
Den digitala säljstarten för Vaktstugan öppnar  
söndagen den 18/10 mellan kl. 17:00-21:00. Länken till säljstarten hittar du på 
jarntorget.se under projektet Altia, Vakstugan.

FÖRST TILL KVARN GÄLLER
"Först till kvarn-principen" gäller — ju snabbare du går in i länken när klockan 
slagit 17, desto bättre. Här får du möjligheten att välja tre lägenheter som du 
är intresserad av i prioriteringsordning. Det är viktigt att du i förväg har tänkt 
igenom vilka lägenheter du kan tänka dig att köpa.  
Det är roligt att många är intresserade av våra bostäder, för att skapa en rättvis 
säljstart gäller en anmälan per hushåll. Gör man fler anmälningar räknas 
automatiskt den som senast inkommit. Det är inte accepterat att anmäla 
intresse för någon annan än sig själv eller sitt eget hushåll. Om detta inte följs 

blir man automatiskt placerad sist i kölistan.  

 
KLOCKAN 17:00 DEN 18/10: 

1. Vid den exakta tiden för den digitala säljstartens öppnande måste du  
 uppdatera din webbläsare.

2. När säljstarten öppnar blir ”Fortsätt”-knappen synlig. Tryck då på den så  
 snabbt som möjligt. 

3. När du väl tryckt på fortsätt-knappen kan du slappna av. Du har nu fått  
 en köplats och har 30 minuter på dig att fullfölja anmälan.

4. Fyll i dina personuppgifter, tänk på att välja en mejladress och   
 ett telefonnummer som du kontrollerar dagligen. 

5. Om ni är fler som ska köpa en bostad lägger du till en medsökande. Fyll i  
 medsökandes uppgifter och klicka på spara.

6. Kryssa i rutan för att godkänna hanteringen av dina personuppgifter.  
 Klicka på ”Visa” för att läsa om hur dina personuppgifter behandlas. 

7. Nu är det äntligen dags att välja vilken eller vilka bostäder du är   
 intresserad av i prioriteringsordning. Du har möjlighet att rangordna  
 upp till tre lägenheter. När du är klar - välj "Fortsätt". 

8. Nu är du klar med din köpanmälan och kommer snart få ett    

 bekräftelsemejl skickat till dig. 

DIGITAL SÄLJSTART
— SÅ GÅR DET TILL



DU FÅR ETT TELEFONSAMTAL EFTER SÄLJSTARTEN
Från och med måndagen den 19 oktober börjar mäklaren i turordning att ringa 
till respektive kund. Observera att det kan dröja om det är många som har 
anmält sig till kölistan. Det är viktigt att du är tillgänglig på det telefonnummer 
du angett i din anmälan. 

Du har 2 timmar på dig att återkoppla från det att mäklaren försökt nå dig, 
sedan går turen vidare till nästa person i kön. 

BOKNINGSAVTAL
Väljer du att gå vidare med din bokning tecknas ett digitalt bokningsavtal med 
hjälp av BankID. Detta kommer att skickas till dig samma dag eller dagen efter. 
Bokningsavgiften är 25.000 kr och ska vara betald inom en vecka efter det att 
bokningsavtalet är påskrivet. Tänk även på att ha varit i kontakt med din bank 
innan säljstarten.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR KONTAKTA VÅRA MÄKLARE PÅ SVENSK NYPRODUKTION

Amanda Merio
072-973 31 51 
amanda.merio@svensknyproduktion.se

Varmt välkommen på säljstart av Altia, Vaktstugan!

ANMÄLAN ÄR KLAR
- VAD HÄNDER NU?

Janne Viinikka
076-858 56 96 
janne.viinikka@svensknyproduktion.se


