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MobilePay 
 

 
Boligforeningen Ungdomsbo modtager gerne indbetalinger på MobilePay.  
 
Når du indbetaler er det vigtigt, at du altid skriver en sigende tekst så vi placerer din indbetaling korrekt. 
Lejer du et lokale i vores afdelinger bedes du påføre kontraktnr. for lejeaftalen, afd.nr. og dato for 
lejeperioden.  
 
Neden for oplyser vi en række MobilePay numre, som du gerne må benytte.  
 

 

MobilePay nr.: 82615 

 
Betaling til administrationen: 
Hvis du er lejer, bedes du påføre dit lejemålsnr. og årsag – 
eksemplevis husleje, billetkøb, flytteregnskab m.m. 
 
Hvis du er medlem, bedes du påføre dit interessentnr./ansøgernr. og 
årsag – eksempelvis ventelistegebyr, opskrivning m.m. 
 

MobilePay nr.: 796754 
 
Afd. 6, Bøndergårdsvej m.fl., benyttes til leje gæsteværelse 
 

MobilePay nr.: 895443 
 
Afd. 12; Sneumvej og Kærvej, benyttes til leje af festsale 
 

MobilePay nr.: 929486 
 
Afd. 13, Stengårdsvej 120-142, benyttes til leje af gæsteværelse 
 

MobilePay nr.: 436484 
 
Afd. 14, Stengårdsvej 24-58, benyttes til leje af gæsteværelse 
 

MobilePay nr.: 895414 
Afd. 18, Stengærdet og Stengårdsvej 9-311, benyttes til leje af 
gæsteværelse 

MobilePay nr.: 48268 
 
Afd. 21, Thulevej, benyttes til leje af gæsteværelse og festsal  
 

MobilePay nr.: 373449 
 
Fanø, benyttes til leje af festsal 
 

MobilePay nr.: 552742 
 
Afd. 27, Kallesbjergvej, benyttes til leje af gæsteværelse 
 

  



 

  

 

 
Side 2 (2) 

MobilePay nr.: 185161 
 
Afd. 29, Fyrparken, benyttes til leje af festsal 
 

MobilePay nr.: 331310 
 
Afd. 40, Tyrens og Tvillingernes kvt., benyttes til leje af festsal 
 

MobilePay nr.: 917010 
 
Afd. 53, Ringen, benyttes til leje af gæsteværelse 
 

MobilePay nr.: 124551 
 
Afd. 61, Møllebæk Kollegiet, benyttes til leje af festsal 
 

MobilePay nr.: 686460 
 
Afd. 63, Møllebæk Kollegiet, benyttes til leje af festsal 
 

MobilePay nr.: 393436 
 
Afd. 64, Grådyb Kollegiet, benyttes til leje af festsal 
 

MobilePay nr.: 89247 
 
Fyrparken benyttes til leje af gæsteværelse og festsal 
 

MobilePay nr.: 111743 
 
Afd. 76, Krydset, benyttes til motionsrum 
 

 
MobilePay nr.: 102452 

 

 
Afd. 92, Vølundsvej 2, benyttes til leje af festsal 
 

MobilePay nr.: 314100 
 
Søstjernen, benyttes til leje af festsal 
 

 
(Bemærk: der er kun 5 eller 6 cifre, du skal indtaste, da MobilePay-numrene er erhvervsnumre.) 


