
SÖKA BOSTAD

BOSTADSKÖ



Att söka bostad
För att få söka bostad hos AllboHus måste du skapa ett 
konto via Mina sidor som du hittar på hemsidan. Du kan 
registrera dig från att du fyllt 17 år men du måste ha 
fyllt 18 år för att få söka en lägenhet. Din registrering är  
personlig och du kan inte söka bostad åt någon annan, 
utan endast för eget bruk. 

När du är registrerad väljer du att anmäla intresse på 
de lägenheter som du kan tänka dig att bo i. Du kan ha  
maximalt 5 intresseanmälningar samtidigt. 

Köpoäng
När du är registrerad i bostadskön får du 1 poäng för varje 
dag som går. Tänk på att du måste vara aktiv på Mina sidor 
minst en gång om året för att du ska behålla dina poäng. Är 
du inte det kommer ditt konto att inaktiveras. 

Visning av lägenhet
När ansökningsdatumet för lägenheten har gått ut är det 
de 5 personer med högst köpoäng som får en inbjudan 
till visning av den sökta lägenheten. Om du är en av dem  
kontaktar vi dig via mail eller brev. 

Du har nu en vecka på dig att titta på lägenheten och 
fatta ett beslut om du vill hyra lägenheten eller inte. När 
du har bestämt dig måste du logga in på Mina sidor och 
tacka ja eller nej. Om du inte svarar alls har du automatiskt  
tackat nej. Om flera sökanden som blivit inbjudna till  
visning tackar ja till lägenheten är det personen med högst 
köpoäng som får erbjudande om att hyra lägenheten. 

Köpoäng
Tänk på att om du inom en 180 dagarsperiod tackar nej 
till 3 lägenhetserbjudanden blir du spärrad från att söka 
lägenhet hos AllboHus under 4 veckor. 

Kriterier för att få hyra 
lägenhet av AllboHus

Om du har högst köpoäng 
och tackat ja till en lägenhet 
kommer AllboHus att göra en 
kreditupplysning och därefter 
kontakta dig.

För att få hyra en lägenhet 
ska du inte ha några  
aktuella hyresskulder eller  
betalningsanmärkningar.

Försörjningsstöd godkänns  som 
inkomst endast tillsammans med 
kommunal hyresgaranti från 
FAL. 

Etableringsstöd godkänns om 
du varit folkbokförd i minst 12 
månader i Alvesta kommun.

När du har tecknat ett  
lägenhetskontrakt nollställs 
dina köpoäng. Du måste själv 
logga in på Mina sidor och 
återaktivera dig i bostadskön 
så att du börjar samla nya  
poäng. 

Om du har ett gällande  
hyreskontrakt och vill byta  
lägenhet inom AllboHus måste 
det nuvarande kontraktet ha 
gällt i minst 12 månader för 
att du ska få söka en annan  
lägenhet. 

0472-145 15      info@allbohus.se      www.allbohus.se


