
 

 
Frågor och svar – Knivstabostäder flyttar sin kö till Uppsala 

Bostadsförmedling 

Vad händer med min kötid när Uppsala Bostadsförmedling tar emot 

Knivstabostäders kö? 

Din kö-och boendetidtid tillgodoräknas hos Uppsala Bostadsförmedling om du registrerar dig på 

Uppsala Bostadsförmedlings webb och betalar köavgiften senast den 31 mars 2022. Du behöver 

även logga in och lämna ditt samtycke på Knivstabostäder webb. Om du redan är registrerad hos 

Uppsala Bostadsförmedling räknas din längsta kötid. 

Vad behöver jag göra för att tillgodoräkna min kö- eller boendetid? 

För att din kö-eller boendetid ska tillgodoräknas behöver du följa 3 enkla steg: 

1. Logga in och lämna samtycke på Knivstabostäders webb på Mina Sidor.  

2. Registrera dig hos Uppsala Bostadsförmedling.  

3. Betala din köavgift. 

Kom ihåg att du behöver göra samtliga steg senast 31 mars 2022.  

När behöver jag senast registrera mig hos Uppsala Bostadsförmedling för att min 

kötid ska tillgodoräknas? 

För att din kötid hos Knivstabostäder ska tillgodoräknas behöver du logga in och lämna ditt 

samtycke hos Knivstabostäder och registrera dig samt betala din köavgift hos Uppsala 

Bostadsförmedling senast 31 mars 2022. Klicka här för att komma till registreringsidan.  

Jag är boende hos Knivstabostäder eller Kommunfastigheter i Knivsta men är 
inte registrerad på Knivstabostäders webb. Hur får jag tillgång till Mina sidor? 

För att få tillgång till Mina sidor behöver du registrera dig på Knivstabostäders webb. När du har 

registrerat dig kan du lämna samtycke för att få din boendetid tillgodoräknad på Mina sidor. 

Jag är boende hos Knivstabostäder eller Kommunfastigheter i Knivsta. 

Tillgodoräknas min boendetid? 

Du som är boende hos Knivstabostäder eller Kommunfastigheter i Knivsta kan tillgodoräkna din 

boendetid genom att logga in och lämna ditt samtycke på Knivstabostäders webb, registrera dig 

hos Uppsala Bostadsförmedling och betala köavgiften senast 31 mars 2022. 

https://www.knivstabostader.se/User/MyPagesLogin.aspx?cmguid=c80865e7-dea9-4e5d-ad2c-ca43073f16c4
https://www.knivstabostader.se/User/MyPagesLogin.aspx?cmguid=c80865e7-dea9-4e5d-ad2c-ca43073f16c4
https://www.bostad.uppsala.se/mypages/app/registration
https://www.bostad.uppsala.se/mypages/app/registration
https://www.knivstabostader.se/mina-sidor/registrera-dig
https://www.knivstabostader.se/User/MyPagesLogin.aspx?cmguid=c80865e7-dea9-4e5d-ad2c-ca43073f16c4


Vad händer om jag redan är registrerad både hos Uppsala Bostadsförmedling och 

Knivstabostäder? 

Om du redan är registrerad i båda köerna kommer din längsta kötid räknas. Du behöver inte 

registrera dig på nytt men du behöver fortfarande lämna samtycke på Knivstabostäders webb.  

Kan jag lämna samtycke hos Knivstabostäder men vänta med att registrera mig 

hos Uppsala Bostadsförmedling? 

Om du vill tillgodoräkna din kö-eller boendetid behöver du logga in och lämna samtycke, 

registrera dig och betala köavgiften senast 31 mars 2022. Om du endast lämnar samtycke men 

inte registrerar dig hos Uppsala Bostadsförmedling före den 31 mars 2022 kommer din kö-eller 

boendetid inte tillgodoräknas och därmed gå förlorad.  

Vad kostar det att stå i Uppsala Bostadsförmedlings kö? 

Det kostar 305 kronor per år att vara registrerad i bostadskön. Du kan betala din köavgift via 

Autopay, inbetalningskort eller med bankkort. Du får välja betalningsmetod när du registrerar 

dig. Om du redan är registrerad kan du enkelt välja hur du vill betala köavgiften via Mina sidor. 

Klicka här för att komma till registreringsidan. 

Kan jag söka alla bostäder på Bostadsförmedlingens webb? 

Du kommer kunna söka alla lediga bostäder, förutsatt att du uppfyller kraven för bostaden som 

framgår i annonsen.  

Hur ser förmedlingsprocessen ut hos Bostadsförmedlingen? 

Läs mer om hur det går till när du söker en bostad via Bostadsförmedlingen här.  

Jag har loggat in och lämnat samtycke, registrerat mig hos Uppsala 

Bostadsförmedling och betalat köavgiften. Varför kan jag inte se min 

tillgodoräknade kötid? 

Sista datumet för att lämna samtycke, registrera dig och betala köavgiften är 31 mars 2022. Efter 

det kan det dröja cirka en vecka innan du kan se din uppdaterade kötid på Mina sidor. Du samlar 

kötid som vanligt under tiden. 

Vad händer om jag inte gör något alls? 

Om du väljer att inte logga in och lämna samtycke, registrera dig eller om du inte betalar din 

köavgift före den 31 mars 2022, så kommer din kö-eller boendetid inte tillgodoräknas.  

https://www.bostad.uppsala.se/mypages/app/registration
https://www.bostad.uppsala.se/vagen-till-bostad/vagen-till-bostad

