Bostadsinformation

Till dig som söker bostad

Det finns olika typer av bostäder och kontrakt tex. hyra villa eller
lägenhet i första hand eller i andra hand, man kan bo inneboende
eller äga en bostadsrätt. Det kan ta tid att hitta en bostad och vi har
samlat råd och tips till dig som letar boende.

Bostadskö
För att få ett förstahandskontrakt måste du ofta ställa dig i
bostadskö. Registrera dig hos olika hyresvärdar och
bostadsförmedlare via deras webbplatser. Ibland krävs en lägre
avgift för att få stå i kö. Men det kan också vara gratis. Du behöver
logga in på sidan med jämna mellanrum för att behålla din plats.
Tänk på att vidga ditt bostadssökande till flera kommuner, mindre orter
och landsbygd. Även om du inte har tillgång till bil finns det många

mindre orter med rimliga pendlingsavstånd och välfungerande
kollektivtrafik, skolor och livsmedelsbutiker.

Inneboende eller andrahandskontrakt
Ofta är det svårt att hitta ett boende med möjlighet till första
handskontrakt i de större städerna. Titta på vad som erbjuds på
andrahandsmarknaden i form av inneboende eller andrahandsavtal.
Inneboendekontrakt innebär att du delar din bostad med en eller
flera. Andrahandskontrakt innebär att du hyr av någon som äger en
bostad eller har ett förstahandskontrakt på en bostad.

Söka bostad i hela Sverige
Ett brett bostadssökande innebär att du söker efter bostad i hela
landet. Du kan ringa direkt till olika kommuner i Sverige och få tips

på om deras bostadsmarknad och bästa sättet att hitta bostad i just
den kommunen.
Du kan hitta alla Sveriges kommuner på Sveriges kommuner och
landstings webbplats. Telefonnummer till kommunerna står på
deras webbplatser. Sök på kommunernas webbplatser , de flesta
kommuner har en lista över privata och kommunala hyresvärdar.
Sveriges kommuner och landsting, SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting

De största hyresvärdarna i kommunen
https://www.kristianstad.se/bostadsupplysning

Tillfälligt boende
Är du i behov av ett tillfälligt boende för ett par dagar eller under en
övergångsperiod kan du själv söka via internet. Det finns många
sidor med tips på stugor, fritidshus och vandrarhem mm. Behöver
du tillfälligt boende för en lite längre period kan du ringa till
uthyraren och fråga om du då kan få ett billigare pris.
Om du inte har tillgång till internet eller saknar dator så kan du gå
till Biblioteket eller medborgarcenter i Rådhus Skåne och låna en
dator där
Om du har svårt med svenska kan du kontakta RådRum,
www.radrumskane.se.

Sök ledigt boende
www.blocket.se, www.kvalster.se, www.samtrygg.se,
www.facebook.com, www.ksk.nu (fram för allt för dig som är
student eller som inte är student och vill hyra i andrahand).
I lokalbladet kan hyresvärdar annonsera om lediga bostäder, främst
på helger.

Tillfälligt boende
www.allarum.se, www.stugknuten.com, www.booking.com

För mer information
Arbete och välfärdsförvaltningen
Mottagningsteamet för ekonomiskt bistånd
måndag-fredag 09:30 - 12:00
Tel: 044 13 55 59

