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Rekordsiffror för regionens
bostadssökande
Under perioden april - juni fick hela 2 008 bostadssökande nya hem genom
Uppsala Bostadsförmedling, den högsta siffran hittills sett till förmedlade
bostäder under ett och samma kvartal. Även förra månaden bjöd på rekord. De
784 bostäder som förmedlades under juni resulterade i Bostadsförmedlingens
högsta månadsnotering någonsin.
Förmedlingssiffror
Även april och maj bjöd på höga förmedlingssiffror med 580 respektive 644
förmedlade bostäder. Av de över 2000 förmedlingarna under det andra
kvartalet kom 1 764 bostäder från befintligt bestånd, 162 var nyproducerade

bostäder och resterande var ombyggda bostäder. Sett till boendetyper
förmedlades framförallt vanliga bostäder (1 131) och studentbostäder (751).
Resterande var seniorbostäder och ungdomsbostäder.
Kötider
Kötiderna under kvartalet varierade, men det är tydligt att det går att få
bostad trots relativt kort kötid. 902 personer fick en bostad med 0-2 års kötid
samtidigt som 523 bostäder förmedlades till sökande med 3-5 års kötid. Det
betyder att sju av tio som fick en bostad under det andra kvartalet 2021 hade
en kötid som var mellan 0-5 år.
Nya hyresvärdar
Under det andra kvartalet inledde Bostadsförmedlingen samarbete med tre
nya hyresvärdar. NREP bygger 235 nya bostäder i Bäcklösa som kommer att
förmedlas efter sommaren. Även Bolite är aktuella med nyproduktion,
närmare bestämt 97 nya hyreslägenheter med pendlingsvänligt läge i
centrala Knivsta. Det tredje samarbetet innebär att studenterna i bostadskön
fått ytterligare valmöjligheter genom Svenska Studenthus och deras
nyrenoverade bostäder i Ultuna. Totalt har Bostadsförmedlingen börjat
samarbeta med sex nya hyresvärdar under 2021.
Nya områden
Numera kan regionens bostadssökande välja bland ett flertal olika kommuner
när de söker nytt boende via Bostadsförmedlingen. Den 18 augusti påbörjas
förmedlingsarbetet av Brohusen i Knivsta och snart kommer alla i bostadskön
kunna anmäla intresse på 1-3 rum och kök i trivsamma Rickomberga Park.
Mot slutet av året kommer Bostadsförmedlingen även börja förmedla i Håbo
kommun där SPG bygger 283 nya hyresbostäder i centrala Bålsta.
Snabbfakta april - juni
Förmedlade bostäder: 2 008
Vanliga bostäder: 1 131
Studentbostäder: 751
Seniorbostäder: 39
Ungdomsbostäder: 87
Antal bostäder förmedlade med 0-2 års kötid: 902
Antal bostäder förmedlade med 3-5 års kötid: 523
Nya hyresvärdar: 3

Uppsala Bostadsförmedling förmedlar hyresrätter från privata och
kommunala hyresvärdar i Uppsalaregionen. Uppsala Bostadsförmedling
arbetar för att göra det enkelt och tryggt för bostadssökande och hyresvärdar
att hitta varandra genom en modern och digital förmedlingstjänst.
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