
Som beboer i Frederiksborg Boligselskab har du 
mulighed for at søge en af de 15 nybyggede bo-
liger i Stauns Hjørne via den interne venteliste. 

Lidt om Stauns Hjørne
Familieboligerne på Stauns Hjørne bliver opført 
på en særdeles attraktiv beliggenhed midt mel-
lem Hillerød station og Hillerød torv. Stauns 
Hjørne markerer begyndelsen af gågaden, som 
er domineret af købstadshuse i 2-3 etager.

De 15 familieboliger bliver bygget som en rand-
bebyggelse langs Nordre Jernbanevej og Øster-
gade. En randbebyggelse er en bebyggelse langs 
med en vej som omkranser et gårdanlæg. Byg-
geriet bliver i 4 etager, hvor den øverste etage 
bliver en fuldt udnyttet tagetage. Alle boligerne 
får niveaufri adgang fra elevator i trapperum 
og alle har enten altan eller direkte adgang til 
gårdrum.

Boligerne opføres som 2-, 3- og 4-rums boliger 
på mellem 69 m² - 112 m².
Byggeriet bliver opført med højisolerede facader 
og tagkonstruktion.
Boligerne forsynes med mekanisk ventilation 
for at sikre et godt indeklima, og ventilation-
sanlægget genanvender en stor del af varmen 
fra luften som udskiftes. Tagvandet opsamles 
og genanvendes til toiletskyl og tøjvask.
 

Informationsmøde
Der er informationsmøde om Stauns Hjørne 
torsdag den 8. november 2018 kl. 18.30 – 20.00. 
Her kan du få yderligere information om den 
nye afdeling og stille spørgsmål. Mødet holdes i 
menighedslokalerne ved Hillerød Kirke, Øster-
gade 12. Indgang venstre om kirken. 

Åbent hus
Der er åbent hus på byggepladsen den 20. 
november 2018 kl. 14.30 - 16.00, hvor du kan se 
nogle af boligtyperne.  

Du kan læse mere om Stauns Hjørne og udlej-
ning på www.kab-bolig.dk/Boliger-paa-vej

Med venlig hilsen
Frederiksborg Boligselskab / KAB

Fortrinsret til nye boliger- Stauns Hjørne
Den interne venteliste kan give dig fortrinsret til en af de nye, attraktive boliger, som Frederiksborg 
Boligselskab er i gang med at opføre.

Til alle beboere i Frederiksborg Boligselskab
September 2018
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Skriv dig op
Er du interesseret i en af de nye boliger 
i Stauns Hjørne, skal du skrive dig op 
på den interne venteliste. Det gør du via 
www.kab-bolig.dk/mitkab



Husdyr 
Der må holdes 1 hund eller 1 kat. 

Indflytning
Der er nøgleudlevering og indflytning i Stauns 
Hjøne fredag den 26. april 2019.

Med forbehold for ændringer i tidsplanen. 

Den interne venteliste
Som beboer i Frederiksborg Boligselskab kan du 
søge boligerne via den interne venteliste.

Du kan allerede nu tilføje afdelingen samt øn-
sket boligtype på din opnotering.

Vi begynder at sende tilbudsbreve ud i løbet af 
november/december 2018.

Hvis du har oplyst din mail og accepteret vi må 
maile til dig, mailer vi tilbudsbrevene til dig i 
dit ”Mit KAB”, og du kan svare ja-tak eller nej-
tak elektronisk. 

Da der er mange boliger, der skal lejes ud på 
samme tid, får du mange tilbudsbreve. 

Det er vigtigt, du svarer ja-tak til alle de boliger, 
du finder interessant, samt nej-tak til de boliger, 
du ikke ønsker.

Den enkelte bolig anvises til den ansøger med 
længst anciennitet, der svarer ja-tak.

Kontrakt, indskud og første måneds 
husleje
Får du anvist en bolig, bliver kontrakt og betal-
ingskort til indskud og første måneds husleje 
sendt til dig i løbet af januar måned 2019.

Du skal returnere kontrakten med underskrift 
og betale indskud senest 1. februar 2019.

Første måneds husleje skal betales senest 15. 
april 2019. 
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