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Varför en bostadsförmedling? 
• En gemensam marknadsplats för lediga hyresrätter i hela 

Uppsalaregionen gör det enklare för bostadssökande 

• Hyresvärdar får mer tid och resurser till kärnverksamhet när de  
inte behöver förvalta egen kö en marknadsplats och ha egen  
organisation för uthyrning och kundservice 

• Transparant och schysst 



Bakgrund 



Vår vision och affärsidé 
Vi är en självklar aktör på hyresmarknaden och genom en enkel och trygg väg till 
bostad bidrar vi till Uppsalas och regionens utveckling 
 
Vår affärsidé är underlätta och effektivisera förmedling av hyresrätter på ett 
transparent, enkelt och tryggt sätt till våra bostadssökande och samarbetspartners 
 





Samlar köer från flera hyresvärdar på ett ställe 

Uppsalahem 
Enköpings Hyresbostäder 
Uppsala kommuns fastighets ab (UKFAB) 
Studentstaden  
Fler har möjlighet att överlämna sina köer före 31 december 2017 
Längsta kötiden räknas 
Den som får en bostad kan inte tillgodoräkna sig ytterligare en kötid 
 
 



Samlar lediga hyresrätter från flera 
hyresvärdar på ett ställe 
 
 
 
 

Uppsalahem 
Studentstaden Enköpings 
hyresbostäder 
Uppsala kommuns 
fastighets ab 
Stena Fastigheter 
Skandia Fastigheter 
Wallenstam 
Rikshem 

Åke Sundvall Bygg 
Carnegie f.d. Graflunds 
Byggvesta 
Vasakronan 
Atrium Ljungberg 
GA fastigheter 
Heimstaden 
Upplandsknekten 
Eklundshof fastigheter 

Håbohus   
Tierpsbyggen 
Östhammarshem 
Älvkarlebyhus 
Hebygårdar 
Sala Bostäder 
Enköpings Hyresbostäder 
 
 



Förmedlingsprocessen 
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Kö- och förmedlingsregler 
• 290 kr i årsavgift, betala inom 60 dagar 
• Stadigvarande bo i bostaden 
• Max 3 intresseanmälningar på annonserade lägenheter 
• Svara efter visning 
• Spärr i 6 månader vid avhopp eller man vilseleder Bostadsförmedlingen eller 

hyresvärden 
• Kötid nollställs när man tecknar avtal (gäller inte bostäder som  

saknar besittningsskydd) 
• Förmedlingsavgift 1 250 kr (med undantag för ”Korttid”,  

tidsbegränsade avtal utan besittningsrätt) 



Kundservice och kontakt 

Webbplats www.bostad.uppsala.se 
E-post   info@bostad.uppsala.se  
Telefon   0771-71 00 00 (från 16 maj) 
Besök  Påvel Snickares gränd 12 (från 1 juni) 
 

 

http://www.bostad.uppsala.se/
mailto:info@bostad.uppsala.se


Tack för att jag fick vara med idag! 
 

Mona Lindén, vd 
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