Ikke blot et sted man bor
– her lever man!

Struer Boligselskab

Velkommen hos Struer Boligselskab
Struer Boligselskab er et alment boligselskab placeret i hjertet af Struer. Siden
1948 har vi opført og udlejet boliger i Struer Kommune, og i dag råder vi over cirka
500 boliger fordelt mellem boliger med en central placering i Struer by, boliger i
oplandet og boliger på den smukke Venø i Limfjorden.
Vi har boliger til ethvert behov og enhver familietype, men fælles for dem alle er,
at de er bygget i gode og tidssvarende materialer, og at de altid er nymalede og
istandsatte, når nye lejere flytter ind – og skulle du opleve det mindste problem,
står vores dygtige servicepersonale og viceværter klar til at hjælpe dig.
Har du spørgsmål angående vores lejemål, kan du altid kontakte os
eller kigge forbi til en boligsnak.
Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Velkommen hjem!
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Dine fordele som lejer i Struer Boligselskab
Som lejer i et alment boligselskab som Struer Boligselskab er der en række fordele, du
kan nyde godt af:
•

Du skal ikke i banken og gældsætte dig for at få råd til drømmeboligen.

•

Du slipper for at betale ejendomsværdiskat og mister ikke penge, hvis ejendomspriserne falder.

•

Du har ingen uforudsete udgifter. Hvis f.eks. komfuret går i stykker, eller afløbet er
stoppet, kommer din vicevært og ordner det.

•

Du skal ikke betale for vedligeholdelse af bygninger, fællesarealer, grønne områder
eller veje.

•

Du har mulighed for at søge boligstøtte og indskudslån hos kommunen.

Boligselskabet skal ikke give overskud, men alene foretage henlæggelser til løbende
vedligeholdelse og istandsættelse. Det er din sikkerhed for, at huslejen er fair, og at boligerne altid er velholdte.

Fællesskab, tryghed, respekt og tolerance
Som boligselskab er vi til for vores lejere, og vores beboere er altid i centrum. Formålet er
at skabe et trygt og rart hjem for alle. Derfor står både servicepersonale og administrative
medarbejdere klar til at hjælpe vores beboere, hvis noget ikke er, som det skal være.
I Struer Boligselskab gør vi meget for at skabe rammerne for gode sociale relationer
imellem de beboere, som har lyst til fællesskabet. Når rammerne er gode, opstår lysten til
samvær, aktivitet og dialog på tværs af beboernes alder, familieforhold og baggrund. Vi
tror på, at godt naboskab øger lysten til at deltage i fællesaktiviteter og beboerdemokrati.
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Vores boliger
Hos Struer Boligselskab har vi boliger til alle.
På de kommende sider kan du læse mere
om vores forskellige bebyggelser rundt om i
Struer Kommune.
Hyggelige rækkehuse, dejlige lejligheder,
grønne områder og havudsigt. Uanset hvad du
er til, har vi din drømmebolig.
Er du interesseret i en af vores boliger, er du
altid velkommen til at kontakte os, så vi kan
tage en snak om dine boligmuligheder.

Boliger med central placering
– tæt på by og vand!
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Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen
Afdelingen består af 5 blokke og 46 rækkehuse.
Over de senere år har disse boliger gennemgået
en større renovering, så de i dag fremstår moderne, lyse og med et godt indeklima. Alle boligerne har niveaufri adgang, og der er elevatorer i
opgangene. Det gør afdelingen a
 ttraktiv for både
børnefamilier og ældre.
Desuden har afdelingen mange hyggelige udearealer med flere legepladser og hyggekroge, der
skaber liv året rundt til gavn for alle beboere.
Med sin placering på Ølbyvej, Voldgade og
Solkrogen, ligger boligerne centralt i Struer –
tæt på både skole, daginstitutioner, offentlig
transport og indkøbsmuligheder.
Boligtype

Rækkehuse og lejligheder

Antal værelser

2-5 værelser

Størrelse

60-114 kvadratmeter

HVAM
ARKITEKTER & INGENIØRER

ARKITEKTKONTOR.DK SCT. JØRGENS BAKKE 13 7500 HOLSTEBRO 9695 1486
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Vores boliger

Kirkegade og Smedegade

Møllegyde

I Struer centrum råder boligselskabet over 16 lejemål på Kirkegade og Smedegade. Lejlighederne er
fra 54 til 108 kvadratmeter fordel på 2-4 værelser.

I det hyggelige Møllegydekvarter har vi 14 boliger
spredt mellem de private huse på Møllegyde, Skolegade og Bjerggade. Boligerne har 2-3 værelser
og er på 69-80 kvadratmeter.

Med en bolig på Kirkegade/Smedegade har du
alle byens mange tilbud lige uden for din hoveddør. Butikker, caféer og kulturelle tilbud er kun et
stenkast væk, ligesom du hurtigt kan komme til
banegården og sejlbådhavnen der oser af aktivitet
og liv på vandet.
Boligtype

Rækkehuse og lejligheder

Antal værelser

2-4 værelser

Størrelse

54-108 kvadratmeter

Sejlhusene
I september 2021 står 12 boliger klar til indflytning
på Struer Havn. De nye boliger tilbyder, med sin
placering ved vandet, en helt speciel boligoplevelse og er særdeles attraktiv for både yngre og ældre
beboere.
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Boligtype

Lejligheder

Antal værelser

3 værelser

Størrelse

110 kvadratmeter

Boligtype

Rækkehuse og lejligheder

Antal værelser

2-3 værelser

Størrelse

69-80 kvadratmeter

Vestervold
På Vestervold findes 61 lejligheder med 1-4 værelser. Afdelingen ligger tæt på både fjord og bymidte
og er dermed attraktiv for både natur- og bymennesker. Der er desuden kort afstand til det grønne område ved Struer Lystanlæg samt til skoler,
daginstitutioner og indkøbsmuligheder.
Boligtype

Lejligheder

Antal værelser

1-4 værelser

Størrelse

32-110 kvadratmeter

Foldgårdsparken
I Foldgårdsparken findes to typer bolig:
rækkehuse og lejligheder.
Vores lejligheder er fordelt på fire boligblokke
med i alt 44 lejligheder. Lejlighederne er i varierende størrelse med 2-5 værelser, og der er derfor
plads til både singler, par og større familier.
Foldgårdsparkens anden del er et solidt murstensbyggeri, der består af 25 rækkehuse med
egne haver. Rækkehusene er på 89-107 kvadratmeter, og med 3-4 værelser er det en optimal
bolig for mange lejere.
Boligtype

Rækkehuse og lejligheder

Antal værelser

2-5 værelser

Størrelse

65-112 kvadratmeter

Smedegade 2
Centralt i Struer finder du højhuset, Smedegade 2,
der byder på lækre 2-4 værelses lejligheder.
Højhuset er placeret i byens hjerte, og her fra er
der kort afstand til alle byens mange muligheder,
indkøb, spisesteder og kulturtilbud.
Boligtype

Lejligheder

Antal værelser

2-4 værelser

Størrelse

79-106 kvadratmeter
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Bremdal

Venø

1,5 kilometer nord for Struer ligger Bremdal. Byen
har ca. 2000 indbyggere og er et attraktivt område
for bl.a. børnefamilier og andre, der nyder livet i
naturen, gode fællesskaber og sociale relationer.
Struer Boligselskab tilbyder forskellige lejemål
i byen:

På Venø i Limfjorden råder Struer Boligselskab
over seks fine rækkehuse med 2-3 værelser. På øen
bor ca. 200 indbyggere foruden knap 100 efterskoleelever på Venø Efterskole. Øen er præget af et
sprudlende kunstnerisk miljø og gode relationer
beboerne imellem.

•

44 boliger fordelt på rækkehuse og enkelte
lejligheder på Knarbjerg Bakke

Færgeturen til og fra fastlandet tager blot et par
minutter.

•

9 fritliggende huse på Knarbjerg Bakke

•

2 rækkehuse på Bremdal Torv

•

12 rækkehuse på Ørnevej

Alle boliger har kort afstand til byens skole og
daginstitution.
Boligtype

Rækkehuse

Antal værelser

1-4 værelser

Størrelse

35-108 kvadratmeter

Damgårdsvej 12 · 7600 Struer

9785 1919 · 2235 7502
john@johnstoemrerfirma.dk
www.johntf.dk
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Boligtype

Rækkehuse

Antal værelser

2-3 værelser

Størrelse

76-95 kvadratmeter

Humlum

Hjerm

I stationsbyen Humlum nord for Struer tilbyder vi
36 rækkehuse med attraktiv beliggenhed tæt på
skole, børnehave og naturskønne områder. Byen
med ca. 1000 indbyggere har et stærkt foreningsliv
og et godt fællesskab, som man som ny tilflytter
hurtigt kan blive en del af.

Mellem Struer og Holstebro ligger stationsbyen
Hjerm med over 1000 indbyggere. I Hjerm findes
både skole, daginstitution, idrætshal og stadion
– altså det hele inden for rækkevidde.

Vi har boliger på følgende adresser:
•

24 rækkehuse på Brunsgårdvej

•

12 rækkehuse på Majasvej

Alle rækkehuse har egen have, og boligerne er fordelt på 2-3 værelser.
Boligtype

Rækkehuse

Antal værelser

2-3 værelser

Størrelse

62-95 kvadratmeter

Struer Boligselskab tilbyder 26 rækkehuse i Hjerm
fordelt mellem Skolevej, Vestervang og Vestre Hovedgade. Alle rækkehusene består af 2-3 værelser
og har egen have.
Boligtype

Rækkehuse

Antal værelser

2-3 værelser

Størrelse

60-95 kvadratmeter

STØT LOKALT – DET GØR VI! KØB DIN STRØM HOS STRUER ENERGI
KØB DIN STRØM HER:
Struer Energi-Flex

STRUERENERGI
Jyllandsgade 1 · 7600 Struer
96 84 22 30 · www.struerenergi.dk · kundeservice@struerenergi.dk

DIT LOKALE GRØNNE VALG
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Service – vi er her for dig!
Hos Struer Boligselskab kender vi vores lejere, og de
kender os. At være en del af et lokalt boligselskab betyder nærhed, tryghed og sikkerhed.
På vores kontor sidder dygtige medarbejdere klar til at
hjælpe, servicere og svare på spørgsmål fra alle nuværende og kommende lejere. Derudover varetager de
alle former for administrative opgaver og servicerer de
enkelte afdelinger, så vi både nu og fremadrettet kan
sikre solide og tidssvarende hjem for vores beboere.

Gudumbro 4 · 7620 Lemvig · 9786 3088 · mail@shs-byg.dk · www.shs-byg.dk

Andersens Malerfirma
Klosterhedevej 2
7600 Struer
– altid et penselstrøg bedre
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Tlf.: 97 85 29 89
Mobil: 40 92 72 19

Klostervej 28 · 8680 Ry · Tlf.: 2069 3501 · info@wisehome.dk · www.wisehome.dk

Hos Struer Boligselskab
bor du trygt og godt!

Dedikerede viceværter til din rådighed
Hvis strømmen går eller ovnen ikke kan tænde, er hjælpen altid kun et opkald væk. Vores
dedikerede og kompetente viceværter står til rådighed uanset opgavens størrelse og sørger
for, at vores lejemål altid er velholdte og velfungerende.
Derudover er det også viceværterne, der er ansvarlige for at holde grønne områder og udearealer ved lige til gavn for afdelingernes beboere.

Lad os opfylde din boligdrøm
Med ca. 500 boliger i vores kartotek har Struer Boligselskab helt sikkert også
én, der kan opfylde din næste boligdrøm.
Skriv dig op på vores venteliste og hold dig orienteret om ledige lejemål på
vores hjemmeside: www.struer-bolig.dk

Lønningen 4 · Venø · 7600 Struer · Tlf. 97 86 81 00
mail@venobussen.dk · www.venobussen.dk

Slåenvej 44
7500 Holstebro
Tlf. 40 33 88 57
krendbaek@mail.dk
www.rendbaek.dk

Murerfirmaet
Barslund & Gasseholm ApS
Bødkervej 12 . 7490 Aulum . www.aulum-murer.dk
Tlf. 97 47 27 23 . 24 28 20 74
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Ølbyvej 39
7600 Struer
Tlf.: 97 84 07 77
Info1@struer-bolig.dk

Struer Boligselskab

www.struer-bolig.dk

Kontorets åbningstider:
Mandag-fredag:
kl. 10.00-12.00
Torsdag: 		
kl. 15.00-17.00

kl. 07.30-15.30
kl. 07.30-14.30
kl. 07.30-17.00
kl. 07.30-12.30

• 16300 • www.jsdanmark.dk

Telefontid:
Mandag-tirsdag:
Onsdag: 		
Torsdag: 		
Fredag: 		

