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Kære kommende NGK-elev

Når du skal gå i den Nordatlantiske Gymnasieklasse, kan du 
det første år, hvor du går på Gribskov Gymnasium, bo i din egen 
møblerede bolig i en helt  nybygget mini studieby lige ved siden 
af gymnasiet.  

Byen er et nyt innovativt og bæredygtigt bud på hvordan man kan 
bo og skabe fællesskaber på fl ere niveauer. Alle 30 studieboliger 
er selvstændige og fuldt møbleret og lige til at fl ytte ind i.

Gribskov Gymnasium vil sørge for at der er tilknyttet lærere til 
kollegiet og skolelivet, der hjælper dig i det daglige. I denne 
folder kan du se, hvordan kollegieboligerne kommer til at se ud, 
og hvad det koster at bo i dem, mm.

På www.nordatlantisk.dk kan du læse meget mere 
information om kollegieregler og kollegielivet på Gribskov 
Gymnasium.

Firmaet Arkitekturministeriet vil etablere kollegiet og stå 
for udlejning og drift af det.

Har du spørgsmål til kollegieboligerne er du velkommen til 
at kontakte:
Gribskov Gymnasium på post@gribskovgymnasium.dk og 
Arkitekturministeriet på ampd@ampd.dk

Bedste hilsner
Kristoff er Høy Sidenius
Rektor
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Studiebyen er placeret lige ved siden af gymnasiet med gode 
tilkørsels- og parkeringsforhold for familie, venner og besøgende.

Belysning, plantekasser og lounge miljøer skaber et lækkert 
udeområde i studiebyen
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Bolig enheder_Exterior

36 m2 Moduler - 18 m2 Boliger - 3 Varianter

Boligerne udrettes i 3 varianter med forskellig 
beklædning og udtryk for at give et mere varieret 
genkendeligt udtryk i studiebyen

Hvide rammer
Lærketræ

Gule rammer
Sort bejdset træ

Hvide rammer
Sort bejdset træ
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Bolig enheder_Stabling

36 m2 Moduler - 18 m2 Boliger - 3 Varianter

Terrasse Terrasse

TerrasseTerrasse

TagTerrasse

TagTerrasse

Fælles
Tag
Terrasse

Fælles
Tag
Terrasse

Gangstier

Terrasser, tagterrasser, trapper og gangstier skaber brugbar 
bevægelse, ophold og fællesskab i byen samt gode 
adgangsforhold til boligerne
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Bolig enheder_Interior
36 m2 Moduler - 18 m2 Boliger - 3 Varianter

Boligerne indrettes med køkken, bad og toilet, lækker møblering 
og lamper samt varmeapparater og stikkontakter. Vægge, lofter 
og gulve vil materialemæssigt variere fra boligstak til boligstak i 
3 varianter. 
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Praktisk INFO
Studiebyen vil være helt nybygget ved første indfl ytning August 2019.

Der vil være terrasser og udemiljøer ligesom byen bindes sammen af 
belyste gangstier og plantekasser.

Studieboligerne koster kr. 4200,- ex forbrug (el & vand) pr. måned

Boligerne er møblerede, 18 m2 brutto, inkl. egen indgang, eget bad og 
toilet samt tekøkken.

Der udarbejdes særskilt lejekontrakt på hver bolig og der betales 3 mdr. leje 
forud samt 3 mdr. depositum.

Kontakt og yderligere Info:

post@gribskovgymnasium.dk
Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge

ampd@ampd.dk
Arkitekturministeriet
Otto Busses Vej 5A, OBV 020
2450 Kbh SV


