Välkommen till
regionens största
bostadsförmedling

Till dig som
står i bostadskö
hos
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Välkommen till Boplats Syd
En kö till ﬂera fastighetsägare...
Boplats Syd startade 2009 och är ett kommunalt bolag som ägs av
Malmö Stad. Idag är vi en regional bostadsförmedling, med mer än
sextio fastighetsägare anslutna. Det är både privata hyresvärdar och
kommunala bostadsbolag som väljer att lämna lägenheter till oss.
... i ﬂera kommuner
Vi förmedlar redan idag i bland annat Helsingborg , Malmö, Svedala,
Staffanstorp, Lund, Lomma och Trelleborg. Och det ﬁnns många
allmännyttiga och privata hyresvärdar i regionen som är intresserade
av att ansluta sig.
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Vi förmedlar åt Vellingebostäder
Samtliga av Vellingebostäders lediga lägenheter
kommer från och med den 1 januari 2018 att förmedlas genom
Boplats Syd. Vår bostadsförmedling är helt ﬁnansierad av
köavgifter, och det kostar 300 kronor per år att stå i vår bostadskö.
Registrera dig hos Boplats Syd och behåll din kötid
Vellingebostäders lägenheter kommer under fyra år att i första
hand erbjudas dig som stått i Vellingebostäders bostadskö. När
dessa lägenheter blir lediga gäller den kötid du hade tidigare. Men
bara om du är registrerad hos Boplats Syd och har överfört din kötid.
För att du ska kunna överföra kötiden ska du registera dig på
www.boplatssyd.se/veboa. Det är endast genom denna
registeringsida det går att överföra kötiden. Men för att göra det
måste du registrera dig senast den 31 december 2018. Därefter
upphör möjligheten att föra över kötiden.
Du kommer också att få en kötid hos oss, som du kan använda
för att söka övriga lediga lägenheter hos oss. Den räknas från det
datum som din första betalningen kommit oss tillhanda.
Det innebär att du kommer att ha två kötider fram till och med
2022-01-01 då dessa båda köerna slåss samman och den längsta
av dina båda kötider fortsättningsvis blir din enda kötid hos Boplats
Syd.
Vi tjuvstartar förmedlingen redan 1 november 2017
med att förmedla Vellingebostäders senaste projekt Jordholmen. 78
attraktiva hyresrätter på stationsnära läge i Västra Ingelstad.
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Så här registrerar du dig
Gå in på www.boplatssyd.se/veboa

För att underlätta
överföringen av
kötiden har vi
skapat en separat
registreringssida.

Därefter fyller
du i registreringsformuläret och
betalar köavgiften.

Fortsättningsvis
loggar du in på
den vanliga sidan
www.boplatssyd.se
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Från kö till kontrakt
1. En ansluten fastighetsägare lägger via webbplatsen ut en ledig
lägenhet på boplatssyd.se
2. Våra handläggare kontrollerar uppgifterna och ser till att
fastighetsägarens krav på hyresgästen inte strider mot
diskrimineringslagen. Datum för visning fastställs.
3. Lägenheten utannonseras i 3-7 dagar på www.boplatssyd.se.
Istället för att regelbundet besöka webbplatsen kan du som köar
välja att få meddelande om lediga lägenheter via e-post, genom att
göra en så kallad Bevakning.
4. Blir du intresserad av en ledig lägenhet anmäler du intresse för
lägenheten. De sökande som har längst kötid och som uppfyller
fastighetsägarens krav bjuds in till visning. Vanligtvis rör det sig om
ca tio sökande. Visningen sköts av avﬂyttande hyresgäst eller av
fastighetsägaren.
5. Om du efter visningen fortfarande är intresserad tackar du
via www.boplatssyd.se Ja till fortsatt intresse. Observera att
fastighetsägaren anger en tidpunkt när du senast måste ha svarat.
Skulle andra sökande också vara fortsatt intresserade står den med
längst kötid först i tur.
6. En sista kontroll görs av referenser, inkomst och skötsamhet.
Finns inga anmärkningar så kommer fastighetsägaren att kontakta
dig för kontraktskrivning.
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Enkelt och tydligt
Du kan inte dela köplats
Din kötid är personlig. Även om du vid
registreringen lämnat uppgifter om medsökande är det ändå bara du själv som
kan använda kötiden. Är ni två personer i
samma hushåll som vill ha var sin köplats
krävs två registreringar.

Det ﬁnns inga genvägar
Boplats Syd förmedlar lägenheterna efter kötid. Uppfyller du fastighetsägarens
grundkrav konkurrerar du enbart med
kötid. Det ﬁnns varken favorisering eller
genvägar. Vi följer diskrimineringslagen
och kräver att våra anslutna fastighetsägare också gör det.
När du köar bevakar du själv utbudet
och söker på egen hand
Precis som när du tidigare sökte Vellingebostäders lägenheter bevakar du själv
utbudet och söker lägenhet på egen
hand.

Fastighetsägaren kan ställa krav
Så länge kraven som ställs inte strider
mot diskrimineringslagen kan fastighetsägaren till exempel kräva viss inkomstnivå eller att hushållet inte får överstiga
ett bestämt antal personer. Uppfyller
du inte kraven kan du inte söka önskad
lägenhet.

Två kötider kommer att bli en
Du kommer inledningsvis att ha två
kötider. Den ena är den du överfört från
Vellingebostäder och den andra från
när du registrerade dig hos oss. 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.

Ange korrekta uppgifter
Var noga med att uppge fullständiga och
korrekta uppgifter. Det är viktigt för att
vi enkelt ska kunna kontakta dig. Om du
har lämnat felaktiga uppgifter har fastighetsägaren dessutom rätt att bortse
från din ansökan.
Vill du veta mer?
Den här informationsbroschyren är tänkt
som en hjälp för dig att komma igång.
Besök gärna vår hemsida för mer information. Du är också välkommen att ringa
eller besöka vår kundtjänst.

Vellingebostäders lägenheter
Alla Vellingebostäders lediga lägenheter
kommer under fyra år att i första hand
erbjudas dig som stått i deras kö och som
överfört kötiden till oss.
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Några vanliga frågor
Hur lång tid tar det att få en
lägenhet?
Söker du bostad i ett eftertraktat
område behövs kanske ﬂera års köande.
Till andra områden kan det gå fortare.
Om många vill ha samma lägenhetstyp
som du höjs kravet på kötid. Hur länge
du behöver köa är en fråga om utbud och
efterfrågan.

Hur fungerar kontrollen av bostadssökande?
När du anmält intresse för en bostad
görs en anmärkningskontroll innan du
erbjuds visning. Kontrollen omfattar
betalningsanmärkningar och obetalda
skulder. En slutlig kontroll av referenser,
ekonomi och skötsamhet görs innan
kontrakt erbjuds.

Hur aktualiserar jag mitt köärende?
Det gör du genom att betala din köavgift
en gång om året. När det blir dags att
betala avgiften skickar vi ett mail eller
ett brev till din registrerade adress. Väljer
du att inte betala den årliga köavgiften
avaktiveras din registering, och dina
uppgifter raderas.

Jag har inte e-postadress!
All viktig information ﬁnns tillgänglig
under Min sida. Det är alltså inte nödvändigt att ha en e-postadress. Men utan
möjlighet att ta emot e-post kan du inte
få på information om när lediga lägenheter läggs ut. Då får du istället regelbundet besöka webbplatsen för att hålla koll
på utbudet, eller ringa oss.

Kan jag tacka Nej?
Du kan tacka Nej till visning. Om du efter
en visning inte är intresserad av lägenheten svarar du Nej till fortsatt intresse.
Det påverkar inte dina möjligheter att
göra nya intresseanmälningar.
Varför kostar det att stå i kö?
Vår verksamheten ﬁnansieras av de som
använder våra tjänster, genom att vi tar
ut en köavgift. Som kommunalt bolag är
vi inte vinstdrivande.
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Boplats Syd är en regional bostadsförmedling. Genom vår
kö söker du bostad hos ﬂera hyresvärdar i ﬂera kommuner.

BOPLATS SYD
www.boplatssyd.se
Epost: info@boplatssyd.se
Telefon: 010-20 22 500
Besöksadress:
Lejonetpassagen, Stortorget 8, Malmö
Postadress:
Stortorget 8, 211 34 Malmö
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