Oktober 2021

Bostadsbolag och hyresvärdar i
Jönköpings kommun
Många vill bo i Jönköping, vilket innebär att det är stor efterfrågan på bostäder.
Om du vill ansöka om en bostad måste du börja med att registrera dig på respektive
hyresvärds hemsida. Tänk på att uppdatera dina uppgifter vid behov och hör gärna
av dig till hyresvärden för att visa ditt intresse.
Här finns en lista med några aktuella hyresvärdar, men det finns många fler. Gå
gärna in på t.ex. hitta.se eller eniro.se och sök på bostadsbolag, hyresvärdar eller
fastighetsägare.
Det kan vara svårt att hitta en lägenhet i centrala Jönköping, men det finns många
orter i utkanten av staden och kommunen på pendlingsavstånd med bra buss- eller
tågförbindelser.
På kommunens webbplats www.jonkoping.se finns listan i en enklare version, med
länkar till alla bostadsbolag och andra användbara webbplatser. Sök på
”hyresvärdar”.

jonkoping.se

Brandtornet AB
Brandtornet är ett privat fastighetsbolag i Jönköping som förvaltar lägenheter och
studentbostäder i centrala Jönköping. Lediga objekt läggs ut på hemsidan och blir
då sökbara. Inget kösystem. Bostadssökanden bevakar man själv med vad som
läggs ut och skickar in ansökan.
Alla deras studentlägenheter förmedlas via studentbostad Jönköping, webbplats:
www.studbo.se
Brandtornet har också seniorbostäder för gruppen 55+ . (Det är vanliga lägenheter
för de som har fyllt 55 år. Det är inte serviceboende/äldreboende). På hemsidan
finns en blankett som ska skrivas ut och fyllas i.
Adress: Oxtorgsgatan 3, 553 17 Jönköping
Öppettider: Vardagar kl. 8.00-16.00, lunchstängt kl. 11.30-12.30
Tfn: 036-30 22 30
E-post: info@brandtornet.se
Webbplats: www.brandtornet.se

CA i Jönköping AB
CA är ett privat hyresbolag som förvaltar lägenheter i centrala Jönköping och i
Huskvarna. Sök lägenhet via intresseanmälan på hemsidan.
Ansökan gäller i 6 månader, tänk på att logga in en gång/halvår för att kontot ska
vara aktivt.
Adress: Klostergatan 40, 553 35 Jönköping
Telefontid: Måndag-fredag kl. 8.30-15.00, lunchstängt kl. 12.00-13.00
Tfn: 036- 770 17 20
E-post: post@cafastigheter.se (går till huvudkontoret)
Webbplats: www.cafastigheter.se

DB-bostäder
DB-bostäder är ett privat hyresbolag som förvaltar lägenheter i Huskvarna,
Norrahammar, Tenhult och Öggestorp. Sök lägenhet via elektronisk ansökan på
hemsidan. Ansökan gäller i 6 månader. Önskar man boka besök, ring eller maila.
Vid intresse av ledig lägenhet mailar ni till: kontakt@db-bostader.se i mailet
skriver ni:
- Vilken lägenhet det gäller
- Vad alla heter som ska bo i lägenheten
- Vad ni arbetar med
- Ett telefonnummer
Adress: Tormenåsgatan 5, 561 41 Huskvarna
Tfn: 036-14 10 82. Telefontid helgfria vardagar kl. 9.00-10.00
E-post: kontakt@db-bostader.se
Webbplats: www.db-bostader.se

Ekblads fastigheter
Privat fastighetsbolag med lägenheter i Jönköping och även studentlägenheter. Sök
lägenhet via intresseanmälan på hemsidan. En intresseanmälan är aktiv i 180 dagar
från registreringsdatumet. Det krävs att du håller den aktiv för att du ska stå kvar i
kön och kunna söka lägenhet.
Alla deras studentlägenheter förmedlas via studentbostad Jönköping.
www.studbo.se
Adress: Sjöryds Säteri 1, 561 62 Tenhult
Tfn: 070-691 24 00
E-post: info@ekblads.se
Webbplats: www.ekblads.se

Fastighets AB LE Lundberg
Le Lundberg är ett privat hyresbolag med lägenheter på Väster, Öster och
Liljeholmen. Sök lägenhet via intresseanmälan på hemsidan.
Adress: Smedjegatan 16A, 553 20 Jönköping
Tfn: 036-71 81 91, telefontid helgfria vardagar kl. 9,30-12
E-post: jonkoping@lundbergs.se
Webbplats: www.lundbergs.se

HSB Gambrinus
Kooperativt fastighetsbolag med lägenheter i Jönköping och Huskvarna.
Medlemskap i HSB Göta är ett krav. HSBs har även ett bosparande som kan ge
dubbla förturer – till både hyresrätter och nybyggda bostäder. Sök lägenhet via
elektronisk ansökan på hemsidan.
Adress: Österängsvägen 3, 551 18 Jönköping
Tfn: 0771-10 10 30. Kund-och medlemscenter mån-tors kl. 08.00-16.00 fredag kl.
08.00-15.00
E-post: kundtjanst.gota@hsb.se
Webbplats: www.gambrinus.se

Hakarps fastighets AB
Familjeföretag som hyr ut lägenheter i Jönköping och Huskvarna. Lägenheterna
förmedlas av Bostadsregistret
Adress: Kanalgatan 20, 553 22 Jönköping
Tfn: 036-440 02 00
E-post: fast@hakarps.se
Webbplats: www.hakarps.se

Hökerums fastigheter
Privat fastighetsbolag med lägenheter i bland annat Ulricehamn, Borås och
Jönköpings kommun. Lägenheterna förmedlas av Boplats Sverige
Adress: Norra Strandgatan 5A, 523 37 Ulricehamn
Tfn: 0321-278 40
E-post: info@hokerumsfastigheter.se
Webbplats: www.hokerumfastigheter.se

JN Bostäder
Privat fastighetsbolag som förvaltar lägenheter i Huskvarna, Jönköping, Vetlanda,
Skillingaryd och Ulricehamn. Sök lägenhet via intresseanmälan på hemsidan. Vid
intresse av ledig lägenhet mailar ni till: ansokan@jn-bostader.se i mailet skriver ni:
- Vilken lägenhet det gäller
- Vad alla heter som ska bo i lägenheten
- Vad ni arbetar med
- Ett telefonnummer
Adress: Brunnsgatan 12, 561 41 Huskvarna
E-post: jorgen@jn-bostader.se
Webbplats: www.jn-bostader.se

Junehem AB
Bostadsbolag som förvaltar bostäder i kommundelarna Bankeryd, Bottnaryd,
Gränna, Hovslätt, Kaxholmen, Norrahammar, Månsarp, Skärstad, Taberg, Visingsö
och Ölmstad. Junehem har kontor i Bankeryd, Gränna och Norrahammar som man
kan besöka. För att behålla dina köpoäng och stå kvar som sökande, måste du logga
in på Mina sidor minst en gång per år.
Tfn: 036-299 22 00, telefontider måndag-fredag kl. 8.00-16.00, stängt mellan kl.
9.00-9.30 samt kl. 12.00-13.00.
E-post: kontakt@junehem.se
Webbplats: www.junehem.se

Jönköpings Bygginvest AB
Privat fastighetsbolag som förvaltar lägenheter i Dalvik, Liljeholmen, Rosenlund,
Torpa, Söder, Gräshagen, Väster, Öster, Ljungarum och Strömsholm. Sök lägenhet
genom att du registrerar dig på Mina sidor, du kommer få en poäng per dag. Du
håller din ansökan aktivt genom att logga in på Mina sidor var 6:e månad.
Adress: Kämpevägen 31, 553 02 Jönköping.
Öppettider helgfria vardagar kl. 8.00-16.00 och lunchstängt mellan kl.12.00-13.00
Tfn: 036-17 31 80
Webbplats: www.bygginvest.eu

Kindbergs Förvaltning AB
Privat fastighetsbolag med lägenheter i Jönköping, Huskvarna och Mullsjö. Lediga
lägenheterna läggs ut på hemsidan för ansökan. Intresseanmälan görs via
elektronisk ansökan på hemsidan.
Adress: Hakarpsvägen 112 A, 561 21 Huskvarna. Kontoret är bemannat måndagfredag kl. 8.00-16.00
Tfn: 036-18 40 00
E-post: info@kindbergs.se
Webbplats: www.kindbergs.se

KLH Fastigheter AB
Privat fastighetsbolag som förvaltar lägenheter i centrala Jönköping. Sök lägenhet
via elektronisk ansökan på hemsidan
Besöksadress: Klostergatan 45, 550 03 Jönköping
Tfn: 036-12 15 98 telefontid måndag-torsdag kl. 9.00-12.00
E-post: elisabeth@klhfastigheter.se
Webbplats: www.klhfastigheter.se

Kuststaden projektutveckling AB
Privat fastighetsbolag som är verksamma i bl.a. Huskvarna, Vaggeryd och Tranås.
Tillämpar endast intresseanmälningar och har därför inget kösystem. För att stå
kvar i kön behöver du minst en gång om året - inom 12 månader - logga in och
uppdatera dina uppgifter.
Adress till huvudkontoret: Lilla Torget 6B, 572 30 Oskarshamn
Tfn: 020- 21 21 66 telefontid helgfria vardagar kl. 7.00-9.00
E-post: info@kuststadenprojekt.se
Webbplats: www.kuststadenprojekt.se

Linden Fastighet AB
Kommunalt bolag med lägenheter i Nässjö och Bodafors. Sök lägenhet genom att
skapa ett konto på hemsidan, därefter söker du via länken.
Adress: Vattenverksgatan 1, Nässjö. Besökstider måndagar 13.00-16.00
Tfn: 0380-789 70 telefontid måndag-torsdag 8.00-16.00 fredag 8.00-15.00,
lunchstängt 12.00-13.00
E-post: info@linden-fastighetsab.se
Webbplats: www.linden-fastighetsab.se

Lustgården AB
Privat fastighetsbolag med lägenheter i Väster, Öster och Munksjöstaden. Sök
lägenhet via intresseanmälan på hemsidan.
Adress: Box 2149, 550 02 Jönköping
Tfn: 036-16 55 50
Webbplats: www.fastighet-lustgarden.se

M2-gruppen
Privat fastighetsbolag med lägenheter central i Jönköping och Tenhult. Har även
lägenheter i Tranås, Vaggeryd och Växjö. Sök lägenhet genom att registrera dig på
hemsidan. För att kontot ska förbli aktivt bör du logga in en gång var tredje månad.
Alla deras studentlägenheter förmedlas via studentbostad Jönköping.
www.studbo.se
Adress: Ryhovsgatan 3-5, Jönköping
Tfn: 010-706 00 00 telefontider 8.00-16.00, lunchstängt 12.30-13.00
E-post: info@m2gruppen.se
Webbplats: www.m2gruppen.se

Nivika
Privat fastighetsbolag som förvaltar lägenheter i Jönköping. Förvaltar även
lägenheter i Värnamo och Växjö. Sök lägenhet genom att registrera dig på Mina
sidor. För att kontot ska förbli aktivt bör du logga in en gång var tredje månad.
Adress: Österängsvägen 2A, 554 63 Jönköping
Tfn: 0770-33 54 10 telefontider vardagar kl. 8.00-17.00, lunchstängt kl. 12.0013.00
E-post: info@nivika.se
Webbplats: www.nivika.se

Riksbyggen
Kooperativt bostadsbolag med lägenheter i Jönköping, Nässjö och Värnamo. De
har ingen generell intressekö, utan du ser på respektive hyresprojekt hur du
anmäler intresse och ställer dig i kö för just det hyresprojekt du är intresserad av.
De flesta av hyresobjekten förmedlas via köportal. Du kan söka efter lediga
hyreslägenheter, parkeringsplatser och förråd i köportalen och ställa dig i kö. Men
först behöver du ha ett konto för att kunna logga in.
Sök lägenhet genom att skapa ett konto på hemsidan, därefter söker du via länken.
Adress: Barnarpsgatan 39 F, 553 33 Jönköping. Öppettider kl. 7.00-16.30,
lunchstängt kl. 11.45-12.45
E-post: info@riksbyggen.se
Webbplats: www.riksbyggen.se

Romans Fastigheter
Privat fastighetsbolag som förvaltar hyresfastigheter med närmare 200
bostadslägenheter, främst i Gränna, två hyresfastigheter i Jönköping och ett
hyreshus i Forserum. Sök lägenhet via elektronisk ansökan på hemsidan.
Tfn: 0390-120 96
E-post: info@romansfastigheter.se
Webbplats: www.romansfastigheter.se

Svenska Bostadsfonden
Privat fastighetsbolag med lägenheter i Huskvarna. Förvaltar även lägenheter i
Borås, Skövde och Värnamo. Sök lägenhet via elektronisk ansökan på hemsidan.
Tfn: 036-58 55 400 – Lisa Andersson, förvaltare, telefontid helgfri vardag kl.
9.00-12.00
0771-188 220 – kundtjänst, telefontid kl. 8.00-12.00
E-post: lisa.andersson@sbfboservice.se
kundtjanst@sbfboservice.se
Webbplats: www.sbfbostad.se

Studentbostäder i Sverige AB
Med bostäder över hela Norden ger SBS dig många boenden att välja på. Du kan
klicka dig in på Våra områden för att läsa mer om vilka bostäder vi erbjuder. SBS
bostäder annonseras och hyrs ut via bostadsplattformen HomeQ. Här ansöker du
även om din bostad. Genom att göra en intresseanmälan ställs du i bostadskö.
Adress: Huvudkontor, Kungsgatan 47A, 753 21 Uppsala
E-post: info@sbsstudent.se
Webbplats: www.sbsstudent.se

Tre Hus Bostäder
Privat fastighetsbolag som förvaltar lägenheter i Tabergsdalen söder om Jönköping.
Sök lägenhet via kontakt på hemsidan.
Adress: Södra Tandåsgatan 33, 412 67 Göteborg
E-post: info@trehus.se
Webbplats: www.trehus.se

Västerhuset AB
Privat fastighetsbolag som förvaltar lägenheter i centrala Jönköping men även i
Skövde. Sök lägenhet via hemsidan under ledigt eller kontakt, det går även bra att
ringa. Har inget kösystem.
Adress: Kåsatorpsvägen 4, 541 34 Skövde
Tfn: 0500-48 05 15 telefon- och öppettider måndag-torsdag kl.8.00-16.00, fredag
kl. 8.00-15.00. Lunchstängt kl. 12.00-13.00
E-post: info@vasterhuset.se
Webbplats: www.vasterhuset.se

Vätterbygdens Byggnads AB
Privat fastighetsbolag som förvaltar lägenheter i centrala delarna av Jönköping och
Huskvarna. Du får poäng efter hur lång tid du har vart registrerad. Sök lägenhet via
intresseanmälan på hemsidan.
Adress: Norra Strandgatan 14, 553 20 Jönköping
Tfn: 036-330 88 10
E-post: info@vbab.se
Webbplats: www.vbab.se

Vätterhem Bostads AB
Kommunalt bolag med lägenheter i Jönköping, Tenhult och Huskvarna. Förvaltar
även studentbostäder. Jobbar efter ett köpoängsystem där bostäderna erbjuds den
med högst köpoäng. De har även lottningslägenheter som publiceras på deras
hemsida måndagar och onsdagar kl. 19 och är ute i 24 timmar. Sök lägenhet via
elektronisk ansökan på hemsidan.
Adress: Klostergatan 10, Box 443, 551 16 Jönköping
Tfn: 036-19 94 00
E-post: info@vatterhem.se
Webbplats: www.vatterhem.se

Willhem AB
Privat hyresbolag med lägenheter på Ekhagen, Lerhagen, Rosenlund, Dalvik,
Väster, Gräshagen, Trollberget och i Centrum. De har inget kösystem utan deras
system slumpar fram vilka som kallas på visning av de som uppfyller deras
grundläggande krav. Sök lägenhet genom att skapa ett konto på hemsidan, därefter
söker du via länken.
Adress: Herkulesvägen 6, 553 03 Jönköping.
Besökstider: Endast bokade besök. Enklast bokar du ditt besök genom att skapa ett
ärende på Mina sidor eller i appen.
Tfn: 036-777 91 50. Telefontider måndag-fredag kl. 7.30-16.00 (mellan 11.4513.30 har de lunchbemanning vilket kan påverka svarstiden).
Webbplats: www.willhem.se

