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Ældreboliger i Kerteminde Kommune 

 

Kerteminde 

Møllevej (kommunens boliger) i alt 36 lejemål 

Lejlighederne er på ca. 70 m2 og er indrettet med stue, soveværelse, 
badeværelse samt køkken. Der er elevator i blokkene. Der er ikke fællesrum. 
Indskud: 12.000 kr. 

Eks. En lejlighed på 70 m2 koster 3.691,- kr. om måneden i husleje. Hertil 
kommer udgifter til vand, varme, el og antennekontingent. 

 

Borgmester Hansensvej 3 (kommunens boliger) i alt 16 lejemål 

Lejlighedernes størrelse varierer fra 66 m2 til 87 m2. Der er elevator i 
ejendommen. Der er ikke fællesrum. 
Indskud: 15.000 kr. - 22.700 kr. 

Eks. En lejlighed på 86 m2 koster 6.528,- kr. om måneden i husleje. Hertil 
kommer udgifter til vand, varme, el og antennekontingent. 

 

Rynkeby 

Dalsgårdsvej nr. 1-19 i alt 9 lejemål 

Ældreboligerne er opført som rækkehuse. Lejlighederne er på 66 - 67 m2 og 
indrettet med stue, soveværelse, badeværelse samt køkken. Der er ikke 
fællesrum. 
Indskud: 9.900 kr. 

Eks. En lejlighed på 67 m2 koster 4.162,- kr. om måneden i husleje. Hertil 
kommer udgifter til vand, varme, el og antennekontingent. 

 

Skovsbovej nr. 29-33 (kommunens boliger) 

Ældreboligerne er opført som rækkehuse. Lejlighederne er på 62 - 63 m2 og 
indrettet med stue, soveværelse, badeværelse samt køkken. Der er ikke 
fællesrum. 
Indskud: 19.000 kr. 

Eks. En lejlighed på 63 m2 koster 4.575,- kr. om måneden i husleje. Hertil 
kommer udgifter til vand, varme, el og antennekontingent. 
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Langeskov 

Rørupvej 5-7 (5 lejemål) 
Møtrikken (11 lejemål) 
Birkeparken nr. 1-31 (16 lejemål) 

Kommunen udlejer i alt 32 ældreboliger i Langeskov. Der er ikke fællesrum. 
Lejlighederne er mellem 58 m2 og 70 m2. 
Indskud: Fra 11.400 - 13.300 kr. 

Eks. En lejlighed på 65 m2 koster 4.135,- kr. om måneden i husleje. Hertil 
kommer udgifter til vand, varme, el og antennekontingent. 

 

Munkebo 

Boligselskabet BSB, Domea-Fyn 
Lindhøjvej ulige numre nr. 9-17 samt 27 (6 lejemål) 

Lejlighederne er bygget som rækkehuse med 2 værelser og lille have. 
Lejlighederne er ca. 60 m2. 
Indskud: ca. 10.600 kr. 

Eks. En lejlighed på 60 m2 koster 4.400 kr. om måneden i husleje, inkl. el. Hertil 
kommer udgifter til vand, varme og antennekontingent. 

 

Lindhøjvej 1, 4 og 6, bolig a-d (12 lejemål) 

Lejlighederne er bygget som rækkehuse med 2 værelser og lille terrasse. 
Lejlighederne er ca. 67 m2. 
Indskud: ca. 12.000 kr. 

Eks. En lejlighed på 67 m2 koster 5.000 kr. om måneden i husleje, inkl. varme og 
el. Hertil kommer udgifter til vand og antennekontingent. 


