Svedala/Malmö 2020-02-21

Från 1 juni förmedlas Svedalahems
lägenheter via Boplats Syd
Bostads AB Svedalahem är den senaste fastighetsägaren att ansluta sig till den
regionala bostadsförmedlingen Boplats Syd. Överenskommelsen innebär att Boplats
Syd stärker sin position som Skånes största bostadsförmedling och att det blir
enklare för den som söker lägenhet – med en kö!
Står du i Svedalahems kö sedan tidigare så får du möjlighet att överföra din kötid. Alla
berörda har eller kommer att få information skickad till sig om hur de ska gå tillväga för att
överföra kötiden. Under en övergångstid på 4,5 år kommer Svedalahems lägenheter i första
hand att kunna sökas av dem som fört över sin kötid.
- Vi är väldigt glada att Svedalahem har valt att samarbeta med oss. 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
regionens utveckling gynnas på många olika plan, säger Krister Hjelm, VD på Boplats Syd.
- Ett samarbete mellan Svedalahem och Boplats Syd stärker oss båda. Min förhoppning är
att vi genom detta samarbete kan förenkla för de som söker bostad i Svedala, det blir bara
en kö att stå i. För Svedalahems del kommer samarbetet att frigöra tid till de hyresgäster
som redan bor hos oss, säger Cecilia Önnevik, VD, Svedalahem.

För mer information, kontakta
Camilla Tilly, Förmedlingschef
Boplats Syd
Telefon: 0734-16 00 30

Cecilia Önnevik, VD
Bostads AB Svedalahem
Telefon: 040-626 80 44

Om Boplats Syd
Boplats Syd är en kommunal bostadsförmedling som förmedlar lediga hyresrättslägenheter i flera skånska
kommuner. Ett 60-tal fastighetsägare, såväl privata fastighetsägare som kommunala bostadsbolag, 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.
www.boplatssyd.se

Om Bostads AB Svedalahem
På Svedalahem anser vi att en bra bostad är en förutsättning för ett bra liv och vårt mål är att erbjuda ett prisvärt
boende med hög kvalitet och bra service. Vår strävan är att skapa trivsamma, trygga och tillgängliga boenden
med en naturlig blandning av människor.
Våra bostäder finns i Svedala, Bara och Klågerup och har stadigt ökat från 69 lägenheter 1954 till dagens 1.239.
Bolaget spelar en betydelsefull roll i kommunens utveckling genom att erbjuda bra bostäder. Under de senaste
åren har bolaget kontinuerligt byggt hyresbostäder och vi kommer att bygga fler de kommande åren.
www.svedalahem.se

