


SÖKA BOSTAD I HÖÖRS KOMMUN
 

 
Det finns flera olika hyresvärdar i Höör. Här får du kontaktuppgifter till 

dem, så att du kan ställa dig i kö hos flera stycken. Du får också veta 

vilka regler de olika hyresvärdarna har för sina kösystem. 

 

 

 

Höörs Fastighets AB (HFAB) är ett kommunalt bostadsbolag. Alla 

andra hyresvärdar är privata. 

 

 

 

För några gäller att det är viktigt att man hör av sig med jämna 

mellanrum för att inte falla ur kön. Hur ofta man behöver göra det 

varierar mellan de olika hyresvärdarna. 

 

 

 

Några av hyresvärdarna tar bara emot intresseanmälningar på telefon. 

När du ringer – var beredd på att svara på frågor om dina önskemål om 

bostad, din nuvarande situation och din ekonomi. Om din inkomst är 

liten kanske du har rätt till bostadsbidrag eller bostadtillägg, eller har 

någon som kan gå i borgen för dig? Det kan vara bra att nämna i så fall. 

 




Lediga bostäder annonseras ibland ut på blocket.se, så håll gärna utkik 

där! 

 




Höörs Fastighets AB (HFAB)  

Telefon: 0413-289 00 

Hemsida: hoorfast.se 

 

Det här är det kommunala bostadsbolaget i Höör. De har 430 lägenheter och 

ett bra kösystem. Kötiden för till exempel en etta eller tvåa är ca 1-2 år. 

På deras hemsida kan du registrera dig. Sedan går du själv in på hemsidan 

regelbundet och anmäler ditt intresse för de lägenheter som intresserar dig. 

Du måste logga in minst var sjätte månad för att stå kvar i kön. Om du inte 

har en mailadress kan du anmäla dig via telefon. Även då behöver du höra 

av dig var sjätte månad för att stå kvar i kön. 

 

 

AB Höörfasaden    
Telefon: 046–19 05 57 

Hemsida: hoorfasaden.se  

 
AB Höörfasaden, som är ett dotterbolag till Skånegårdar AB, har ett större 

antal lägenheter i Höör. Intresseanmälan lämnar du lämpligast på hemsidan, 

men det går också att ringa. En stabil ekonomi utan betalningsanmärkningar 

krävs. Du behöver uppdatera din intresseanmälan efter tre månader för att 

den ska fortsätta att gälla. 

 

 
BM Fastigheter 
Hemsida: bmfastigheter.se 

 

BM Fastigheter har ca 130 lägenheter i Höör. Du ställer dig i kö genom att 

fylla i en intresseanmälan på deras hemsida. Du behöver uppdatera din 

anmälan var tredje månad för att inte falla ur kön. 

  



EnergiLadan  

Telefon: 070-665 08 40  

 

Sju marklägenheter i Norra Rörum har den här hyresvärden. Det finns inget 

kösystem, utan du får ringa i slutet av månaden för att höra om det finns 

någon bostad ledig. 

 

 

Hildingssons Fastighet  
Telefon: 070-209 93 57 

 

Den här hyresvärden har sex lägenheter på Södergatan. Du anmäler ditt 

intresse genom att maila: mikael.hildingsson@svevia.se 

I mejlet skriver du ditt namn, personnummer, årsinkomst, vem/vilka som 

ska bo i lägenheten, om du är rökare eller har husdjur, och från vilket datum 

du är intresserad av lägenhet. 

 

  
Kenomar Fastighets AB  
Telefon: 0413-215 73, 072-563 70 96  

 
Kenomar Fastighets AB tar emot intresseanmälningar på telefon och har 20 

lägenheter. 

 

 
Kroisos Fastighets AB  
Telefon: 070-266 26 61  

 

Kroisos Fastighets AB har ca 150 lägenheter. De har inget kösystem, utan 

du får ringa i slutet av månaden och höra om någon lägenhet är ledig. En 

stabil ekonomi utan betalningsanmärkningar krävs. Kroisos tar alltid 

kreditupplysning innan det blir aktuellt med lägenhet. 

  



Malmgren Bostad AB  

Telefon: 0413-241 10  

Hemsida: malmgrenbostad.se 

 
Den här hyresvärden har 98 lägenheter i Höör. Inga ettor. Du anmäler dig 

genom att fylla i en intresseanmälan på deras hemsida. Ibland annonseras 

lediga lägenheter ut på hemsidan, så håll koll där. 

Samma hemsida och intresseanmälan gäller även för Frostahov i Höör AB, 

som har 26 lägenheter – ettor, tvåor och treor. 


Morley Fastigheter  

Telefon: 0415-511 23, 070-492 20 78  

Hemsida: morley.se 

 
Morley Fastigheter har 87 lägenheter i Höör. Du ställer dig i kö genom att 

fylla i en intresseanmälan på deras hemsida, men det går också bra att ringa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Uppdaterad i augusti 2018 av Jessica Danielsson, personligt ombud 


