
Uthyrningsmanual

Steg-för-steg instruktion  
 
för att söka lägenhet i vår nyproduktion via lägenhetsväljare



Grundkrav för att hyra:

• Du är myndig
• Inga skulder till HFAB
• Din månadsinkomst efter skatt överstiger månadshyran
• Inga betalningsanmärkningar de senaste 12 månaderna
• Lägenheten som du vill hyra ska vara din främsta bostad
• Du har inte misskött dig hos HFAB de två senaste åren
• Du kan bara ha ett lägenhetsavtal hos HFAB

Tänk på att vid  
nyproduktion 
kan du inte gå 

på visning!

Observera att du kan registrera dig och börja samla köpoäng även om du 
inte har ett svenskt personnummer, men du kan inte ansöka om en lägenhet 
förrän du har ett svenskt personnummer. Kontakta vårt kundcenter för mer 
information. 

DIGITAL UTHYRNING
Vi har valt digital uthyrning för att du som blivande hyresgäst ska kunna 
sköta hela processen hemifrån utan att besöka vårt kontor. Du är självklart 
välkommen till vårt Kundcenter om du har frågor kring uthyrningen. 
Läs gärna igenom alla stegen innan du påbörjar uthyrningsprocessen!



Hur du förbereder dig inför uthyrningen - innan du  
lämnar en intresseanmälan

• Registrera dig i bostadskön
• Skaffa BankID via din bank
• Kontrollera dina uppgifter genom att Logga in under  

”Mina sidor” på hfab.se
• Ladda upp dina inkomstintyg under ”Mina sidor” 

(*giltiga intyg) 
Du kan ladda upp följande filer: jpeg, PDF, Word och PNG

• Du måste ha en giltig e-postadress (all uthyrning sker  
via e-post)

• Klicka JA i valet för att signera med e-legitimation 

LÄGENHETERNA HYRS UT EFTER KÖPOÄNG

Det innebär att av alla som lämnat en intresseanmälan och uppfyller HFAB:s krav 
ges möjlighet att signera ett lägenhetsavtal i turordning efter högst köpoäng. 
 
Du kan anmäla intresse på max 5 HFAB-lägenheter samtidigt.

TÄNK PÅ att detta så småningom även kan ge någon med färre köpoäng 
möjlighet att få teckna lägenhetsavtal – om de som har varit före i turordning inte 
uppfyller grundkraven, tackar nej eller inte signerar. Det viktiga är att lämna en 
intresseanmälan!

Du blir alltid av med dina insamlade köpoäng när du tecknar ett lägenhetsavtal 
med HFAB. Även en eventuell medsökande blir av med sina köpoäng när avtal 
tecknas med två avtalsparter. För att få hyra en lägenhet måste du och 
eventuell medsökande uppfylla HFAB:s grundkrav, samt ha möjlighet att betala 
en förmedlingsavgift à 2000 kronor inom 24 timmar efter att du har signerat 
lägenhetsavtalet. En kreditupplysning tas på samtliga sökande.

*Giltiga intyg: Lön från arbete/anställning/egen näringsverksamhet.
A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning. Studiemedel.
Pension. Kapitalinkomst. Ränta på kapital räknas som inkomst, inte likvida 
medel på bankkonto. Försörjningsstöd styrkt av Halmstads kommun.
Skattepliktig och icke skattepliktig ersättning från Försäkringskassan. Läs 
mer under ”Krav för att få hyra lägenhet” på hfab.se
 
OBS Kontoutdrag från bankkonto gäller inte!



SÅ HÄR GÅR HFAB:S DIGITALA UTHYRNING TILL.
STEG FÖR STEG!

1. Logga in under ”mina sidor” på www.hfab.se

2. Gå in under Hitta ledigt/Nyproduktion. Klicka in på lägenhets- 
väljaren under Lundgrens Trädgårdar

3. Välj ett hus/kvarter. De kvarter som är sökbara är också klickbara

4. Sök runt bland lägenheterna genom att föra musen över huset         

(Redan här ser du direkt kortfattad information om storlek, hyra osv.)

 Grön färg visar att lägenheten är öppen för att lämna intresseanmälan  
                  under 5 dagar 
 
 Gul visar att lägenheten är reserverad 
  

 Röd visar att lägenheten är uthyrd



5. Klicka vidare på den lägenhet du är intresserad av

Då hamnar du på en sida med mer information, ritning osv.

Klicka i ”gör intresseanmälan”. Denna knapp blir aktiv när uthyrningen startar.

6. Har du en medsökande? 

    JA!      Läs noga igenom nedanstående text!

    
    NEJ!   Då går du direkt till steg 7

Viktig information till dig som har en medsökande!

• Om din medsökande inte godkänns enligt våra grundkrav 
har du/ni inte möjlighet att få en lägenhet.  

• Om du har en medsökande måste hen också signera  
lägenhetsavtalet med sitt BankID.  

• Bocka i JA för e-legitimation för signering även för medsö-
kande på hens sida. 

• Om medsökande inte genomför signeringen med BankID 
under utsatt tid förfaller ert gemensamma avtal och lä-
genhetsavtalet erbjuds då automatiskt till nästa sökande 
i turordningen. 



7. Nu tas du vidare till ”Mina sidor” 
Läs igenom och kontrollera dina uppgifter väl, särskilt e-postadressen! Det är via den vi 

kontaktar dig vid uthyrning.

På denna sida ska du även klicka i JA i valet för att signera med e-legitimation
Klicka nu på knappen ”Registrera intresseanmälan”

Du kan alltid gå tillbaka och se dina intressanmälningar via ”Mina sidor”

Du har ett eget ansvar!
 
Det är ditt ansvar som lägenhetssökande att kontrollera alla förut-
sättningar för att tecknande av lägenhetsavtal ska bli möjligt.  
Se specifikt kring intyg! 

Processen för tilldelning är helt automatiserad, vilket innebär 
att lägenhetsavtalet erbjuds nästa på tur om samtliga delar inte 
uppfylls av dig/medsökande.



Tilldelning efter köpoäng 
(sker helt automatiskt via systemet)

8. När intresseanmälan är stängd
När intresseanmälan för respektive kvarter har stängt skickas erbjudandet automatiskt ut i 
turordning. Om du får ett/flera erbjudande kan du tacka ja eller nej under Mina sidor. Nu har 
du fram till midnatt, dagen efter att erbjudandet skapats, att svara. 

9. Om du tackar JA
Väljer du att tacka ja kommer du att erbjudas möjlighet att signera lägenhetsavtal under 
Mina sidor. Avtal finns att signera fram till midnatt dagen efter avtalet skapades.

10. Om du har tackat JA till flera erbjudanden
Det finns möjlighet att få flera signeringsmöjligheter om man har högst köpoäng och har 
tackat ja på fler lägenhetserbjudanden. Det är då viktigt att du väljer den lägenhet du helst 
vill ha och signerar avtalet senast midnatt dagen efter att avtalet skapats.

11. Om du har medsökande 

Om du inte genomför signeringen med BankID under utsatt tid erbjuds lägenhetsavtalet till 
nästa sökande i turordningen.

Du kan bara ha ett lägenhetsavtal med HFAB, därför går sedan de lägenheter du inte valde 
vidare enligt turordning.

Om du har en medsökande måste hen också signera lägenhetsavtalet med sitt BankID se-
nast midnatt dagen efter att avtalet skapats. Om medsökande inte genomför signeringen 
med BankID under utsatt tid förfaller ert gemensamma avtal och lägenhetsavtalet erbjuds 

då automatiskt till nästa sökande i turordningen. OBS! Efter det att ni blivit erbjudna en 
lägenhet kan ni INTE lägga till eller ta bort medsökande, det avbryter hela processen!

Du kan tacka nej till HFAB-lägenheter max 5 gånger under en sexmånadersperiod, 
därefter spärras du i 3 månader. Uteblivet svar räknas som ett nej.

12. Klicka här för att granska avtalet och för att signera



13. Legitimera dig med ditt BANKID 
(välj enhet för att legitimera dig)

14. Betala förmedlingssvgift inom 24 timmar 
I samband med signering ska en förmedlingsavgift à 2000 kronor betalas inom 24 timmar 
(sker betalning lördag, söndag eller helgdag registreras betalningen kommande vardag). 
Detta specificeras i signeringsskedet. 
Om du inte betalar in förmedlingsavgiften inom avsatt tid annulleras avtalet automatiskt 
och lägenheten hyrs ut till annan sökande. 

TÄNK PÅ! Det är ditt ansvar att se till att betalningen sker och går igenom, vi kontaktar inte 
den som uteblir med sin betalning. Du kan alltid kolla ditt bankkonto för att se att betalning 
skett.

VAD HÄNDER NU?

När HFAB har mottagit betalningen görs inkomstkontroll och kreditprövning. När du sedan 
godkänts som hyresgäst signerar HFAB lägenhetsavtalet som därmed blir gällande, detta 
kan ta några veckor. 

Är du hyresgäst hos HFAB när du signerar lägenhetsavtalet kommer en preliminär uppsäg-
ning att skickas till dig via e-post.
Efter att ditt lägenhetsavtal blivit gällande får du tillgång till avtalet och en hyresavi under 
Mina sidor. Hyresavin avser den första månadshyran, exklusive den redan inbetalade 
summan på 2 000 kr. Hyresavin ska betalas inom 30 dagar från att du som kund signerat 

avtalet.

15. Klart!  
Nu har du ett gällande avtal. Du kan spara avtalet som en PDF.  
Du får också en bekräftelse till din e-post.



Övrigt

Bilplatser och elbilsladdning
Det finns en gemensam parkeringsyta som kommer att hyras ut i ett sena-
re skede. Vi kommer att hyra ut ett visst antal parkeringskort som innebär 
att du har rätt att parkera på den gemensamma parkeringen. Det kommer 
att finnas platser med möjlighet att ladda el-bilar. Du som tecknat avtal 
kommer att få information i god tid att parkeringskorten är möjliga att 
söka.  

Vad händer om du ångrar dig?
Skulle du ångra dig när det är mer än tre månader kvar till inflyttning får 
du tillbaka inbetalt belopp minus förmedlingsavgiften på 2 000 kr. Då får 
du även tillbaka dina kö-poäng. Ångrar du dig däremot när det är mindre 
än tre månader kvar till inflyttning återbetalas inga pengar eller kö-
poäng, då gäller ordinarie uppsägningsregler.
 

Har du frågor? 

Besök oss på vårt kundcenter på Fredrik Ströms gata eller ring oss på  
035-13 83 00. Vi har öppet vardagar mellan 8-17.



Halmstads Fastighets AB
Fredrik Ströms gata 6

301 04  Halmstad
Telefon 035-13 83 00

info@hfab.se
hfab.se


