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Kontakt
AB Alebyggen 
Box 104 
44922 Nödinge 
Telefon 0303-330800 
Web www.alebyggen.se 
E-post info@alebyggen.se

Bestånd
2000 lägenheter

Väntetid
ca 1-3 år

Villkor för att få bostad
Vår huvudregel är att man måste vara 18 år fyllda för 
att få söka lägenhet hos oss. När ett antal personer har 
anmält sitt intresse för en lägenhet kallas några av dem 
till en visning. Om du blir kallad till en visning bokar du 
själv en tid med nuvarande lägenhetsinnehavare för att se 
lägenheten. Om du är intresserad av lägenheten måste du 
därefter tacka ja till ditt erbjudande. 

Att söka bostad
Registrera dig på www.alebyggen.se. Logga in och skapa 
en sökprenumeration så får du meddelande när en 
lägenhet blir ledig.

Om Alebyggen
Alebyggen är alebornas bostadsföretag och ägs till 100 
procent av Ale kommun. Vi har bostäder i nästan alla 
kommunens tätorter, från Bohus i söder till Alvhem i norr.

Vildrosvägen, Södra Nol

Folketshus- och Mossvägen, Nol

Norra och Södra Klöverstigen, Nödinge
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Kontakt
AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag 
Box 928 
461 29 Trollhättan 
Telefon 0520-877 00 
Web www.eidar.se 
E-post info@eidar.se

Bestånd
6 030 lägenheter varav 400 studentbostäder och 800 i 
särskilda boendeformer företrädesvis för äldre.  

Väntetid
Varierar beroende på område och andra sökandes 
köpoäng.

Villkor för att få bostad
Vår huvudregel är att man måste vara 18 år fyllda för att 
få ett hyreskontrakt hos oss. Man kan däremot registrera 
sig för att samla köpoäng från det man fyllt 16 år. Det 
finns vissa fastigheter som har ålderskrav 55+ och 
Trygghetsboende 70+. Lägenheterna publiceras på vår 
hemsida. Sökande med högst köpoäng erbjuds visning av 
lägenheten. Om flera personer tackar ja till lägenheten 
är det den med högst köpoäng som får kontrakt på 
lägenheten.

Att söka bostad
Registrera dig på vår hemsida, www.eidar.se eller kontakta 
vår Bobutik, telefon 0520-877 00.

Om oss
Eidar antog 2013 byggvisionen ”Vision 2030 – för 
Trollhättans framtid”. Visionen är att bygga minst 1000 
lägenheter fram till 2030. Främst satsar vi på att förtäta 
staden. Vi ser möjligheter att bygga nya kvarter och att 
bygga till befintligt. Vi vill bygga i centrum, runt om 
i Trollhättan och i de mer lantliga ytterområdena. Vi 
planerar att bygga högt. Och vi planerar att bygga radhus. 
Stort och smått. Nytt och historiskt. I stan och på landet. 
Eidar ska ha rum och kök för alla smaker.

Studentbostäder i kvarteret Elefanten
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Nybyggda lägenheter i kv Fridhem, 
Sveriges största passivhus med 174 
lägenheter varav 30 i Trygghetsboende
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Kontakt
Råda torg 4  
435 24 Mölnlycke 
Tel 031-746 50 00 
Web www.förbo.se 
E-post  info@foerbo.se

Bestånd
Förbo ägs gemensamt av Härryda, Kungälv och Lerums 
kommun samt Mölndals stad. Drygt 5 500 hushåll bor 
i Förbos fastigheter i 58 områden på 18 orter, i de fyra 
kommunerna.

Väntetid
Väntetiden är mycket varierande, bostäderna fördelas 
efter poäng hos Förbo.

Villkor för att få bostad
För att kunna få bostad hos Förbo vill vi

• att du ska ha fyllt 18 år

• att du inte ska ha några förfallna skulder till oss eller till 
någon annan 

• att du inte har tidigare ordningsproblem i boendet 

• att du tar del av och respekterar de regler vi har för 
trivsel i boendet 

Hos Förbo slipper du insatser och köer. Istället använder 
du poäng för att hitta en ny bostad. Varje dag du är 
registrerad eller bor hos oss får du en poäng.

Att söka bostad
I vårt uthyrningssystem letar du bland våra lediga 
bostäder och anmäler ditt intresse. Du samlar poäng för 
varje dag du varit registrerad som kund eller om du redan 
bor hos oss. Med poängen konkurrerar du om lägenheter 
du sökt.

Om oss
Förbo erbjuder personligt boende! Förbo är ett 
bostadsföretag med god service som utvecklar boendet i 
hyresrätt.  Det som skiljer oss från andra är att vi erbjuder 
ett personligt boende där du själv kan påverka hur du 
vill ha det genom vårt unika koncept ”Personliga hem”. 
Du kan hyra en bostad med egen uteplats eller trädgård 
oavsett om du bor i något av våra flerfamiljsområden eller 
radhusområden.

Önneröd, Landvetter

Kyrkängen, Lindome

Skolvägen, Mölnlycke
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Kontakt
Herbo 
Torget 2D 
524 30 Herrljunga 
Telefon 0513-222 60 
Webb  www.herbo.nu 
E-post  info@herbo.nu

Bestånd
600 lägenheter

Väntetid
Varierar beroende på område

Villkor för att få bostad
Den som vill bli vår hyresgäst ska vara 18 år och 
myndig, och inte ha några skulder hos oss eller 
någon annan. Du får heller inte ha eller ha haft några 
betalningsanmärkningar de senaste två åren. För att få 
ett eget hyreskontrakt ska man kunna uppvisa en god 
betalningsförmåga och ha en fast inkomst, genom till 
exempel lön, a-kassa, pension eller studiebidrag. 

Att söka bostad
För att söka lägenhet hos oss registrerar du dig i vår 
bostadskö på www.herbo.nu.

Din registrering är personlig och kan inte överlåtas och du 
måste vara 18 år för att stå i kö. Du bevakar själv lediga 
lägenheter och anmäler intresse för lägenheter som finns 
publicerade på vår hemsida. Intresseanmälan ska förlängas 
två gånger om året.

Om oss
Herbo är ett allmännyttigt bostadsbolag som erbjuder 
hyresgäster i Herrljunga kommun ett brett urval av 
attraktiva bostäder med olika typer av upplåtelseform. 
Många av våra lägenheter liknar villaboende och en del 
är avsedda för äldreboende. Lägenheterna är spridda över 
kommunen i Herrljunga, Ljung, Annelund och Od. Hos oss 
finns boendeformer för de flesta, antingen i tätort eller i 
mer lantlig miljö.

Flerbostadshus, Torget 3

Nybyggda parhus, Bigatan

Radhuslägenheter, Ringvägen
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Kontakt
Kungälvsbostäder 
Uddevallavägen 1 
442 18 Kungälv 
Telefon  0303-239850 
Web  www.kungalvsbostader.se 
Epost  info@kungalvsbostader.se

Bestånd
2 742 hyresrätter

Väntetid
Cirka 4 år beroende på storlek och läge

Villkor för att få bostad
Du måste vara 18 år, ha en fast inkomst, från exempelvis 
arbete, CSN-lån/bidrag för studier, pension eller i vissa fall 
A-kassa, och goda hyresreferenser. Du får inte belastas 
av betalningsanmärkningar/skulder hos kronofogden. 
Fördelning av lägenheter sker enligt huvudregeln till de 
med längst kötid/köpoäng. 

Att söka bostad
Du registrerar dig i vår bostadskö på www.
kungalvsbostader.se. En gång per år med högst tolv 
månaders mellanrum måste du själv komma ihåg att 
uppdatera din registrering annars förlorar du din köplats. 
Du anmäler själv ditt intresse till lediga lägenheter.

Om oss
Kungälvsbostäder bildades 1949 och är idag den största 
hyresvärden i Kungälv med strax över 2700 bostäder 
och kommersiella lokaler i ett varierat bostadsbestånd 
runt om i kommunen. Hos oss kan du bo i centralt 
belägna flerfamiljshus, miljonprogramsområden, radhus 
i ytterområden och höghus i centrum. Vår ambition är 
att vara en aktiv del av Kungälvs utveckling genom att 
producera nya och attraktiva bostäder, skapa trygga och 
trivsamma utemiljöer, och arbeta efter en hållbar och 
långsiktig renoveringsstrategi.

Kongahälla – här växer vi och Kungälv

 Ytterby – svanenmärkt boende

 Ullstorp – boende med villakänsla
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Kontakt
Box 163 
431 22 MÖLNDAL

Besöksadress  Häradsgatan 1 
Telefon  Växel 031 – 720 84 00 
Web  molndalsbostader.se 
E-post  info@molndalsbostader.se

Bestånd
2731 lägenheter / 106 kooperativa lägenheter / 677 
specialanpassade för särskilt boende lägenheter, t ex 
äldreboende

Väntetid
Beroende på vilket område och storlek på lägenheten kan 
tiden variera. 

Villkor för att få bostad
För att få en lägenhet hos Mölndalsbostäder krävs att man 
uppfyller bolagets baskrav för bland annat kreditvärdighet.

Vid fördelning av lediga lägenheter på Boplats följer 
Mölndalsbostäder följande prioriteringsordning:

1. Nuvarande hyresgäst hos bolaget med minst 36 
månader i nuvarande lägenhet.

2. Sökande som har arbete i Mölndal och som saknar egen 
bostad i kommunen.  Sökande rangordnas på dagar hos 
Boplats.

3. Om inga sökande uppfyller ovanställda 
prioriteringsgrunder erbjuds bostaden den som har flest 
dagar hos Boplats.

Att söka bostad
Våra lägenheter söker du via Boplats.

Vi fördelar våra lediga lägenheter enligt vår 
uthyrningspolicy, se Mölndalsbostäders hemsida, 
molndalsbostader.se, eller hämta policyn i vårt 
broschyrställ vid vårt bord på Regiondagen på Boplats.

Om oss
Mölndalsbostäder är ett helägt kommunalt bostadsbolag 
vars främsta uppgift är att förse Mölndal med attraktiva 
och kundanpassade lägenheter. I bolagets bestånd finns 
det även kommersiella lokaler och förskolor. 

Att bo hos Mölndalsbostäder ska innebära valfrihet, 
ekonomisk trygghet, trivsel och delaktighet.
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Eklanda Gård med närhet till grönskande fina 
promenadstråk

Centrum, nära butiker och 
kommunikationer

Stensjön, nära Gunnebo slott och badsjö
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Kontakt
Stenungsundshem AB 
Box  44 (besök: Östra Köpmansgatan 6) 
444 21 Stenungsund 
Telefon 0303-686 00 
Web www.stenungsundshem.se 
E-post info@stenungsundshem.se

Bestånd
1 981 lägenheter, alla är hyresrätter.

Väntetid
ca 2 till 8 år

Villkor för att få bostad
Man måste ha fyllt 18 år för att söka bostad hos oss. 
Som sökande måste man också ha en rimlig ekonomisk 
situation i förhållande till den erbjudna lägenhetens hyra.

Att söka bostad hos oss
Du registrerar din intresseanmälan på vår hemsida. Denna 
anmälan måste hela tiden uppdateras inom 12 månader, 
för att du ska stå kvar som sökande. Alla våra lägenheter 
annonseras på hemsidan, där du själv bevakar och anmäler 
dig på de lägenheter du önskar. 

Lägenheterna erbjuds alltid till sökande med längst kötid. 
Har du ingen dator, går det bra att besöka oss, så hjälper 
vi dig! 

Om oss
Vi vill kunna erbjuda det bästa boendet i regionen genom 
att visa omtanke om miljö och människor, vara öppna och 
inbjuda till dialog i våra relationer och skapa stolthet hos 
både hyresgäster och personal. Hos oss bor du både nära 
natur och hav. Variationen bland våra bostäder gör att vi 
kan erbjuda hem för hela livet.

... med levande gårdar

 Bo nära naturen ...

... vid havet ...
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Göteborg Kontakt
Uddevallahem 
Södra Hamngatan 13 
451 40 Uddevalla 
Telefon  0522-65 35 00 
Web www.uddevallahem.se 
Epost info@uddevallahem.se

Bestånd
4 344 lägenheter

Väntetid
Varierar beroende på bostadsområde och lägenhetsstorlek

Villkor för att få bostad
• God ekonomi med betryggande betalningsförmåga och 
god betalningshistorik

• Inga skulder registrerade hos Kronofogden

• Hushållsekonomin bör vara av den storleken att 
de totala nettoinkomsterna räcker till både hyra och 
skäliga kostnader för olika hushållsstorlekar enligt 
Konsumentverkets beräkningar

• Den som tecknar kontraktet har fyllt 18 år (om inte, 
finns möjlighet att målsman står för kontraktet)

• Goda referenser från tidigare boende

• Referenser från arbetsgivare

Att söka bostad
Registrera dig på vår hemsida eller kontakta oss på telefon 
0522-65 35 00.

Om oss
Ett företag i tiden

Uddevallahem har sedan starten 1949 varit en självklar 
och drivande aktör på fastighetsmarknaden i Uddevalla.

Vi har bostäder för det bekväma boendet och vi erbjuder, 
förutom vanliga lägenheter, flerbostadshus, radhus, 
student- och servicelägenheter.

Totalt har Uddevallahem 4 350  hyreslägenheter 
och beståndet omfattar även lokaler, garage och 
parkeringsplatser.

Planerat, Ljungskile, inflyttning vintern 2016

Planerat, Kvarteret Eol, inflyttning 2016
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Misteröd, Passivhus

Bild från STF.
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Kontakt
AB Vänersborgsbostäder 
Besöksadress, Vallgatan 13 
462 85  Vänersborg 
Telefon 0521-260 260 
Web vanersborgsbostader.se 
E-post info@vanersborgsbostader.se

Bestånd
3 128 lägenheter varav 424 servicebostäder

Väntetid
Varierar beroende på bostadsområde och lägenhetsstorlek.

Villkor för att få bostad
För att söka en lägenhet hos Vänersborgsbostäder måste 
du finnas registrerad i vår bostadskö samt uppfylla 
bolagets godkännandekriterier. 

Att söka bostad
Välkommen att registrera dig på vår hemsida, eller 
kontakta oss på telefon 0521-260 280.

Vi lägger ut lediga lägenheter på vår webbplats 
www.vanersborgsbostader.se under sju dagar. Efter att 
anmälningstiden passerat bjuder vi in till visning. Sökande 
med längst kötid blir sedan erbjuden kontrakt. 

Om oss
En bra bostad är viktig för ett gott liv. Hos 
Vänersborgsbostäder finner du ett stort utbud av 
attraktiva lägenheter och du kan numera snabbt ta dig 
med tåg mellan Vänersborg och Göteborg. 

Vänersborg har 37 900 invånare och ligger vackert vid 
Vänern. Ett blomstrande föreningsliv gör det lätt att skapa 
kontakter och känna sig hemma i stan. Här är det nära 
till allt. Till och med badstranden ligger nära centrum! 
Vänersborg är en lugn och trygg plats, inte minst för barn 
och ungdom. 

Välkommen till Vänersborg!

Radhusidyll på Poppelvägen, 55+ boende
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Nybyggt på Roddaregatan

Badplats mitt i stan

Ca 50 min restid 
till Göteborg



Genom att bospara hos Riksbyggen får du förtur när vi säljstartar 
nya bostadsrättsföreningar över hela landet. Dessutom får du 
löpande in formation om spännande projekt via våra bostadsmagasin 
fl era gånger om året. Det är inget krav att bospara för att få köpa en 
bostad av Riksbyggen, men det är ett klokt sätt att börja förverkliga 
drömmen om en ny bostad. Läs mer om hur BoSpar fungerar på 
riksbyggen.se/bospar eller ring oss på 020-45 45 45.

BoSpar 
ger 

förtur

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar 
rummen som du bor och arbetar i.

Vad tjänar du på 
att vara först i kön?

BRF STENSJÖGÅRDEN, MÖLNDAL 
I natursköna Stensjöområdet planerar vi bygga 40 radhus i två storlekar; 110 kvm och 
120 kvm. Radhusen kommer ligga ett stenkast från både förskola och grundskola. 
Ett perfekt område för barnfamiljen som söker ett lugnt och tryggt boende. 
Kontakta Nicklas Almsätter 031-704 56 05, nicklas.almsatter@riksbyggen.se
www.riksbyggen.se/stensjon

BRF STENSJÖBERGET, MÖLNDAL 
I ett högt och naturnära läge planerar vi för bekvämt boende med tillgång till 
obegränsat med vyer, natur, frisk luft och friluftsliv. Våra smakfullt utformade lägen-
heter ger tid över till annat!
Kontakta Nicklas Almsätter 031-704 56 05, nicklas.almsatter@riksbyggen.se
www.riksbyggen.se/stensjon

INNERSTAD, MÖLNDAL 
Här sjuder stadsutvecklingen av liv. Bostäderna kommer att byggas ovanpå den nya 
Gallerian. Det skapar ett unikt läge där du kan kliva ut ur din lägenhet, in i hissen och 
gå ut i ett extra vardagsrum fyllt av mat och dryck, ett heltäckande handelsutbud.
Kontakta Bodil Jönsson  031-704 56 04, bodil.jonsson@riksbyggen.se
www.riksbyggen.se/molndalinnerstad

KONGAHÄLLA, KUNGÄLV
Med 900 nya lägenheter och 16 000 kvm handel kommer du ha nära till allt som gör 
livet enkelt och bekvämt. Riksbyggens etapp ett består av ca 90 energieffektiva 
bostäder med 1–5 rok, mellan 30–115 kvm. 
Kontakta Karin Ekström 0522-65 44 55, karin.ekstrom@riksbyggen.se
www.riksbyggen.se/kongahalla
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