
Vad är 
Boplats 

Göteborg?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Boplats är Göteborgs Stads kommunala bostadsförmedling. Det innebär att vi förmedlar lediga lägenheter genom sidan boplats.se till den som har väntat längst.Just nu står det ca 250 000 personer i bostadskö – men långt ifrån alla letar aktivt efter lägenhet. Under ett år är det i genomsnitt mellan 70 000-80 000 personer som söker minst en lägenhet på boplats.se.Vi har lediga lägenheter från de fyra kommunala bostadsbolagen i Göteborg (Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon). Vi har också lediga lägenheter från flera privata hyresvärdar i och utanför Göteborg. Även Mölndalsbostäder lägger ut sina lediga lägenheter på boplats.se.Hela Framtidskoncernen har cirka 73 000 lägenheter i Göteborg. Det innebär att cirka var fjärde göteborgare bor inom Göteborgs Stads allmännytta. 



Hyresrätter inom pendlingsavstånd till och 
från Göteborg!

En bostadskö på lika villkor för dig som letar 
hyresrätt!

Registrera dig nu för en tryggare framtid!

Boplats – västra Sveriges största 
bostadsförmedling!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tre saker som vi vill att alla ska veta om Boplats är att vi inte bara har lediga lägenheter i Göteborg, vi ger lägenheter till den som har flest ködagar, alltså den som har väntat längst och det är viktigt att registrera sig i god tid – för en tryggare framtid.Alla som har fyllt 17 år kan registrera sig på boplats.se, oavsett om du bor i Partille, Stockholm eller Singapore.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Så går det till att få lägenhet på boplats.se – i grova penseldrag! Det börjar alltid med att du registrerar dig.  Du går in på boplats.se och klickar på Registrera dig uppe övre högra hörnet. Om du har fyllt 18 år börjar du förmodligen med att betala årsavgiften för första gången. Sedan fortsätter du med att fylla i dina kontaktuppgifter och din profil. När du är färdig kanske du börjar kika vad som finns ledigt, men inser ganska snabbt att du hamnar sist i kön för varje ledig lägenhet. Därför kommer du att behöva vänta, så länge att du betalar in din årsavgift på nytt, flera gånger. När du väl har samlat tillräckligt med ködagar (du får en poäng per dag) börjar du att söka lediga lägenheter igen. Om du är bland de första blir du kallad på visning. Den som fortfarande är intresserad och är först i kön och som uppfyller lägenhetens villkor blir kontaktad för att skriva kontrakt.Så fungerar det alltså i grova penseldrag. Det viktiga i denna process är att det inte finns några genvägar eller förturer. Du kan inte gå från registrering direkt till att bli kallad på visning. På boplats.se måste alla vänta på sin tur.



Så funkar det
Du som är 17 år eller äldre kan registrera dig 
och samla ködagar (men du betalar först när 
du fyller 18 år)

Den som har flest ködagar och uppfyller 
villkoren blir erbjuden kontrakt först.

Inga förturer till lägenhet – men vissa 
lägenheter kan ha villkor som gör att det kan 
gå snabbare. 
- Studentlägenheter, korttidskontrakt, 
inkomstkrav eller särskilt fokus på unga vuxna.

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att summera, du kan alltså registrera dig från att du är 17 år, men du betalar först när du har fyllt 18 år.Den som har väntat längst, samlat flest ködagar och som uppfyller villkoren blir erbjuden kontrakt först. Ett villkor kan vara att du måste vara student för att kunna söka studentlägenhet, vara senior för att söka seniorlägenhet eller att du måste ha en viss inkomst för att kunna klara av att betala hyran på en dyrare lägenhet.Det finns inga förturer på boplats.se, MEN, vissa lägenheter kan ha villkor som gör att det kan gå snabbare. Exempel på dessa är just studentlägenheter, eftersom det bara är studenter som kan söka dem, korttidskontrakt som du bara får bo i en viss tid eller lägenheter med särskilt fokus på unga vuxna. Läs varje annons noga för att se vilka villkor som gäller och håll koll på din plats i kön.



Registrera 
dig i god tid!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad är det viktigaste att ta med sig när det gäller Boplats? Jo, att du måste registrera dig i god tid för att ha en chans att få egen lägenhet!



Betala din årsavgift
Vad händer om du inte betalar din årsavgift?
– Du förlorar dina ködagar och de går inte att få 
tillbaka!

Så kan du betala din årsavgift:
– Med betalkort direkt på boplats.se
– Bankgiro genom din internetbank
– Med e-faktura
– Hos kundmottagningen på Rosenlundsplatsen 1.

200 kr 
per år

Presentatör
Presentationsanteckningar
En sak till som är viktigt, du måste komma ihåg att betala årsavgiften! Vi är schyssta och låter dig bli upp till 90 dagar sen med din betalning, men är du mer sen än så, kommer du att förlora alla dina ködagar som du har sparat ihop. Det spelar ingen om du har väntat 1 år eller 10 år. Den som missar att betala kan inte få tillbaka sina ködagar.Det finns flera sätt att betala. Just nu betalar du enklast direkt på boplats.se med betalkort eller som en faktura genom banken.



Var vill du 
bo i 

framtiden?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Har ni med er era mobiltelefoner? Vi ska göra en liten undersökning. Jag har tänkt att ni ska få svara på lite frågor. 



Genomsnitt antal ködagar
för hela Göteborg:

2148 ködagar
(5,9 år)

Så lång tid 
tar det att 

få lägenhet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här kommer det rätta svaret! Och det rätta svaret är att det beror på var någonstans i Göteborg som du vill bo. Det totala genomsnittet för hela Göteborg är 2148 dagar (alltså 5,9 år) så till er som valde mellan 5 och 6 år – grattis, ni var närmast! Men det finns alltså inget riktigt rätt svar.Se på kartan i bilden. Den visar Göteborg och alla stadsdelar. De röda bubblorna är antal ködagar i genomsnitt per stadsdel och siffran bredvid är antal lägenheter som gått till kontrakt. Om du vill bo Majorna-Linné är genomsnittskötiden 3370 dagar. Det är mer än 9 år. Jämför det med Angered, där genomsnittet är 1973 dagar, alltså 5,5 år.



Inte 
tillräckligt 

med 
ködagar?



Söktips på boplats.se:

- Sök nyproduktion
- Sök korttidskontrakt
- Sök mindre lägenheter

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nyproduktion har oftast en högre hyra och det är därför inte lika många som är intresserade att söka dem. Kolla upp om hyresvärden godkänner att två kompisar bor tillsammans så kan ni dela på hyreskostnaden.Korttidskontrakt innebär att du bor i lägenheten en kortare period. Du behåller alltid dina ködagar om du får ett korttidskontrakt. Ett korttidskontrakt passar dig som inte har ett förstahandskontrakt sedan innan och som kan tänka sig att hyra under en kort period.Mindre lägenheter går nästan alltid fortare att få. Om du behöver en bostad snabbt kan ett tips vara att leta efter ett etta eller en mindre tvåa.



Registrera dig på flera bostadssajter

Registrera dig på privata 
bostadssajter

Sök brett och utanför 
Göteborg

Få mer tips i broschyren 
Så söker du bostad.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Registrera dig på privata bostadssajter�– vissa går på kötid, andra väljer utifrån profilenSök brett och utanför Göteborg�– det finns både kommunala och privata bostadssajter som du kan registrera dig hos



Se upp med vad du betalar för!

Det finns bostadssajter som tar ut 
en avgift för att visa en lista över 
lediga lägenheter. Ofta leder
sedan ”annonserna” tillbaka till 
boplats.se eller andra 
bostadssajter.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Se upp med vad du betalar för!Det finns bostadssajter som tar ut en avgift för att visa en lista över lediga lägenheter. Ofta ledersedan ”annonserna” tillbaka till boplats.se eller andra bostadssajter.Det är upp till dig om du vill använda dig av dessa bostadssajter eller inte, men tänk på vilken tjänst som ingår innan du betalar för den.



Sök andrahand och rum
Förstahandslägenhet: Hyr en lägenhet direkt av en 
hyresvärd. Här har du starkare rätt till lägenheten 
genom besittningsskydd.

Andrahandslägenhet: Hyr en hel lägenhet av 
en privatperson. Ofta under en bestämt tid. 
Den som hyr ut måste alltid ha tillstånd och 
du har inget besittningsskydd.

Rum eller inneboende: Hyr ett rum eller en 
del av en lägenhet. Du delar oftast kök och 
badrum med andra personer.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sök andrahandslägenheter eller rum:�– Sök i sociala medier och på andra �bostadssajter



Om du ska söka andrahand eller rum:

- Skriv kontrakt och betala inget i förväg
- Lägg extra tid på att skriva ett personligt 

brev om dig själv
- Uppdatera dina kontaktuppgifter och läs 

din mejl ofta

Presentatör
Presentationsanteckningar
Läs på om dina rättigheter och skyldigheter!�– https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/Se till att du får ett kontrakt�– det är viktigt så att du och den som hyr ut är överens om vad som ingårBetala inget i förväg�– titta på bostaden först, skriv kontrakt innan och kolla så att du inte betalar för mycket för rummet eller lägenhetenLägg extra tid på att skriva ett personligt brev om dig själv�– så att den som hyr ut får en bild av vem du ärUppdatera dina kontaktuppgifter och läs din mejl ofta�– så att du inte missar ett erbjudande!



Om du vill studera vidare
Ställ dig i bostadskö i flera städer så fort som möjligt !
– så att du inte behöva tacka nej till en utbildning på grund av att du inte 
har hittat en bostad.

Gå in på kommuners eller universitetens webbplatser för mer information 
om hur du kan söka studentbostad.



Sök studentbostäder i Göteborg
Sök på boplats.se
– För dig ska studera på högskola, universitet eller en YH-utbildning. Du 
kan registrera från den dagen du fyller 17 år. 

Webbplats: boplats.se

Sök hos Chalmers studentbostäder och SGS studentbostäder
– För dig som ska studera vid Chalmers eller Göteborgs universitet. Du 
kan registrera dig från det året du fyller 17 år.

Webbplats: chalmersstudentbostader.se
Webbplats: sgsstudentbostader.se

Presentatör
Presentationsanteckningar
Läs om vilka regler som gäller på respektive webbplats.



Tack!
Boplats Göteborg AB
Telefon: 031-100 250 | Öppettider: 8.00-11.30
Kundmottagning: Rosenlundsplatsen 1
Måndag 12.00-16.00
Tisdag 12.00-14.00
Onsdag 12.00-14.00
Torsdag 12.00-16.00
Fredag Stängt

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ta reda på mer:https://nya.boplats.se/bostadsguiden/unghttps://nya.boplats.se/om/statistikhttps://www.studera.nu/livet-som-student/har-du-kommit-in/sa-fixar-du-bostad/https://goteborg.se/sokabostad
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