5) 

   Gl. Landevej (714-104) 
   Monradsgade (714-7) 

   Nis Petersens Gård (714-26) 
   Porsvænget (714-107) 
   Korsørvej (582-9) 

   Nørregade/Kousgaard Plads 
           (582-23) 

  

Hammerum:   Elmegade/Toftevænget(714-311) 
   Jernbanegade (714-313) 
 

Gjellerup:   Højen (714-302) 
 

Birk:   Birk Centerpark (582-9) 
 

Tjørring:   Børglumparken (582-4) 
 

Ikast:   Nørregade/Jens Holdgårds- 
  vej (959-691) 

  Hagelskærvej (959-675) 
  

Bording:   Bakken/Klochsvej (959-600) 
 

Engesvang:   Birkevej/P. Svinthsvej (959-600) 
   Jernbanegade (959-600) 
 

Aulum:   Danmarksgade (714-236) 
 
 
 

Kibæk:   Møllevænget (714-410) 
 

Vildbjerg:   Præstevænget (959-4) 
 

Sdr. Felding:   Bjergevej (959-3) 
 

Spjald:   Stationsalle (959-100) 
   Røjkum Dige (959-100) 
 

Videbæk:   Blåbærvej (959-270) 
   Tværvej (959-271) 

   Torvet (959-272) 
 

Skjern:   Engsiggade (959-92) 
 

Borris:   Åstedvej (959-50) 
 

Stauning:   Fjordparken (959-50) 
 

Hvide Sande:   Geflevej (959-218) 
 

Kloster:   Juelsmindevej (959-218) 
 

Hvidbjerg:   Torvegade (959-350) 
   Orkidevej (959-350) 
 

Vemb:   Skolegade (959-400) 
 

Vinderup:   Nørregade (959-410) 
   Vindelevgaard (959-410) 
 

Thyborøn:   Venøvej (959-471) 
 

Harboøre:   Stormgade (959-471) 
 
 
 

• Det er gratis at blive skrevet op til en studiebolig/kollegiebolig. 

http://www.lejehuset.dk/


 

• Ansøgeren skal være fyldt 15 år. 
 

• Ansøgningen er kun gældende for ungdomsboliger/kollegieboliger og kan ikke 
overføres til almindelige boliger. 

 

• Ansøgningen er personlig og kan ikke overdrages til andre. 
 

• For at bo i en ungdomsbolig/kollegiebolig, skal man være under uddannelse 
(elevplads eller SU berettiget uddannelse). 

 

• Man skal til enhver tid kunne dokumentere, at man er under uddannelse, jf. 
Bekendtgørelse om opsigelse i statsstøttede almene ungdomsboliger § 3. Ved 
manglende dokumentation kan lejemålet opsiges med 3 måneders varsel. 

 

• Er der ingen ansøgere, som er under uddannelse, lejes ungdomsboligerne ud 
til andre interesserede. 

 

• Vær opmærksom på, at hverken postvæsenet eller folkeregistret oplyser om 
adresseændringer. Husk derfor altid at informere om adresseændringer. 

 
 
 
 

Hovedpunkter hvis du vil undgå 
unødig ventetid på en bolig 

 
 

• Søg i god tid og vær omhyggelig  med at udfylde skemaet rigtigt. 
 

• Skriv ikke kun boliger på ansøgningen, som ligger allermest centralt; Som ho-
vedregel stiger ventetiderne, jo tættere du kommer på centrum / uddannelses-
institutionerne. 

 

• Der er selvfølgelig mest rift om – og derfor også længst ventetid på – de billig-
ste boliger samt boliger med eget bad/toilet og køkken. 

 

 
 
 

DU KAN NU SELV: 
 

 RETTE DIN ANSØGNING…. 
TJEKKE VENTETIDER…. 

OG SE BOLIGER …. 
 

Klik ind på: 
 

 www.lejehuset.dk 

http://www.lejehuset.dk/

