KompisBo - dela lägenhet med en kompis
KompisBo är ett boende i delad lägenhet för
ungdomar mellan 18 och 30 år. Varje kompis får
teckna avtal på sitt rum + del i gemensamhetsytorna.
Hushållselen ingår i hyran och ett KompisBo-kontrakt
är giltigt i max 4 år.
Om du har kompisar du inte kan vara utan är detta
ett tryggt och prisvärt alternativ till andra hand,
traditionellt studentboende eller eget boende. På köpet
får du gemenskapen, bra kommunikationer till
Stockholm och högskolorna i trakten. Och inte minst
viktigt, ni blir fler som städar.

Först till kvarn
Det är den som först anmäler sig på lägenheten och
uppfyller alla villkor som först får erbjudande.
För att vi skall kunna förmedla ett KompisBo-kontrakt,
behöver båda uppfylla följande:
•
•

•

•
•

Vara mellan 18-30 år.
Vara skriven i Sverige, EU- eller nordisk
medborgare eller ha permanent
uppehållstillstånd.
Vara registrerad som sökande av
KompisBo-lägenhet här på
botkyrkabyggen.se.
Ni får inte ha betalningsanmärkningar eller
obetalda skulder hos kronofogden.
Vara ansvarsfulla.

SÖK KOMPISBO SÅ HÄR
1. Registrera dig som sökande här på
botkyrkabyggen.se. Glöm inte att kryssa för
"ja" i rutan för KompisBo. Är du redan
registrerad som sökande för KompisBo, gå
direkt till steg 2.
2. Kryssa i KompisBo under Intresseanmälan
lägenhet / önskemål.
3. Fyll i din kompis id-nummer i rutan
"Idnummer för medsökande till KompisBo".
4. Din kompis måste även fylla i ditt idnummer på samma sätt. Har ni inte fyllt i
varandras id-nummer så kommer ansökan
inte att behandlas.
Id-nummer för KompisBo hittar du högst
upp på Mina sidor.
Lediga KompisBo-lägenheter publiceras här
på botkyrkabyggen.se under lediga
lägenheter.
Det är först till kvarn som gäller och kom
ihåg att ni båda måste ha fyllt i varandras
idnummer i intresseanmälan.
Har du frågor eller funderingar?
Läs dokumentet KompisBo - så funkar det
Har du ytterligare frågor, ring KundCenter
på tel 08-530 694 90 eller
maila info@botkyrkabyggen.se

