
Lista på hyresrättsföreningar i Stockholm september 2017	
	
Förening: Hemsida: Kostna

d: 
Villkor: Annat: 

Bostadsförmedlin
gen 

https://bostad.stockholm.se 200 kr/år. 
När du har 
registrerat 
dig, 
skickas en 
köavgifts-
avi med 
årsavgifte
n. Skickas 
en gång 
om året. 

Måste registrera 
dig på hemsidan 
och betala varje 
år.  

Du kan 
lägga till en 
medsökare, 
alltså en 
person du 
ska bo med 
till exempel 
sambo.Förd
elen med att 
lägga till en 
medsökande 
är att vissa 
hyresvärdar 
godkänner 
att ni räknar 
ihop era 
inkomster. 
TIPS: 
Bostadssna
bben! Kötid 
gäller inte 
utan här 
behöver du 
vara snabb.  

Ekerö Bostäder https://www.ekerobostader.se/artikel/
bra-att-veta 

Ingen 
kostnad.  

Registrera dig. 
Logga in minst en 
gång per år för att 
ha kvar din plats.  

Lägenhetern
a läggs ut på 
torsdagar. 
Du bokar 
lägenhetsvis
ning på de 
lägenhetern
a som du 
har kötid till. 
Gå gärna 
och titta på 
lägenheten 
även om du 
får 
platsnumme
r 5, för det är 
inte säkert 
att den som 
står först på 
tur tackar ja 
och/eller blir 
godkänd.  

Botkyrkabyggen http://www.botkyrkabyggen.se/artikel
/sa-har-soker-du-bostad 

Ingen 
kostnad. 

Måste vara 
boende i botkyrka 
kommun. 
Registrera dig 
och håll dig 
uppdaterad. 

 

Sollentunahem http://www.sollentunahem.se/artikel/v
alkommen-1 

Ingen 
kostnad. 
Registrera 
dig. 
Kösystem 
på nätet.  

Lediga lägenheter 
publiceras varje 
torsdag och är 
publicerade i fem 
dagar, dvs. till 
och med måndag 
i veckan därefter. 
 
Registrera dig på 
hemsida, kolla 
mejlen och anmäl 

Denna tror 
jag på:) 
Släpper 
lägenheter 
varje 
torsdag. Gå 
in då. 



intresse. OBS! 
Anmäl intresse på 
lägenheter även 
om du inte står 
först i kö. Gå på 
visningar.  

Balder http://www.balder.se/Mina-sidor  
Registrera dig. De 
lägger ut egna 
lägenheter ibland.  

 

Fullersta Backe Del av Huge bostäder.  
 
http://www.fullerstabacke.se/SaFung
erarHuset.html 

200 kr att 
ställa sig i 
kö. 
Betalas in 
till 
Plusgiro. 

Detta är ett 
kollektiv där det 
finns en egen 
intern kö. Vet inte 
hur lång kön är. 
För att varje år få 
en uppdaterad kö 
så har vi en 
årsavgift 100 
kronor för att stå 
kvar. Inför varje 
kalenderår hör vi 
av oss per brev 
eller mejl. Du har 
ansvar för att 
meddela oss om 
du byter 
postadress eller 
mejladress. 

Här gäller 
det att vara 
personlig 
och göra ett 
gott intryck 
om man får 
möjlighet att 
gå vidare. 
Vet inte hur 
lång kö det 
är.  

Upplands Väsby http://www.vasbyhem.se/artikel/sa-
har-soker-du-bostad 
 
Installera vår app Väsbyhem Sök 
Bostad - använd appen för att hålla 
dig uppdaterad och ofta kolla 
lägenheter.  

Ingen 
kostnad.  

Registrera dig på 
hemsidan och 
logga in minst en 
gång per år för att 
stå kvar.  
 
KLicka bara 
intresse på de 
lägenheter som 
faktiskt är 
intressanta och 
som du har råd 
med. Om du visar 
intresse för 
många lägenheter 
men inte går på 
visningar så kan 
du åka ut ur kön.  
 
Det finns en 
bokalkyl på 
hemsidan där du 
kan se om du har 
rätt till lägenheten 
utifrån din 
inkomst.  
 
De har olika krav 
på olika 
lägenheter till 
exempel 
ungdomslägenhet
, allergibostad, 
seniorboende 
m.m. så kolla på 
kraven innan du 
söker.  

Våra lediga 
lägenheter 
publiceras 
på vår 
hemsida 
varje vecka, 
tisdag till 
måndag, 
under den 
tiden kan 
den som är 
registrerad 
som 
bostadssöka
nde hos oss 
anmäla 
intresse. 
Bostad-
Direkt  
Lägenheter 
med snabb 
inflyttning 
publiceras 
på 
måndagar 
och 
torsdagar 
när vi har 
någon. 
Lägenheten 
ligger på 
hemsidan 
under 24 
timmar. 
Därefter 
lottar 
systemet 
fram vem 
som skall få 
lägenheten. 
Det är viktigt 
att vara 
nåbar på de 



telefonnum
mer man 
angivit efter 
att man har 
anmält sitt 
intresse på 
en Bostad-
Direkt. 
Annars går 
vi vidare till 
nästa 
person. Man 
måste kunna 
uppvisa sina 
inkomstupp
gifter inom 
24 timmar. 
 

Wåhlins http://wahlinfastigheter.se/ledigaobje
kt/ 

Ingen 
kostnad. 
Det gäller 
att ligga 
på, vara 
inne de 
tider som 
står på 
hemsidan 
och ha 
tålamod. 

Det är 
Bostadsförmedlin
gen som 
förmedlar de 
flesta av våra 
lediga lägenheter. 
Här kan du ställa 
dig i kö hos 
Bostadsförmedlin
gen i Stockholm. 
En del lägenheter 
tycker vi ändå är 
trevligt att kunna 
förmedla själva, 
när vi har lediga 
objekt att erbjuda 
lägger vi ut dem 
här på hemsidan. 
Då är alla 
välkomna att 
söka. Det vi 
kräver är att du 
uppfyller de 
ekonomiska 
förutsättningar vi 
bedömer är 
nödvändiga för 
att du ska ha råd 
att hyra 
lägenheten, du får 
inte ha 
betalningsanmärk
ningar. 

Eventuella 
lediga 
lägenheter 
annonserar 
vi ut på 
vardagar 
någon gång 
mellan 13:00 
och 13:30. 

Ikano Bostad  https://www.ikanobostad.se/hyra-
bostad/ 

Ingen 
kostnad. 

Du måste 
registrera dig på 
hemsidan. De tar 
kreditupplysning 
på dig och ofta 
referens från 
tidigare 
hyresvärd. Du 
måste logga in på 
hemsidan minst 
en gång varannan 
månad för att stå 
kvar i kö. 

Ring. 

Einar Mattsson https://botorget.einarmattsson.se Ingen 
kostnad. 

Registrera dig på 
hemsidan. 

9 års kötid 
för lägenhet 
utanför stan, 
längre kötid 
inne i stan. 



Förvaltaren - 
hyresrätter i Sundbyberg 

https://www.forvaltaren.se Ingen 
kostnad. 

Lägenheterna 
presenteras i 4-8 
dagar. Du 
anmäler intresse 
för en ledig 
lägenhet. Om din 
köpoäng räcker 
till bjuds du in till 
visning. Sökande 
med flest 
köpoäng får 
sedan 
lägenheten, 
förutsatt att 
övriga villkor är 
uppfyllda.För att 
din köplats ska 
finnas kvar måste 
du uppdatera den 
en (1) gång per år. 
Det gör du 
enklast genom att 
logga in på Min 
sida. Varje gång 
du är inloggad 
uppdateras 
köplatsen 
automatiskt. 
Kontrollera även 
att vi har rätt 
kontaktuppgifter 
till dig. 

Viktigt att du 
har en 
korrekt e-
mail adress 
och hela 
tiden kollar 
din 
inkorg/skräp
post. Om du 
ändrar e-
mail är det 
viktigt att du 
uppdaterar 
på 
hemsidan. 

D.Carnegie / gamla 
Graflunds 

https://www.dcarnegie.se/sok-
lagenhet/lediga-
lagenheter/intresseanmalan-
stockholms-lan-uppsala/ 

Ingen 
kostnad.  

Lämna en 
intresseanmälan 
på hemsidan. 
Vissa uppgifter 
som behövs fyllas 
i.Du behöver ha 
goda 
boendereferenser 
och vara fri från 
betalningsanmärk
ningar. 

Jag tycker 
denna 
verkar bra. 
Många 
lägenheter.  

Riksbyggen https://riksbyggen.se 
   

hiFörsta Hand 
Stockholm 

http://förstahandstockholm.se/ Samlingss
ida för 
första 
handskont
rakt.  

  

http://www.fixakontr
aktet.se 

 
Samlingss
ida för 
första 
handskont
rakt.  

  

 

 


