
Hur fungerar bostadsväljaren?
 
Vid uthyrningsstart publicerar vi den digitala bostadsväljaren på projekthemsidan  
slattomagnoliabostad.se/gjuteriet. I bostadsväljaren kan du:

• anmäla intresse för den lägenhet du är intresserad av
• göra en generell intresseanmälan för en specifik lägenhetsstorlek
• filtrera vyn så att du enbart ser lediga lägenheter i vald storlek
• enkelt se vilka som är lediga, bokade eller uthyrda.

Vid klick på vald lägenhet:
•  anmäla intresse
• se hyra
•  planlösning
• ladda ner bofaktablad
•  tipsa någon annan
 

Klicka på det hus du 
är intresserad av

Basfakta om lägen-
heterna. Hyran syns 
vid uthyrningsstart.

Status:

Grön=ledig
Orange= bokad

Röd=uthyrd

Här kan du göra 
en generell intresseanmälan. 
Finns på samma placering på 

samtliga sidor. Klicka så  
kommer följande ruta:

Startvy

Bläddra 
mellan  
olika vyer

Väderstreck



Kamerasymbolen visar de olika 
vyerna som du kan välja på för 
respektive hus. 

Längst uppe i vänstra hörnet sitter också 
en navigeringsbild som man kan klicka på 
för att byta vyer. I bilden till höger ser man 
alltså huset från Knut Hellbergsgatan. 

Det går alltid också att via den gå tillbaka 
till startbilden, dvs översiktsvyn.

Gårdsvy

Gatuvy
(Knut Hellbergsgatan)

Ljusare partiet i dessa bilder 
kommer att tonas ut efter 
ett tag. Visar att det finns ett 
högre hus i förgrunden med 
ungefär denna placering. 

Dessa högre hus syns även på 
startvyn.



Filtrera och välj lägenhet

För att lättare hitta den lägenhet du är intresserad av har du möjlighet att göra en filtrering.  Klicka 
på Filter längst upp till höger och välj den storlek du är intresserad av.

I det här fallet är 2 rok markerat och eftersom ingen lägenhet ännu är uthyrd så finns det bara sta-
tus ”ledigt”. Samtliga 2 rok i denna vy har markerats. Byter du vy med pilknapparna visas 2 rok även 
för dessa. 

När du för muspekaren över en av lägenheterna visas allmän fakta. Klickar du på lägenheten istället 
så visas mer detaljerad information. Det är från detta läge du anmäler intresse för den lägenhet du 
vill hyra:

Klicka för att  
anmäla intresse. 

Hyran kommer att 
vara synlig i samband 
med uthyrningsstar-
ten.

I nästa vy fyller du i alla dina uppgifter. Texten i 
fältet Meddelande är förifylld men kan ändras 
vid behov. 

När du klickar på ”skicka” så går informationen 
direkt till ansvarig uthyrare. Om just du får  
möjlighet att hyra den här lägenheten så kom-
mer du att bli kontaktad. 



Lägenheternas placering

I dokumenten med planlösningar så finns exakt samma vyer som i bostadsväljaren med lägenheter-
nas placering markerade. Om du redan nu vill kika in och kolla var den lägenhet du är intresserad av 
ligger så kan detta var till en hjälp.

Nordöstra fasaden
mot Knut Hellbergsgatan

Knut Hellbergsgatan

Sydvästra fasaden
mot gården

15A-1002

15A-1102

15A-1202

15A-1302

15A-1401

15A-1001

15A-1101

15A-1201

15A-1301

15A-1106

15A-1206

15A-1306

15A-1005

15B-1101

15B-1201

15B-1301

15B-1001

15B-1107

15B-1207

15B-1307

15B-1006 15B-1005

15B-1106

15B-1206

15B-1306

15B-140415B-140115A-1404

15A-1002

15A-1102

15A-1202

15A-1302

15A-1401

15A-1003

15A-1103

15A-1203

15A-1303

15A-1402

15A-1104

15A-1204

15A-1304

15A-1403

15A-1004

15A-1105

15A-1205

15A-1305

15A-1404

15B-1002

15B-1102

15B-1202

15B-1302

15B-1401

15B-1103

15B-1203

15B-1303

15B-1402

15B-1003

15B-1104

15B-1204

15B-1304

15B-1403

15B-1004

15B-1105

15B-1205

15B-1305

15B-1404

Markering visar ungefärlig place-
ring av högre hus i förgrunden

19B              19A

15B               15A

Knut Hellbergsgatan

19B              19A

15B               15A

Visionsbild

Visionsbild



Nordöstra fasaden
mot Knut Hellbergsgatan

Sydvästra fasaden
mot gården

Markering visar ungefärlig placering av 
högre hus i förgrunden

19A-1002 19A-1001 19A-1006 19B-1001 19B-1005 19B-1004

19A-1102 19A-1101 19A-1107 19B-1101 19B-1106 19B-1105

19A-1202 19A-1201 19A-1207 19B-1201
19B-1206 19B-1205

19A-1302
19A-1301

19A-1307
19B-1301

19B-1306
19B-130519A-1401

19A-1404 
19B-1401

19B-1404

19B-1004 19B-1003 19B-1002 19A-1005 19A-1004 19A-1003

19B-1105 19B-1104 19B-1103 19B-1102 19A-1106 19A-1105 19A-1104 19A-1103

19B-1205 19B-1204 19B-1203 19B-1202 19A-1206 19A-1205 19A-1204 19A-1203

19B-1305 19B-1304 19B-1303 19B-1302 19A-1306 19A-1305 19A-1304 19A-1303

19B-1404 19B-1403 19B-1402 19B-1401 19A-1404 19A-1403 19A-1402 19A-1401

Knut Hellbergsgatan

19B              19A

15B               15A

Knut Hellbergsgatan

19B              19A

15B               15A

Visionsbild

Visionsbild


