PRESSMEDDELANDE 2020-01-15

I dag är det dags! Boplats Syd förmedlar de första lägenheterna i Hörby
Hörbybostäder AB är den senaste hyresvärden att ansluta sig till den regionala bostadsförmedlingen
Boplats Syd. För de bostadssökande innebär detta att de nu kan söka lägenheter i upp till 17 skånska
kommuner på ett och samma ställe – boplatssyd.se.
Hörbybostäder har 385 lägenheter i centralorten samt flera småorter i Hörby kommun. Till
sommaren tillkommer 16 nybyggda lägenheter i centrala Hörby. Lägenheterna kommer att kunna
sökas av alla som är registrerade hos Boplats Syd men de sökande som stått i Hörbybostäders kö har
fått möjlighet att överföra sin kötid till Boplats Syd och kommer att vara prioriterade fram till 14/12022.
I en region med gemensam arbets- och bostadsmarknad är det bra för alla med en regional
samordning kring förmedlingen av hyresbostäder. De bostadssökande får ett större utbud att välja
bland och hyresvärdar, i kommuner med liten inflyttning, får möjlighet att nå ut bredare med sina
lediga lägenheter.
För mer information, kontakta:
Krister Hjelm, VD Boplats Syd, på telefon: 0734-16 00 61 eller
Eva Hellman Persson, VD Hörbybostäder, på telefon: 0415-37 81 44
Om Boplats Syd
Boplats Syd är en kommunal bostadsförmedling som förmedlar lediga hyresrättslägenheter i flera
skånska kommuner. Ett 60-tal hyresvärdar, såväl privata som kommunala, är anslutna. Lägenheterna
förmedlas i ett transparent och tydligt system efter kötidsordning, utan förtur eller genvägar. Boplats
Syd är ett kommunalt bolag, helägt av Malmö stad.
Om Hörbybostäder
Hörbybostäder, ett tryggt och attraktivt boende. Vårt mål är att erbjuda dig som vill bo i Hörby ett
tryggt och attraktivt boende där du kan känna dig hemma. Vi har många olika sorters boende oavsett
om du vill bo centralt eller ute på landsbygden.
I tätorten har vi flera fastigheter, med butiker, fritidsanläggningar och all service på bekvämt avstånd.
På landsbygden har Hörbybostäder lägenheter i alla större byar. Där kan man njuta av naturen och
en härlig känsla av frihet, utan bestyret med ett eget hus.

