
Så här registrerar du dig som sökande hos Heimstaden 

Intresseanmälan lägenhet 

 

Du som har fyllt 16 år kan registrera sig som sökande. Gå in på www.heimstaden.com och välj 
”logga in” eller hänglåset uppe i högra hörnet.  

 

 

 

Klicka sedan på ”Registrera dig”.  

 

 

http://www.heimstaden.com/


Du ska börja med att ange ditt personnummer, inklusive dina fyra sista siffror. Har du inget 
svenskt personnummer, klicka i ”nej” och fyll sedan i ditt födelseår, månad och dag.  

 

 

 

Välj ett lösenord, mellan 6 och 20 tecken. Lösenordet ska innehålla både bokstäver och siffror. 
Upprepa lösenordet. 
Ange därefter din e-postadress. Upprepa e-postadressen.  

Läs igenom vår integritetspolicy och bekräfta detta genom att bocka i rutan. 

 

Därefter kan du klicka på ”nästa”.  

 

 

 

 

 



På nästa sida är de fält med en röd stjärna obligatoriska att fylla i, men fyll gärna i så mycket 
som möjligt.  

Ange först vad du söker. Lägenhet, lokal, parkeringsplats eller studentlägenhet? Du kan 
självklart fylla i flera val. Varje kategori kräver dock en egen intresseanmälan och har ett eget 
registreringsdatum, vilket är bra att veta om du väljer att lägga till en kategori i efterhand.  

 

Fyll därefter i ditt namn, efternamn, eventuell c/o-adress, gatuadress, postnummer, ort och 
telefonnummer. När du fyller i ditt telefonnummer, skriv endast siffror i fältet. Har du ett 
utländskt telefonnummer, inled med två nollor (00) följt av landsnummer (exempel: 0045).  

Välj om du vill kunna få sms-utskick från oss, det kan t.ex. handla om att få hjälp med att 
återställa ditt lösenord.  

 

 

 

 

 



Ange din sammanlagda totala årsinkomst före skatt av t.ex. lön, bidrag och studiestöd. Här 
gäller endast löpande inkomster, så tillfälliga kapitalinkomster eller gåvor räknas inte. 

Välj varifrån den huvudsakliga inkomsten kommer.  

Fyll i eventuell arbetsgivare och dess telefonnummer. Vid utländskt telefonnummer, inled 
med två nollor (00) följt av landsnummer (exempel: 0045).  

 

 

Ange din nuvarande boendeform och fyll därefter i eventuell nuvarande hyresvärd eller 
bostadsrättsförening och telefonnummer till denne. 

Bocka i rutan längst ner om du vill ha möjlighet att få eventuella allmänna 
informationsutskick. 

 

Klicka på nästa.  

Nu ska du fylla i hur många ni är i hushållet som ska nyttja det du söker. Om det inte är några 
barn alls, skriv 0.  

Fyll även i om du har en medsökande. Har du det så kommer det upp fler fält där du ska fylla i 
information om denne. 



 

 

Därefter ska du ange vilken ort du är intresserad av. Specificera därefter vilket eller vilka 
områden inom orten du söker lägenhet, söker du alla finns en knapp för det. Du kan lägga till 
flera orter. Vill du ta bort ett val, klicka på den lilla soptunnan.  

 

 

Ange det maximala beloppet du vill betala i hyra. Välj därefter minsta och maximala antal 
rum lägenheten ska ha.  

 

 



Lite längre ner på sidan hittar du våra nyproduktionsprojekt. Här kan du bocka i dem du är 
intresserad av och får därmed information om när det går att söka lägenheter i projektet.  

 

 

Vill du ha e-post när det finns lediga lägenheter som matchar dina önskemål? Bocka då i ja på 
följande fråga: 

 

 

Klicka på ”nästa”.  
Kontrollera att uppgifterna om dig stämmer. Är något fel, klicka på ”föregående” tills du når 
sidan med felet och korrigera.  

Klicka på ”spara” för att registrera dig. Välkommen som sökande! 

 

 


