Boliggaranti

for nye studerende i Århus

- guide til en hurtig bolig
Læs mere om regler, boliger og vejledning på www.UngdomsboligAarhus.dk.

Århus Kommune:


Har boliggaranti for de nye studerende i Århus.



Garantien gælder for alle, som starter på en uddannelse i Århus.



Garantien betyder, at du kommer foran i køen og tilbydes en kollegie- eller ungdomsbolig med indflytning i tidsrummet 15. juli til 1. januar.

Boliggarantien gælder:


Nyoptagne på en uddannelse i Århus med start i efterårssemesteret.

Tilmelding:


Du skal oprette en almindelig boligansøgning på Kollegiekontorets hjemmeside
www.UngdomsboligAarhus.dk.



Du kan tilmelde dig garantien fra 1. februar til 15. august på
www.UngdomsboligAarhus.dk., hvor der er et afkrydsningsfelt i ansøgningssystemet
”tilmeldes boliggaranti”.

Det særlige ved Boliggarantien er:


Du kan blive tilbudt alle de ét-rumsboliger, der kan søges på
www.UngdomsboligAarhus.dk – også boliger du ikke har søgt på den normale venteliste.



Du kan få tilbudt en bolig med overtagelse fra 15. juli – også selvom du har søgt senere indflytning på den normale venteliste.



Hvis du siger nej til eller undlader at svare på det tilbud, du får, slettes du af garantilisten, men ikke af den almindelige venteliste.



Du får KUN ét boligtilbud fra garantilisten



Du kan kun søge ét-rumsboliger. Dvs. er I to, der vil bo sammen, kan I ikke få en bolig gennem boliggarantien.



Du kan til enhver tid slette din ansøgning til garantilisten og bibeholde din normale
ansøgning. Det gør du på www.UngdomsboligAarhus.dk.



Du kan ikke få oplyst hvilket nummer, du er på garantilisten eller hvornår du vil blive
tilbudt en bolig.

Du skal huske:


Inden 15. august at indsende dokumentation for optagelse på en uddannelse i Århus
fra efterårssemesteret. F.eks. optagelsesmeddelelse, lærlingekontrakt eller indskrivningsbekræftelse. Dette sendes på info@ungdomsboligaarhus.dk, eller med posten til
Nordhavnsgade 1, 1. th. 8000 Århus C.



Såfremt dokumentation ikke indsendes slettes din ansøgning fra garantilisten, og
eventuelt tildelt bolig vil kunne opsiges.



Hvis du midlertidigt flytter, før du får tilbudt en bolig på garantilisten, skal du rette
din adresse i din ansøgning.



Hvis du ikke er hjemme på din adresse i perioder (f.eks. pga. ferie) skal du lave en
fuldmagt til forældre eller andre, som tjekker din post. Fuldmagten skal tydeligt vise,
hvem der må skrive under på dine vegne. Kopi af fuldmagten skal sendes til Kollegiekontoret sammen med tilbudsbreve og kontrakter, som kræver din underskrift.

Når du får et boligtilbud:


Ledige boliger tilbydes til ansøgerne i tilmeldingsrækkefølge med overtagelse fra 15.
juli. Der tilbydes løbende boliger, således at tilmelder du dig tidligt, får du et boligtilbud inden studiestart, og tilmelder du dig sent, får du et boligtilbud efter studiestart.



Du skal være opmærksom på, at hvis du siger nej eller ikke svarer på tilbuddet, bliver din ansøgning på garantilisten slettet.



Accepterer du et boligtilbud pr. 15. juli eller 1. august, og du efterfølgende optages
på en uddannelse i en anden by, accepteres et forkortet opsigelsesvarsel på ned til 2
uger.



Siger du ”nej” til en bolig, efter at du har modtaget en kontrakt, vil din ansøgning blive slettet og du skal starte forfra på en ny ansøgning.

Få mere at vide om Århus her:


www.portaldanmark.dk/velkommentilaarhus.dk
- om alt, der er værd at vide for tilflyttere til Århus.



www.aoa.dk
- om alt, hvad byen indeholder af uddannelse, kultur, fritid, boliger osv.



www.studenterhusaarhus.dk
- om byens mødested for studerende.



www.aarhus.dk
- om kommunens tilbud, elektronisk borgerbetjening, forvaltninger, byrådet osv.

Med venlig hilsen

Århus Kommune
Teknik og Miljø

