
Brejning lystBådehavn vejle fjord Kellers parK

BØGEparkEn - Bo Billigt til leje nær sKov og fjord 



300 m til indKøB siKKer vej til sKole tæt på Børnehaven

Bo i Bøgeparken nær skov og fjord

hvorfor låne millioner for at bo ved skov og fjord, når du 

kan leje til langt under det halve? og samtidig kan undgå at 

skulle tænke på ejendomsværdiskat og uforudsete udgifter til 

vedligeholdelse? 

i Brejning ved Børkop kan du leje en lejlighed på mellem 

57m2 og 128 m2, der har det hele:

smukke omgivelser og gå-afstand til skoven og Brejning lyst-

bådehavn ved vejle fjord. midt mellem fredericia, Kolding 

og vejle. tæt på offentlige transportmuligheder, indkøbsmu-

ligheder, børnehave og en af danmarks bedste skoler. 

når du lejer hos domea, har du samtidig mulighed for at 

præge din bolig helt efter dine egne personlige ønsker og 

behov. hvis du foretager forbedringer af køkken, bad eller 

andre rum, har du mulighed for at få økonomisk godtgørelse.

BrEjninG – har rigtig meget at Byde på



martin:
min kæreste og jeg bor her med vores to børn. for os som børnefamilie er  

Bøgeparken et perfekt sted at bo, fordi det er let for børnene at finde lege-

kammerater. og det er skønt, at børnehaven ligger lige rundt om hjørnet. vi 

har ikke langt til de daglige indkøb, og busstoppestedet ligger kun fem minut-

ters gang herfra. 

inga:
jeg har boet i Bøgeparken i ni år og har altid været utrolig glad for det. når jeg 

har besøg af min familie, går vi tit en tur i skoven eller ned til lystbådehavnen, 

hvor der altid er liv.  det er også dejligt, at de har mulighed for at overnatte i 

vores gæstelejlighed. samtidig kan jeg godt li’, at her bor så mange forskellige 

typer familier – unge, ældre, enlige, par og børnefamilier. og så er jeg glad for 

vores beboer-arrangementer.

nisveta:
vi kan rigtig godt li’ at bo her. vores børn går i gauerslund skole, som er ver-

dens bedste. den ligger i gå-afstand, og der er sikker skolevej hele vejen. jeg 

er meget tryg ved at sende børnene ned på legepladsen her i Bøgeparken, 

fordi der er så stille og fredeligt og ingen trafik i nærheden. samtidig synes 

jeg, vi har et rigtig godt naboskab, hvor folk er meget hjælpsomme over for 

hinanden. 

eKstra lejlighed til gæster festloKale fælles vasKeri

Borgergade

nyd livet og fordelene ved at leje 

der er mange fordele ved at leje:

• du skal ikke låne millioner for at bo godt.

•  du slipper for ejendomsværdiskat og mister ikke penge, 

hvis ejendomspriserne er faldet, den dag du vil sælge.

•  huslejen dækker hele din boligudgift – bortset fra for-

brugsafgifter.

•  du får ingen ekstraudgifter, hvis komfuret går i stykker, 

eller taget bliver utæt.

•  du skal ikke vedligeholde bygninger, grønne områder, 

døre, vinduer, vandhaner, radiatorer o. lign. 

•  du har tryghed i hverdagen.

•  du har indflydelse på ejendommens drift via beboerde-

mokratiet.

•  du kan – hvis du har eller får behov for det – søge bolig-

sikring og indskudslån hos kommunen.

•  ingen skal tjene på huslejen.

BØGEparkEn – det siger BeBoerne
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BrEjninG - tæt på det hele

Børkop

BrejningBrejning st.

Rejsetider FREDERICIA
Tog: 12 min.
Bil: 19 min.

Rejsetider VEJLE
Tog: 8 min.
Bil: 18 min.

•  gå-afstand til skoven og Brejning 
lystbådehavn

•  200 meter til børnehave
•  gauerslund skole der er en  

prisbelønnet folkeskole kendt fra tv
•  300 meter til indkøbsmuligheder
•  tæt ved Comwell Kellers park og 

Brejning golfklub



havnen stranden Brejning golfKluB

BrEjninG - rummeligt og højt til loftet



domea er til for at skabe rum for mennesker 
- ved at sikre trygge, fysiske rammer - til gavn 
for den enkelte og til gavn for samfundet. 

Boligselskabet domea i Børkop er et selvejende selskab, der 

består af i alt 531 gode, tidssvarende boliger på mellem 1 og 

5 værelser og på mellem 32 og 124,5 m2.

som almen boligorganisation arbejder vi efter love og regler, 

der er vedtaget i folketinget. reglerne betyder, at det er be-

boerne, der bestemmer gennem beboerdemokrati. det giver 

dig rige muligheder for medbestemmelse og indflydelse. for 

eksempel har du ret til at foretage omfattende forbedringer i 

dit hjem. 

som lejer i boligselskabet betaler du kun for det, du får, fordi 

almene boliger efter loven opføres og udlejes af boligorgani-

sationen uden fortjeneste. det er din sikkerhed for en rimelig 

husleje, der fastsættes alene ud fra, hvad boligen koster i drift 

og vedligeholdelse. 

domea Boligcenter vejle, tel. 76 64 67 50, domea.dk/vejle

du kan se mere information på domea.dk/vejle
eller ring på Tel. 76 64 67 50

DOMEa - du lejer vi plejer 


