


INDLEDNING

Stationsboligerne ligger i den tidligere stationsbygning med sin centrale belig-
genhed iHjørring by. 
1. salen af bygningen er blevet lavet om til ni midlertidige boliger, der er nyreno-
verede med særlig respekt for bygningens arkitektur og historie.
Boligerne skal være med til at hjælpe alle private virksomheder og offentlige ar-
bejdspladser i hele Hjørring kommune med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 
Det betyder, at når du for eksempel skal rekruttere arbejdskraft, praktikanter, 
Ph.d.-studerende og projektansættelser, så har du nu endnu et godt kort på hån-
den.

FORDELE

En midlertidig bolig giver medarbejderen mulighed for at finde sig til rette på ar-
bejdspladsen, og her have god tid til at opleve byen og kommunen, og forhåbent-
ligt finde det sted, der føles rigtigt af flytte til.

Stationsboligerne drives af en forening med egen bestyrelse. Foreningen bygger 
på et stærkt lokalt engagement og en opmærksomhed blandt kommunens virk-
somheder og arbejdspladser. Altså blandt dem, der kan se en fordel i at kunne 
tilbyde en central beliggende og anderledes, attraktiv midlertidig bolig i forbin-
delse med rekruttering af medarbejdere.



BAGGRUND

I 2016 fik Hjørring Kommune 8,5 mio. kr. af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til 
et forsøg med at udvikle midlertidige boliger i de tidligere stationsbygninger i 
Hjørring.

Forsøget skulle overordnet:

• Aktivere tomme og bevaringsværdige bygninger i bymidter
• Udvikle midlertidige boliger, hvor der måtte være behov

Arbejdet og udviklingen af forsøgsprojektet skete i et partnerskab mellem Hjør-
ring Kommune og DSB Ejendomme.

Ved projektets start blev der udarbejdet en behovs- og målgruppeanalyse for at 
afdække potentielle lejere og deres behov for og ønsker til en midlertidig bolig. 
Kommunens private virksomheder og offentlige arbejdspladser blev interviewet, 
og fra alle sider var der et ønske om at kunne tilbyde attraktive boliger til nyan-
satte. Også pladsbehov, indretning og andre praktiske ønsker blev medtaget i 
analysen.



Det viste sig, at der var ønsker og behov for to forskellige boligtyper:

• Hverdagsbolig

Med hverdagsbolig menes en bolig til hverdagene. Medarbejderen bor i boligen 
på hverdage og tager hjem stort set hver weekend. Vedkommende arbejder me-
get, og boligen bliver derfor primært brugt til at sove og spise i. Derfor, og fordi 
medarbejderen ofte tager hjem i weekenderne, er der ikke så stort behov for me-
get plads.

• Midlertidigt hjem

Med midlertidigt hjem menes en bolig, som medarbejderen har brug for alle 
ugens syv dage i en midlertidig periode, hvor vedkommende kun i begrænset 
omfang tager hjem. Medarbejderen bruger en del tid i sin bolig, også til arbejde 
og afslapning. Der skal være plads til overnattende gæster. Boligen skal derfor 
være lidt større, og der skal være et separat soveværelse.

De midlertidige boliger blev officielt indviet den 29. januar 2020.



DET PRAKTISKE

Hvem kan bo her?

De kommende brugere af boligerne er ansatte med ansættelseskontrakt med 
private virksomheder såvel som med offentlige arbejdspladser i hele Hjørring 
kommune. 

Det kan for eksempel være fastansatte såvel som projektansatte, praktikanter, 
Ph.d.-studerende, der på sigt kunne overveje at slå sig ned i Hjørring kommune.

Hvad koster det og hvor længe?

Boligen er midlertidig, og derfor kan man som minimum leje boligen i én måned 
og maksimalt i ét år. 

De fem værelser og fire små boliger koster fra 4100 kr. til 5800 kr.om måneden. 
Projektets ambition er, at det skal det være fleksibelt, attraktivt og nemt for ar-
bejdsgiver såvel som for medarbejder at leje de midlertidige boliger. Netop der-
for indeholder huslejen udgifter til vand, varme, el, internet, fri adgang til vaske-
maskine og tørretumbler, samt rengøring af fællesarealer. 
Af samme årsag skal der ikke betales indskud eller forudbetales leje.



Den valgte planløsning består nu af fem værelser i stationens østlige del og fire 
små boliger i den vestlige del. I midten af bygningen er et stort fællesareal med 
stue, køkken, spisestue, depot, tøjvask og kontor/arbejdsområde. 
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