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Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg  BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne 

TELEFON 08-706 80 00  TELEFAX 08-733 38 36  ORG.NUMMER 212000-0175  www.sundbyberg.se 

 

Söka bostad 

 
Förstahandskontrakt 
Olika bostadsbolag har olika krav på sina hyresgäster. Inkomst och välskött 

ekonomi är de vanligaste kraven. Nedan följer ett antal bostadsbolag och köer du 

kan ställa dig i. 

 

Förvaltaren 

www.forvaltaren.se 

Sundbybergs kommunala bostadsbolag. Lediga lägenheter läggs ut på hemsidan 

en gång i veckan. Man måste anmäla intresse. Den med längst kötid som anält 

intresse får lägenheten. Inkomst krävs. Har även Bostadssnabben, där de lägger 

ut lägenheter med snabb inflytt. Den första med inkomst som anmäler sig får 

lägenheten, oavsett kötid. 

 

Stockholms Stads bostadskö 

www.bostad.stockholm.se 

Här finns de flesta av Stockholms hyresvärdar med. Det kostar 275 kronor per år 

att stå i denna kö. Man betalar dessutom 2000 kronor i förmedlingsavgift när 

man fått en lägenhet. 

 
AB Familjebostäder  

www.familjebostader.stockholm.se/start.asp   

fb@familjebostader.com   

Tfn: 08- 737 20 00 

 

Botkyrkabyggen 

www.botkyrkabyggen.se 

Inkomst och inga betalningsanmärkningar krävs. 

 

AB Össebyhus  

08-792 94 40 

 

Akelius Fastigheter 

http://www.akelius.se/websida/index.htm 

Inget kösystem. Intresserade får regelbundet leta bostad på hemsidan och lämna 

in intresseanmälningar. 

Tel: 08-566 130 00  

E-post: info@akelius 

 

Armada 

http://www.armadafast.se/ 

Har lägenheter i Österåker, mest i Åkersberga. 

Det kostar 325:-/år att stå i Armadas kö.  

 

Botrygg 

www.botrygg.se 

Man anmäler sig till en intressebank på hemsidan. 

http://www.forvaltaren.se/
http://www.bostad.stockholm.se/
http://www.familjebostader.stockholm.se/start.asp
mailto:fb@familjebostader.com
http://www.botkyrkabyggen.se/
http://www.akelius.se/websida/index.htm
http://www.armadafast.se/
http://www.botrygg.se/
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Broadgate Stendörren  

www.stendorren.se 

Botkyrka, Nynäshamn, Tyresö.  

Tfn: 08-545 87 555 

 

Einar Mattsson 

http://www.einarmattsson.se 

Inkomst krävs. Har bostäder på olika adresser i och runt Stockholm. Har 

kollektivboende för ensamstående kvinnor. Har studentbostäder om man har 

inkomst från CSN och studerar på högskolenivå. 

 

Ekerö bostäder 

http://www.ekerobostader.se 

Kräver inkomst på tre gånger hyran och inga betalningsanmärkningar. 

 

Graflunds 

www.graflunds.se 

För att teckna ett kontrakt hos Graflunds skall man vara över 18 år, ha ordnad 

ekonomi och inga betalningsanmärkningar. Med ordnad ekonomi menas  

stadigvarande egen inkomst som står i rimlig relation till hyran. Man skall också 

ha goda referenser från tidigare hyresvärd. Det finns också vissa 

begränsningsregler om hur många som får bo i lägenheten i förhållande till dess 

storlek.  

Graflunds tillämpar inte kösystem utan förmedlingen bygger på att våra kunder 

själva är aktiva i sitt sökande och de förbehåller sig rätten att välja hyresgäst. 

 

Haninge bostäder 

www.boforumhaninge.se    

Kräver inkomst på tre gånger hyran och inga betalningsanmärkningar. 

 

Heba  

www.hebafast.se 

Har fastigheter på Lidingö, i Huddinge, Södermalm, Vällingby, Borlänge mm.  

Tfn:08-442 44 40 

 

HSB 

www.hsb.se/stockholm 

HSB har hyresrätter för sina bosparande medlemmar. Hur mycket man har 

bosparat styr chanserna att få bostad. De kräver inkomst på tre gånger hyran, 

eller ha en borgensman som går i god för dig och har en inkomst på fem gånger 

hyran. Du får inte ha betalningsanmärkningar. HSB har även ungdomskontrakt 

om man är mellan 18-29 år och rivningskontrakt med kontraktstid om max fyra 

år, samt seniorboende som man kan stå i kö för om man fyllt 55 år. 

 

Ikano Fastighets AB 

http://www.ikanofastigheter.se 

Har bostäder i Hagsätra i Stockholm. Kräver inkomst och inga 

betalningsanmärkningar. 

http://www.stendorren.se/
http://www.einarmattsson.se/
http://www.ekerobostader.se/
http://www.graflunds.se/
http://www.boforumhaninge.se/
http://www.hebafast.se/
http://www.hsb.se/stockholm
http://www.ikanofastigheter.se/
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Järfällahus 

www.jarfallahus.se 

Här kan du bara stå om du är folkbokförd eller arbetar i Järfälla kommun. 

 
KJ Förvaltning  

Har både i Norrtälje och Uppsala.  

Det finns ingen hemsida att vända sig till, utan du måste vända dig direkt till dem 

för att ställa dig i kö.  

Tfn: 0176-179 70. 

 

Kopparudden Fastighets AB  

www.kopparudden.se   

estate@kopparudden.se 

Södertälje  

151 72 Södertälje  

Tfn: 08-55 44 33 44 

 

Lundbergs 

 www.lundbergs.se 

Stockholm, Södertälje, Uppsala  

 
Mandamus förvaltning  

Brandbergen och Västerhaninge  

www.mandamus.se   

Tfn: Brandbergen 08-606 33 000  

Västerhaninge 08-500 665 50 

 

Markarydsbostäder  

Södertälje, Huddinge, Upplands-Bro  

www.abmb.se   

Tfn:08-710 36 76 

 

Nybo 

Lägenheter i Nykvarn. Här kan köerna vara lite kortare. 

http://www.nykvarnsbostader.se  

 

Nynäshamnsbostäder 

http://www.nynasbo.se 
Alla kan söka bostad hos Nynäshamnsbostäder AB. De har ingen bostadskö utan 
arbetar med en intressebank där du som kund aktivt söker den bostad som passar 

dig. Inkomst och inga betalningsanmärkningar krävs bland annat. 

 

Riflex 

http://www.riflex.se/ 

Har lägenheter i Rimbo, Rånäs och Norrtälje.  

 

Riksten 

www.riksten.se 

http://www.jarfallahus.se/
http://www.kopparudden.se/
mailto:estate@kopparudden.se
http://www.lundbergs.se/
http://www.mandamus.se/
http://www.abmb.se/
http://www.nykvarnsbostader.se/
http://www.nynasbo.se/
http://www.riflex.se/
http://www.riksten.se/
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Förmedlar bostäder i Riksten, som ligger i Södertörn 

 

Roslagsbostäder 

Lägenheter i Norrtälje, Hallstavik och Rimbo. Inget kösystem finns, utan man 

anmäler sig till en intressebank, sedan gäller det att vara aktiv. Då har man större 

chanser till lägenhet. 

 

Signalisten 

www.signalisten.se 

Bostäder i Solna. Signalisten kräver inkomst som är tre gånger större än hyran 

och inga betalningsanmärkningar. Boende i Solna har förtur. 

 

Sigtunahem 
http://www.sigtunahem.se  

Förmedlar bostäder i Sigtuna, Valsta, Rosersberg och Märsta. 

Förmedlar bostäder enligt ett poängsystem. Varje dag i kö ger en poäng. Om 

man är mellan 18 och 24 år samt över 70 år får man extrapoäng. God ekonomi 

och inga betalningsanmärkningar krävs. 

 

SKB 

www.skb.org 

Medlemsavgift 1.750 kr per år. Sedan bosparar du 500 :för ett medlemskap i 

SKB. Därav är 1.500 kr del av ett bosparande och 250 kr är årsavgiften i 

föreningen.  

Medlemskapet ger dig en plats i vår bostadskö. Din turordning räknas från den 

dag då dina pengar kommer in till SKB. SKB bekräftar nytt medlemskap inom 

cirka en månad från det att beloppet har betalats in. 

 

Sollentunahem 

www.sollentunahem.se 

Öppen för alla. Registrering på nätet. 

 
SSF Södertälje  

Stockholm, Södertälje, Solna, Nacka, Lidingö mm.  

www.storstockholmsfast.se   

Tfn: 08-54 54 96 00 

 

Stena Fastigheter 

http://www.stenafastigheter.se 

Har bostäder i Fisksätra, Haninge, Bredäng, Danderyd, Mörbylund och Solna. 

När du finner en lägenhet som du är intresserad av klickar du dig vidare till 

anmälningsformuläret. Du fyller i anmälan skickar iväg den. 

Stena Fastigheter gör en första sortering av ansökningarna och bjuder in utvalda 

intresserade till visning. Något kösystem byggs inte upp. Har inte uthyraren tagit 

kontakt med dig för visning inom 2 veckor har lägenheten gått till någon annan 

sökande. Intressenter måste ha fyllt 18 år för att få teckna hyresavtal . 

Intressenter måste ha fast inkomst och rimliga förutsättningar för att kunna betala 

hyran, inga betalningsanmärkningar, inga för boendet negativa referenser få 

http://www.signalisten.se/
http://www.sigtunahem.se/
http://www.skb.org/
http://www.sollentunahem.se/
http://www.storstockholmsfast.se/
http://www.stenafastigheter.se/


5 

förekomma, antalet personer som skall bo i lgh skall vara rimligt i förhållande 

till lägenhetens storlek. 

Stockholmshem  

www.stockholmshem.se   

Hornsgatan 128  

Box 9003  

102 71 Stockholm  

Tfn: 08-658 05 00 

Svenska Bostäder  

www.svebo.se   

Tfn: 08-598 610 00 

Telgebostäder 

www.telgebostader.se 

Har lägenheter i Södertälje, Järna, Hölö och Mölnbo. Har lägenheter, 

seniorboende, studentboende och kollektivboende. 

Storstockholms Fastighets AB 

http://www.ssfrealestate.se 

 

Tyresöbostäder 

www.tyresobostader.se Har lägenheter, seniorboende och studentboende. 

Inkomst och inga betalningsanmärkningar krävs bland annat. 

 

Upplands-Brohus 

www.upplands-brohus.se 

Har lägenheter och studentboenden. Inkomst och inga betalningsanmärkningar 

krävs. 

 

Väsbyhem  

www.vasbyhem.se 

Har lägenheter i Upplands Väsby 

Om man inte är folkbokförd i Upplands Väsby kostar det 200 kronor att ställa sig 

i kö. Inkomst och inga betalningsanmärkningar krävs. 

 

Vallentuna Kommun 

www.vallentuna.se 

Kommunen har köpt bostadsrätter som de hyr ut i andra hand via den 

kommunala bostadsförmedlingen. 

 

Värmdö bostäder 

www.varmdo.se  

Köavgift 200 kr/år. En förmedlingsavgift på 1.000 kr tas ut efter 

att kontraktsskrivning har skett. Kön är öppen för alla, du måste dock ha fyllt 18 

år. Förmedling sker efter kötid. Information om de nya reglerna finns i 

dokumentarkivet längst ner på sidan. 

http://www.stockholmshem.se/
http://www.svebo.se/
http://www.telgebostader.se/
http://www.ssfrealestate.se/
http://www.tyresobostader.se/
http://www.upplands-brohus.se/
http://www.vasbyhem.se/
http://www.vallentuna.se/
http://www.varmdo.se/


6 

 
Bostadsförmedlingen Värmdö kommun  

Värmdö kommun har en bostadsförmedling som är avgiftsfri och öppen för alla. 

Sökanden som redan är skrivna i Värmdö kommun prioriteras. Förmedling sker 

efter kötid  

www.varmdo.se/byggplan/bostadsform.htm 

bostadsformedlingen@varmdo.se   

 

Wallenstam 

www.wallenstam.se 

Lediga lägenheter läggs ut på hemsidan och man får anmäla intresse. 

 

FÖR DIG SOM HAR INKOMST 

Fixakontraktet.se 

En sajt som mot betalning (298 kronor för 30 dagar) bevakar lediga lägenheter 

som läggs upp på bostadsbolags hemsidor. Detta gäller de bostadsbolag som inte 

har köer. Om du hittar en lägenhet inom 30 dagar får du fortsätta vara ansluten 

till halva priset. www.fixakontraktet.se 

 

Stockholmsspindeln 

Samma som fixakontraktet.se, fast gratis. www.stockholmsspindeln.se 

 
Andrahandskontrakt 

 Tänk på att skriva kontrakt där hyra, vad som ingår i den, hyresperiod, 

uppsägningstid och eventuellt deposition framgår. Begär kvitto på betald 

deposition.  

 Om uthyraren kräver deposition måste du själv kunna finansiera detta. 

Enheten för introduktion har inga möjligheter att hjälpa till med denna 

kostnad. 

 Uthyraren får inte ta ut mer i andrahandshyra än grundhyran plus 10% 

om lägenheten är möblerad. 

 Uthyraren får också ta betalt för el, bredband, TV-licens etc om det ingår 

i hyressumman. 

 Om du betalar en orimligt hög hyra kan du anmäla detta till 

Hyresnämnden senast tre månader från det att du flyttat från lägenheten. 

Uthyraren kan du bli tvungen att betala tillbaka en del av hyresbeloppet. 

Om du är medlem i Hyresgästföreningen kan du få hjälp med detta och 

annat. 

 Tänk på att skaffa hemförsäkring 

 

Om du vill veta mer och andrahandsuthyrningar kan du gå till 

www.hyresnamnden.se 

www.jagvillhabostad.nu 

www.hyresgastforeningen.se 

 

Att hitta andrahandsboende 

Det finns olika sidor på Internet med annonser om andrahandsuthyrningar. En 

del av dessa är gratis och informationen är öppen för alla, en del tar ut en avgift. 

På andra måste man registrera sig, men det kostar inget. 

http://www.varmdo.se/byggplan/bostadsform.htm
mailto:bostadsformedlingen@varmdo.se
http://www.wallenstam.se/
http://www.fixakontraktet.se/
http://www.stockholmsspindeln.se/
http://www.hyresnamnden.se/
http://www.jagvillhabostad.nu/
http://www.hyresgastforeningen.se/
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www.blocket.se 

www.andrahand.se (registrering krävs för att kunna se kontaktuppgifter) 

www.bostaddirekt.com (bra sida som dock har ganska dyr medlemsavgift) 

www.delaboende.nu (En annonssida för delade boenden och 

andrahandsuthyrning) 

www.ny-bostad.se  

www.hyrbostad.se (kostar för att ta del av kontaktuppgifter) 

www.boformedling.se (kostar för att ta del av kontaktuppgifter) 

www.bostadsverige.com 

www.bopunkten.se (kostar) 

www.hyrarum.se (kostar 99:- för 6veckor, endast uthyrning av rum) 

www.bostadstips.com 

www.hemmarknad.se 

www.lazybee.biz (man måste registrera sig, men det är gratis) 

www.eniro.se 

www.mitti.se 

 

Ofta finns det många intresserade till varje andrahandslägenhet. Det gör att den 

som ska hyra ut kan ställa olika krav på andrahandshyresgästen. Det kan handla 

om att personen som hyr ska ha egen inkomst, att det inte ska finnas barn i 

familjen eller att uthyraren vill ha en orimligt hög deposition. Det är bra att på 

egen hand leta efter andrahandsboende, att registrera sig på olika siter och vara 

aktiv i sitt sökande efter bostad. Men man ska ha klart för sig att det är krångligt 

och tidskrävande att leta andrahandsboende. 

 
Förstahandskontrakt utanför Stockholm 

Sabo 

Här hittar du allmännyttiga bostadsbolag i hela Sverige 

www.sabo.se 

 
Studentbostäder 

Sokstudentbostad.nu 

Detta är en samlingssida där du hittar flera olika företag som har studentbostäder. 

Dessutom finns följande. www.sokstudentbostad.se 

 

Studentlya 

Förmedlar första- och andrahandkontrakt av studentboende. www.studentlya.se 

 

Studenthemmet Tempus 

Studenthemmet Tempus ligger i Bromma i Stockholm och erbjuder 

studentbostäder till studerande på postgymnasial utbildning. För att skapa en bra 

studiemiljö är det inte tillåtet att dricka alkohol eller använda andra droger på 

Tempus. http://www.studenthemmettempus.se/ 

http://www.blocket.se/
http://www.andrahand.se/
http://www.bostaddirekt.com/
http://www.delaboende.nu/
http://www.ny-bostad.se/
http://www.hyrbostad.se/
http://www.boformedling.se/
http://www.bostadsverige.com/
http://www.bopunkten.se/
http://www.hyrarum.se/
http://www.bostadstips.com/
http://www.hemmarknad.se/
http://www.lazybee.biz/
http://www.eniro.se/
http://www.mitti.se/
http://www.sabo.se/
http://www.sokstudentbostad.se/
http://www.studentlya.se/
http://www.studenthemmettempus.se/

