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Et attraktivt sted at bo! 
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Ved at flytte ind på H.N. Andersen 

Kollegiet får du del i en lang række 

fordele.  

 

• Egen ”lejlighed” med eget køkken 

og bad. 

• En overkommelig husleje, som 

inkluderer el, vand og varme. 

• Vaskekælder med store industri- 

vaskemaskiner og tørretumblere.  

• Vaskekort sælges til en fordelag-

tig pris. 

• Adgang til grønne gårdhaver med 

havemøbler. 

• Knallerter og cykler låses inde i 

gårdhaverne. 

• Stor parkeringsplads til biler. 

• 5 minutters gang fra Nakskov Ud-

dannelsescenter. 

• Nem måde at lære andre unge 

studerende at kende og derigen-

nem skabe gode venskaber 

• Reparationer efter slid af nagel-

fast udstyr i din bolig klarer kolle-

giet. 

• Du er aldrig helt ”alene”, selvom 

du har din egen bolig.  

• Skal du have hjælp til at søge lån  

til depositum, rådgivning omkring 

vaskemaskinerne eller lign, hjæl-

per vi dig gerne. 

 

 

Vi ser frem til at høre 

fra netop dig…….. 



Boligtyper og priser: 

Overvejer du at flytte hjemmefra.? 

Er du under uddannelse og har lyst til at 

flytte hjemmefra.? H.N. Andersen Kol-

legiet i Nakskov udlejer lyse og attrakti-

ve boliger med eget køkken og bad til 

en meget overkommelig husleje. 

H.N. Andersen Kollegiet ligger på Viol-

vej 9 til 23 i Nakskov og er kun 5 minut-

ters gang væk fra Nakskov Uddannel-

sescenter og  10 minutter fra Nakskov 

Station. Kollegiet har 75 boliger, som 

beboes af unge, der primært er under 

uddannelse eller i et læreforhold. 

Kollegiets boliger har stort lysindfald og 

er holdt i lyse farver. Boligerne har lyse 

parketgulve, som er medvirkende til et 

godt klima i boligen. 

Der lægges stor vægt på, at kollegiet er 

et stille og roligt sted at bo, således at 

man kan passe sine studier. Overholdes 

kollegiets ordensreglement ikke, kan 

man ikke bo på kollegiet. 

Det er forbudt at indtage eller ryge 

stoffer på kollegiet, og sker det alligevel 

vil man blive opsagt med øjeblikkelig 

fraflytning. Som et præventivt tiltag er 

der indgået en aftale med Politiet om 

aflæggelse af forebyggende besøg med 

narkohunde. 

Kollegiet har flere forskellige boligtyper, som va-

rierer i størrelse og husleje. Alle boliger har et 

dejligt køkken samt toilet og bad. Huslejen er 

incl. el, vand og varme: 

  

Der skal lægges et depositum på kr. 6.000 plus 

en forudbetalt husleje, som henstår til den dag, 

hvor man fraflytter boligen. Der skal desuden 

betales den første måneds husleje, før man kan 

få nøglen til boligen. 

Det betyder i praksis, at der ved leje af en bolig 

type 60A skal betales et depositum på kr. 8.275 

samt første måneds husleje på kr. 2.275, hvilket 

giver et beløb på kr. 10.550, som skal betales 

inden indflytning. 

Type Antal kvm. Husleje pr. md. 

60A 22,97 2.275 

6B 25,99 2.510 

4B1 25,99 2.510 

2B2 25,15 2.440 

1C 26,76 2.555 

1D 30,06 2.790 

1E 28,10 2.650 

1F 31,57 2.905 

Kontakt H.N.A. Kollegiet  

på telefon nr. 20 92 25 99 

Kollegiets daglige drift varetages af: 

• forretningsfører Joan Skafte, som forestår al ad-

ministration samt ind- og udflytninger. Joan kan 

kontaktes på telefon 20 92 25 99 
 

• serviceassistent Susan Nielsen, som bistår med 

alle praktiske opgaver såsom ind– og udflytnin-

ger, rengøring af fællesarealer med mere. Susan 

kan træffes fra mandag til fredag fra kl. 8.00 til 

11.30 
 

• Medhjælper Villy Rasmussen, som foretager min-

dre reparationer og vedligeholdelsesopgaver. 

Villy er indtil videre på kollegiet hver  formiddag. 
 

Kollegiets personale finder det vigtigt, at være en 

”del af dagligdagen” for at skabe en god og åben 

dialog på kollegiet, og derfor er boligen på Violvej 9, 

bolig 2 indrettet til kontor, hvor personalet kan 

træffes.  

*Selvom kontoret har ovenstående åbningstider, er Joan til at træffe på 

andre tidspunkter, så skal du tale med hende, så  træk i døren til konto-

ret, da den ofte er åben. 

*Kontoret er åbent: 
 

Mandage:   kl. 7.45 til 13.00 samt  

  kl. 14.30 til 15.30 

Tirsdage: efter aftale 

 

Onsdage: kl. 7.45—13.00 

 

Fredage:  efter aftale 


