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Förmedlingsrekord för nybliven tioåring
Den kommunala bostadsförmedlingen Boplats Syd fyller 10 år och firar med
förmedlingsrekord. Varje dag får 26 personer veta att de fått lägenheten de sökte – fler än
någonsin tidigare. Från att enbart ha förmedlat lägenheter i Malmö har Boplats Syd nu
haft uppdrag i 18 skånska kommuner.
När Boplats Syd startade den 15 september 2009 följde det på en lång tradition av
kommunal bostadsförmedling i Malmö. Redan 1913 var Malmö först i Sverige med
förmedling av kommunala hyresrätter, men med Boplats Syd ökade möjligheterna att
förmedla lägenheter hos både kommunala och privata hyresvärdar. Sedan bolagiseringen
2017 har verksamheten utökats – hittills har Boplats Syd haft förmedlingsuppdrag för över
70 privata och kommunala hyresvärdar i 18 skånska kommuner. Drygt 95 000 sökande står i
bostadskön, varav cirka 15 000 är aktiva sökande som just nu letar ny bostad.
”Vi på Boplats Syd kan inte lösa bostadsbristen, men vi kan se till att förmedling av lediga
hyresrätter sker på ett rättvist, transparent och ärligt sätt. Grundtanken är väldigt enkel: Av
de som uppfyller kraven för en viss lägenhet är det den som stått längst i kön som ska
erbjudas kontraktet. Det finns ingen förtur och inga genvägar”, säger Krister Hjelm, VD.
Den största förändringen under de tio åren som gått är den snabba tekniska utvecklingen. I
dag sker all förmedling digitalt, vilket gör processen snabbare och säkrare för alla.
”Det senaste exemplet är att all hantering av intyg från de sökande numera sker digitalt. Det
blir snabbt och smidigt, och det gör det också enklare för oss att upptäcka eventuellt fusk”,
säger Krister Hjelm, VD.
Han räknar med att Boplats Syd under 2019 förmedlar närmare 7 500 lägenheter, vilket är
rekord för verksamheten och till stor del beror på att fler hyresvärdar anslutit sig samtidigt
som nyproduktionen av lägenheter är fortsatt hög. Målsättningen för Boplats Syd är att
fortsätta öka antalet anslutna privata och kommunala hyresvärdar för att få ännu fler
bostäder att förmedla.
För mer information, kontakta:
Krister Hjelm, VD, Boplats Syd, krister.hjelm@boplatssyd.se eller 0734-16 00 61.
Om Boplats Syd
Boplats Syd är en kommunal bostadsförmedling som förmedlar lediga hyresrättslägenheter i flera skånska kommuner. Ett
60-tal hyresvärdar, såväl privata hyresvärdar 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.

