
STARTBOL IG
For dig der er mellem 18 og 24 år og skal flytte hjemmefra

Projekt STARTBOLIG er et samarbejde mellem:
Skive Kommune og aab boligudlejning, Skive

Kontakt den sociale vicevært Pia Thomasen:  Tlf. 30 76 54 38 



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

Hvad er en STARTBOLIG?

Der er oprettet i alt 15 STARTBOLIGER til unge - beliggende på Huginsvej og Gefionsvej. 
Her kan du søge om at få din egen lejlighed, mens du har et netværk omkring dig. 

Vi har for eksempel et flot fællesrum med diverse spil, køkken og udendørs grill. 
Vi mødes også for at lave mad og spise sammen engang imellem.

I STARTBOLIG er der fokus på at lære at bo for sig selv. Du kan f.eks. få hjælp til:

• at påbegynde og fastholde en uddannelse

• at komme op om morgenen

• lektielæsning

• økonomi og selvforsørgelse

• hverdagsopgaver 

• kontakt til professionelt netværk for eksempel læge eller UU

• at tage del i sociale sammenhænge

• støttende samtaler og vejledning

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

• 

Hvem kan få en STARTBOLIG?

Du kan søge om en STARTBOLIG hvis:

• du er mellem 18 og 24 år

• du har svært ved at få dagligdagen i egen 
lejlighed til at fungere (fx tøjvask,

• indkøb og økonomi)

• du er motiveret, og ønsker selv at skabe 
forandringer i dit liv

• motiveret for samarbejde med social 
vicevært

Hvordan kan jeg få en STARTBOLIG?

• Den sociale vicevært, Pia, svarer gerne på spørgsmål – du kan kontakte hende på 
telefon 3076 5438 eller mail: pmt@aabskive.dk

• Du kan læse mere om Projekt Startbolig på www.aabskive.dk, hvor du også kan finde 
et ansøgningsskema

• Du er også altid velkommen til at besøge aab boligudlejnings kontor på Albert Diges 
Vej 20, 7800 Skive, hvor du kan få mere at vide

Social vicevært:
Pia Thomasen er ansat som ”social vicevært”. Hun har kontor på Albert Diges 
Vej 20, 7800 Skive. Hun kan også træffes i startbolig lokalet på Huginsvej ved 
fælleshuset.  Hun vil støtte, vejlede og rådgive dig. Pia vil også hjælpe med at 
planlægge aktiviteter, som styrker dine sociale, faglige og personlige kompe-
tencer. 


