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E af boligselskabets nyere afdelinger 
er beliggende på Odense Havn. 

Afdelingen består af 21 to-værelses og 
37 tre-værelses lejligheder samt et stort 
erhvervslokale på 286 m²
Størrelsen på lejlighederne spænder fra 
77 m² til 107 m². 

Huslejen pr. måned varierer mellem ca. 
kr. 5.000,00 og ca. kr. 7.000,00 ekskl. 
forbrug, afhængig af størrelse og pla-
cering i bebyggelsen. 
Varme, vand og el er en pligtig ydelse i 
lejeforholdet. Afregning sker direkte til 
forsyningsselskaberne. 

Attraktiv beliggenhed
Alle boligerne er indrettet med op-
holdsrum og altaner orienteret mod 
syd og vest. 
Fra mange af boligerne er der mulig-
hed for en varieret udsigt over Oden-
ses centrum, vand og Næsbyhoved-
skoven.  

Den fælles gårdsplads foran byggeriet 
er indrettet som rekreativt areal, hvor 
der bliver god mulighed for at nyde 
det særlige miljø ved havnen samt ud-
sigt til skoven på den modsatte side af 
havnebassinet.



Ovenpå den seks etagers boligfløj er 
der adgang til den fælles tagterrasse, 
hvorfra hele panoramaet kan opleves. 

I stueetagen, ud til Havnepladsen, er et 
erhvervsareal til salg. Det tænkes ind-
rettet til café eller restaurant.

Bebyggelsen er opført med elevator, 
og der er generelt taget hensyn til be-
vægelseshæmmede i adgangs- og bo-
ligsituation.

Kælder
I kælderen er der fælles parkerings-
plads samt cykelparkering og 1 stk. 
kælderrum til hver bolig.

Boligerne indeholder
Gram køle-fryseskab med 202 liter 
køl og 92 liter frys. 
Voss glaskeramisk komfur. 
Emhætte
Der er klargjort til vaskemaskine.
På gulvene i alle opholdsrum er der 
lagt Junkers bøgeparket. Baderums-
gulvene er belagt med lyse klinker og 



har gulvvarme.
HTH har leveret alle skabe. 

Antenneforhold
Antenne leveres af  YouSee. 
I boligerne er der installeret 1 stk. an-
tennestik, 1 stk. telefonstik og 2 stk 
internetstik (via antenne).

Facader
Facaderne er opført i rockwool med 
dekorationspuds. Facaden brydes flere 
steder med lameller af rødbrunt hårdt-
træ, som også er anvendt til bunden af 
altanerne og som håndlister på værn 

ved trapper og altaner. 
Vinduer og udvendige døre er overalt 
udført med træ/alupartier i lys grå.

Husdyrhold
Husdyr er velkommen i afdelingen, 
der må holdes en hund eller en kat i 
hver bolig. 
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Boligselskabets ledige boliger bliver tildelt 
aktive ansøgere på ventelisten.
Den, der har stået længst tid på ventelisten, 
er den første som får tilbudt en bolig, for-
udsat at pågældende opfylder boligens krav 
til husstandens størrelse og sammensætning.

Bor du allerede i selskabet, vil du bliver pla-
ceret på oprykningsventelisten. Det vil sige, 
at du får fortrinsret foran ansøgere uden bo-
lig i boligselskabet. Denne ret gælder kun, 
når din nuværende bolig bliver ledig til an-
den part. 

Fyns almennyttige Boligselskab (FaB) har 
boliger på hele Fyn.

Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser 
ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger.

Vi tilbyder lejemål i etageboliger, række-
huse, lav bebyggelse og fritliggende huse, 
i form af familieboliger, ældreboliger og 
ungdomsboliger.

Udlejningen finder sted i henhold til gælden-
de lovgivning.

For at stå på ventelisten kræves det, at du 
udfylder et ansøgningsskema og indbetaler 
et årligt ventelistegebyr (pt. kr. 99,-).

Selskabet sender årligt en opkrævning ud, 
der kan tilmeldes PBS.

� HUSK at meddele adresseændrin-
ger.

Når du opnår en bolig, skal der betales ind-
skud og den første måneds husleje inden 
indflytning. 

Huslejen skal hver måned betales forud pr. 
den 1. i måneden.

Lån til indskud og individuel boligstøtte vil 
kunne opnås, såfremt de lovmæssige krav til 
indtægtsforhold mv. opfyldes.

Kontakt din kommune for flere oplys-
ninger. 

Husleje og indskud

Udlejningsregler
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