
   
 
 

 
Boplats Syd förmedlar lägenheter åt 
Vellingebostäder  
 
Från och med årsskiftet förmedlas alla Vellingebostäders lediga lägenheter i Vellinge kommun 
genom Boplats Syd. Redan i höst kommer samarbetet i gång i samband med att Boplats Syd 
förmedlar Vellingebostäders nybyggda lägenheter i Västra Ingelstad. 
 
Vellingebostäder är den senaste fastighetsägaren att ansluta sig till den regionala 
bostadsförmedlingen Boplats Syd. Överenskommelsen innebär att Boplats Syd stärker sin position 
som Skånes största bostadsförmedling. 
 

- Vi är väldigt glada att Vellingebostäder valt att samarbeta med oss. I en region med 
gemensam arbets- och bostadsmarknad är det bra för alla med en regional samordning kring 
förmedlingen av hyresbostäder. De bostadssökande får ett större utbud att välja bland och 
regionens utveckling gynnas på många olika plan, säger Krister Hjelm, VD på Boplats Syd. 

 
- Ett samarbete mellan Vellingebostäder och Boplats Syd stärker oss båda. Samtidigt får de 

bostadssökande ett tydligare och mer överskådligt kösystem som gör det lättare att söka 
bostad. Står du i Vellingebostäders kö får du möjlighet att överföra din kötid. Vi kommer att 
informera alla berörda i god tid säger Anders Larsson, VD på Vellingebostäder.  
 
 

Arbetet påbörjas direkt för att kunna starta upp bostadskön i januari 2018. 
 
 
För mer information, kontakta 
Krister Hjelm, VD Boplats Syd   Anders Larsson, VD Vellingebostäder 
Telefon: 0734-16 00 61   Telefon: 070-557 66 02 
 
 
 
Om Boplats Syd 
Boplats Syd är en kommunal bostadsförmedling som förmedlar lediga hyresrättslägenheter i flera skånska kommuner.  Ett 
60-tal fastighetsägare, såväl privata fastighetsägare som kommunala bostadsbolag, är anslutna. Lägenheterna förmedlas i 
ett transparent och tydligt system efter kötidsordning, utan förtur eller genvägar. Boplats Syd är ett kommunalt bolag, 
helägt av Malmö stad. 
www.boplatssyd.se 
 
 
Om Vellingebostäder 
Vellingebostäder är Vellinge kommuns största fastighetsägare med det största urvalet bostäder, totalt cirka 897 
hyreslägenheter fördelade i Skanör, Falsterbo, Höllviken, Vellinge, Västra Ingelstad och Östra Grevie. I fastighetsbeståndet 
finns förutom pittoreska skånelängor, ståtliga patriciervåningar, traditionella tvåvåningshus, villor och radhus även 
kommersiella lokaler i Höllviken, Skanör och Vellinge. För ytterligare information, veboa.se samt lillatorgvellinge.se. 

 


