HÄR VILL JAG BO.
HUR GÖR JAG?

VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ?

1

LÄMNA BESKED PÅ
MINA SIDOR

2

RANGORDNA LÄGENHETER
DU ÄR INTRESSERAD AV

Efter visningen behöver du lämna besked
till Bostadsförmedlingen om du är intresserad eller inte. Det gör du genom att
svara Ja eller Nej på Mina sidor.
Se till att svara senast kl. 11.30 på angiven
svarsdag annars förlorar du möjligheten
att göra fler intresseanmälningar.

I samband med att du svarar Ja behöver
du även rangordna lägenheterna du är
intresserad av genom att ange vilken du
helst vill ha, vilken som är ditt andrahandsval och så vidare.
Du kan endast bli aktuell för de lägenheter du rangordnat och du kan endast
rangordna de som du uppfyller inkomstvillkoret för.

3

4

VI KONTAKTAR DIG

5

SKRIV KONTRAKT

Om du erbjuds någon av lägenheterna
du rangordnat blir du kontaktad av vår
handläggare. Vid större nyproduktionsprojekt kan förmedlingstiden vara längre, därför kan det dröja ett tag innan
du hör något.
Varje lägenhet förmedlas till den
person med längst kötid som även uppfyller fastighetsägarens villkor. Undantag gäller lägenheter som annonseras
i Bostadssnabben där tidpunkten för
intresseanmälan är avgörande.

Det är hyresvärden som godkänner och
kontaktar dig för att skriva kontrakt.
När du blir föreslagen som hyresgäst tas
dina övriga intresseanmälningar och
visningsinbjudningar automatiskt bort.

FÖRBERED INTYG OCH
REFERENSER

Du behöver kunna visa nyutfärdade intyg som styrker din inkomst och eventuella anställning. Ibland tar hyresvärden
även referenser innan hyresgästen godkänns. Se till att dina kontaktuppgifter
på Mina sidor är korrekta.

LYCKA TILL I JAKTEN PÅ DITT
NYA BOENDE. VI HOPPAS ATT
DU HITTAR HEM MED OSS.

HAR VIINTE
GLÖM
RÄTTATT
UPPGIFTER?
RANGORDNA
Se till att dina kontaktuppgifter
på
sidor ärbliaktuella
Du Mina
kan endast
aktuell så
föratt
de
vi
får kontakt
dig. Annars
lägenheter
dumed
rangordnat
och
riskerar
du att förlora
lägenheten
du kan endast
rangordna
de som
till
personinkomstkravet
med kortare kötid.
du en
uppfyller
för.
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