Nu har uthyrningen av Cypressen startat
Mitt i centrala Vänerborg byggs det 48 nya och fräscha hyresrätter i kvarteret Cypressen,
med planerad inflyttning till 1 juli 2017.
I samband med lägenhetssläppet hade vi Öppet hus i Bobutiken och många passade på
att lämna in sin intresseanmälan. Vi tackar alla för en trevlig dag och påminner om att om
du ännu inte anmält ditt intresse, så finns fortfarande chansen att göra det. Mellan den
24 september - 7 oktober kan du göra din intresseanmälan för de lägenheter som du
är intresserad av! För detta behöver du logga in på Mina sidor alternativt ringa till oss i
Bobutiken på telefon 0521-260 280.
Scanna QR-koden och gör din intresseanmälan

Var anträffbar på telefon den 8 oktober!
Lördagen den 8 oktober mellan klockan
09.00-14.30 kommer vi att ringa till dig som har
gjort en intresseanmälan och som har chans
att få hyra en lägenhet. Vi ringer i köordning
på respektive lägenhetsstorlek. Vi vill då att
du lämnar ett definitivt besked på om du vill
teckna dig på en lägenhet och i så fall vilken.
Om vi inte får svar när vi ringer kommer vi
att gå vidare till nästa sökande, det är därför
mycket viktigt att du är anträffbar på de
nummer du har uppgett. Lämna gärna flera
nummer om du har möjlighet.

Till den 8:e oktober är det viktigt att du:
•
•

•

har fyllt i rätt sökandeuppgifter och telefonnummer i din profil, då det kan komma att
avgöra om du blir erbjuden en lägenhet.
har noterat lägenheternas nummer i prioriteringsordning. Är ditt första alternativ
redan bokat av någon med längre kötid är det viktigt att du har bestämt dig för
tänkbara alternativ.
lämnar definitivt besked på om du vill ha den lägenheten du fått eller inte.

Samtidigt som vi ringer och stämmer av vilken lägenhet du vill teckna dig på
bestämmer vi också tid för kontraktsskrivning.
Scanna QR-koden för Lägenhetsöversikt

Behöver du bilplats?
Vi kommer att ha 24 bilplatser för uthyrning. Samtidigt som du får erbjudande om lägenhet
kommer du i mån av plats få erbjudande om bilplats. De med längst kötid på lägenhet får
erbjudande om bilplats först.

Övrigt
Den 8 oktober kommer vi att uppdatera uthyrningen löpande på vanersborgsbostader.se. När
sista lägenheten är uthyrd kommer vi att sluta ringa. Har vi lägenheter outhyrda vid dagens
slut fortsätter vi uthyrningen veckan därpå.
Vill du läsa vår uthyrningspolicy eller ta del av våra godkännandekriterier klickar du här.
Scanna QR-koden och läs mer om Uthyrningspolicy

Vänliga hälsningar,
Vänersborgsbostäder

