BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN

BANEBYENS
STUDIEBOLIGER
Study Easy - Living Easy

65 studieboliger
centralt i Viborg
Boligselskabet Sct. Jørgen
Vil du gerne bo tæt på din
uddannelse, tæt på busser og tog
og tæt på Viborg midtby med
shopping og byliv?
Så har vi boligen til dig !

LIGE MIDT I VIBORG
Boligselskabet Sct. Jørgen tilbyder 65
nye studieboliger, i størrelsen 34 m2 65 m2 i det skønne område Banebyen med få minutters gå afstand til
Midtbyens Gymnasium, Mercantec og
Maskinmesterskolen
Her kan du bo i flot nybyggeri, med
vicevært, hvor du kan have styr på
økonomien.

LIVING EASY
STUDY EASY
Vi sørger for de gode rammer,

mens du sørger for at studere.
Der er masser af plads til
fællesskab og hygge i de nye
studieboliger i Banebyen
Vil du høre mere så kontakt os på
telefon: 87 925 925 tast 1 for
Udlejningen

LÆS MERE PÅ: BSJVIBORG.DK
Eller ring 87 925 925 tast 1 til Udlejningen

Living Easy....

i Brolandingens
studieboliger
Lige der hvor broen lander

Studieboligerne i Banebyen kaldes
også Brolandingen.
Brolandings Studieboliger er
beliggende der hvor den nye
Hærvejsbro lander.

Broen binder Banebyen sammen med
Viborg Midtby.

De fine boliger
De 65 studieboliger dækker
over 1-værelses
og
2værelsesboliger fordelt over 6
etager.
Boligerne varierer fra 34- 65 m2
incl. fællesareal og henvender sig til
primært til unge mennesker og den
lille familie.

Tagterrassen
I 5. og 6. sals højde er der etableret et
fælles
tagterrasseområde i to forskellige
niveauer med gode indbyrdes
forbindelser både visuelt og fysisk.
Terrassemiljøet anlægges omkring
trappe/elevatortårnet, så alle beboere
har let adgang hertil. Her er plads til
fællesskab og udeliv for alle beboerne.

Brolandingens
priser?

Vidste du?

En bolig i brolandingen koster uden forbrug

• 35 m2: 2.980 kr.
• 38 m2: 3.058 kr.
• 50 m2: 3.991 kr.

..at der er boliggaranti for
studerende i Viborg
Kommune?
Det betyder at vi altid har
en bolig klar til dig.
Du kan få mere at vide
om Viborg som studiebyuddannelserne boligerne- bylivet og
karrieren på:

• 64 m2: 5.081 kr.
Du kan kontakte os på
tlf.: 87 925 925 - tast 1 eller
læs mere på: bsjviborg.dk

karrierebyviborg.dk/
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