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Støtteerklæring til ISCC projektet 

 

ISCC – International Student City Copenhagen – A Place for Global Relations – er et projekt, 
som vil kunne opfylde et meget stort behov i København og omegn. 

I hovedstadsregionen står der mange tusinde på venteliste til en studiebolig hele året og ikke 
mindst i semesterstarten, hvor vi opretter akutlister, for de mange studerende, der har mere 
end en times transport til deres uddannelsessted. Det betyder, at vi langt fra kan tilbyde alle 
internationale studerende, der kommer hertil for at læse, en bolig.  

Vi har kontakt til rigtig mange nationale som internationale studerende, vi må henvise til en 
venteliste, hvor der kan gå mange måneder, før de kan få anvist en bolig. Ofte vil deres ophold 
i Danmark være slut inden vi kan tilbyde dem en bolig. Vi har ligeledes kontakt til mange 
uddannelsesinstitutioner og organisationer, der ønsker at lave permanente aftaler med os, om 
deres internationale studerende. Ønsker vi ikke kan opfylde. 

Der er en overvejende sandsynlighed for, at antallet af internationale studerende vil stige i de 
kommende år. Derudover er der en markant tilflytning til København, hvilket har som 
konsekvens, at presset på boliger i København generelt er stigende. Alt sammen forhold som 
også vil øge presset på studieboliger, nationale såvel som internationale studerende.   

Vi støtter initiativer, der vil bygge betalelige boliger til studerende – nationale som 
internationale – i de områder i Danmark, hvor ventelisterne er lange. Vi finder dette projekt 
meget spændende, da det uden tvivl vil opfylde et stort behov (der er voksende). Derudover 
vil det være helt unikt for Danmark at få en egentlig studieby, som uden tvivl vil sætte 
Danmark og ikke mindst København på det internationale ’landkort’.     

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Iben Koch 

Direktør 

UBSBOLIG A/S 

 

UBSBOLIG A/S er et administrationsselskab, der indstiller til og administrerer kollegie- og ungdomsboliger til 
studerende fortrinsvis i Hovedstadsområdet. 
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