Boplats Syd tar över lägenhetsförmedlingen
Från och med den 1/1 2018 kommer Boplats Syd att ta över förmedlingen av
Vellingebostäders alla lediga lägenheter. Vi tjuvstartar dock redan den 1/11 2017 med
uthyrningen av de 78 nyproducerade hyresrätterna på Jordholmen i V Ingelstad.
Du får tillgång till fler bostäder
Alla Vellingebostäders lediga lägenheter kommer under fyra år att i första hand
erbjudas dig som stått i Vellingebostäders kö och som överfört kötiden till Boplats Syd.
Men du kommer även att kunna söka övriga bostäder som Boplats Syd förmedlar i
regionen.
Precis som när du tidigare sökte Vellingebostäders lägenheter bevakar du själv utbudet
och söker lägenhet på egen hand. Du som står i Vellingebostäders kö behöver överföra
din kötid till Boplats Syd för att kunna tillgodoräkna dig den tiden som du stått i vår kö.
Så här överför du din kötid
Du för enkelt över din kötid genom att registrera dig på www.boplatssyd.se/veboa. Det är
endast här du kan överföra kötiden från och med den 13/10 2017. Du måste registrerat
dig och överfört din kötid senast den 31/12 2018 om du vill stå kvar i kön.
Du kommer inledningsvis att ha två kötider. Den ena är den du överfört från
Vellingebostäder och den andra från när du registrerade dig hos Boplats Syd.
Den 1 januari 2022 kommer dessa båda köer att slås samman och den längsta av dina
båda kötider kommer fortsättningsvis bli din enda kötid hos Boplats Syd. Kostnaden för
att anmäla sig i Boplats Syds bostadskö är 300 kr/år. Anmälningsavgiften betalas när du
registrerar dig på Boplats Syd.
Vellingebostäder kommer inte att hantera någon kö längre så väljer du att inte
registrera dig på Boplats Syd senast 31/12 2018 kommer din köplats försvinna och du
har inte möjlighet att söka några av Vellingebostäders lägenheter.
Mer information om övergången finns i det bifogade materialet.
Har du frågor?
Tveka inte att höra av dig om du har frågor. Boplats Syd når du via telefon på 010-20
22 500? eller via e-post: info@boplatssyd.se.
Med vänlig hälsning
Christer Tedestål
VD Vellingebostäder

