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Skal du flytte hjemmefra? 
 
- Projekt Startbolig kan 
hjælpe med praktisk støtte  
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Projekt Startbolig 

Er du mellem 18 og 24 år og har du brug for støtte i forbindelse med at 

flytte i egen lejlighed? 

Hvad er det? 

Projekt Startbolig er tilknyttet Hobro Boligforening. På Amerikavej 28 er 

der oprettet 10 startboliger til unge. Her kan du søge om at få din egen 

lejlighed, mens du har et netværk omkring dig. Vi går meget op i at støtte 

hinanden og vil meget gerne skabe et fællesskab, mens vi bor i hver vores 

lejlighed. Vi har fx et flot fællesrum med masser af spil, aktiviteter og 

spilkonsoller - og hvis du har lyst, kan vi også mødes, lave mad og spise 

sammen engang imellem. 

Vi fokuserer på, at du skal lære at bo for dig selv. Men vi er her til at 

hjælpe med de ting, du har brug for – fx: 

 hjælp til at starte og blive på en uddannelse. 

 hjælp til at komme op om morgenen. 

 hjælp til lektielæsning. 

 hjælp til hverdagsopgaver (fx hvordan man bor i egen bolig, hvordan 

man lægger budget og hvordan man følger regler i boligforeningen). 

 hjælp til kontakt til fx læge. 

 hjælp til at tage del i sociale sammenhænge. 

 pædagogisk støtte. 

 hjælp til at finde en anden lejlighed, når du er klar til det. 



3 

 

Hvem er det for? 

Du kan søge om en startbolig, hvis: 

 du er mellem 18 og 24 år gammel. 

 du har svært ved at få og fastholde en bolig. 

 du har svært ved at få dagligdagen i egen lejlighed til at fungere (fx 
tøjvask, indkøb og økonomi). 

 du er motiveret og selv ansøger om og ønsker at modtage hjælp. 

Hvordan kan jeg få en startbolig? 

Vi lægger vægt på, at det skal være nemt at få en startbolig. Du udfylder 
et ansøgningsskema og vi giver dig hurtigt svar på, om du har fået tildelt 
en bolig. 
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Ressourcecenteret 
Ndr. Kajgade 1 
9500 Hobro 
97 11 30 00 
www.mariagerfjord.dk 

Hvem skal hjælpe i hverdagen? 

Kim er ansat som "social vicevært". Han har kontor på Amerikavej 28 og 

vil hjælpe med at skabe et godt hjem. Han kan støtte, vejlede og rådgive 

dig. Kim vil også hjælpe med at planlægge aktiviteter, som styrker dit 

netværk og dine sociale, faglige og personlige kompetencer. Han er her til 

at hjælpe med det, du har brug for. 

Hvad gør jeg nu? 

Hobro Boligforening kan oplyse dig om, der er ledige startboliger. 

Du er altid velkommen til at besøge Hobro Boligforenings kontor for at få 

mere at vide: Smedevej 28, 9500 Hobro. 

Den sociale vicevært, Kim, svarer gerne på spørgsmål – du kan kontakte 

ham på telefon 29 10 55 31 eller mail: kbund@mariagerfjord.dk 

Du kan læse mere om Projekt Startbolig på www.hobroboligforening.dk, 

hvor du også kan finder et ansøgningsskema til at få en startbolig. 

Projekt Startbolig er et samarbejde mellem Hobro Boligforening og 

Mariagerfjord Kommune. 


