Så här söker du
Steg för steg inför terminstart
1. När du fått ditt antagningsbesked registrerar du dig först på vår hemsida och
kontaktar sedan vår uthyrning, telefon 0520-877 00.
2. Uthyrningen reserverar dig på lämplig bostad.
3. D
 u har sedan en dag på dig att lämna besked. Vi vill ha ditt svar senast kl 12.00
dagen efter att vi reserverat bostad åt dig.
4. Tackar du nej till ett erbjudande omfattas du inte längre av bostadsgarantin.
5. F
 ör att få kontrakt på en studentbostad måste du sedan bifoga ett antagningsbesked från Högskolan Väst till vår mail info@eidar.se
6. Vi har tyvärr ingen möjlighet att visa erbjuden bostad så förbered dig därför på
att du får tacka ja eller nej till boendet utan att ha sett den först. Planlösningar
finner du under fliken ”Planlösningar Elefanten”.
7. I samband med terminstart tillämpas inte ordinarie kösystem..

Steg för steg under termin
1. För att söka studentboende ska du registrera dig som sökande på vår hemsida.
Ju tidigare du registrerar dig desto högre köpoäng. (1 dag = 1 köpoäng,
1 vecka = 7 köpoäng etc.)
2. När du registrerar dig som sökande för studentbostad står du automatiskt även
i ”vanliga” bostadskön.
3. D
 u bevakar själv lediga bostäder via Eidars hemsida. När du loggar in och
anmäler intresse på en studentbostad jämförs dina köpoäng (alltså antal dagar i
kön) med de andra som lämnat intresse på samma lägenhet. De ca tre personer
med högst köpoäng blir erbjudna en visning på lägenheten och den med högst
köpoäng som tackat ja blir erbjuden kontrakt.
4. F
 ör att få kontrakt på en studentbostad måste du bifoga ett antagningsbesked
från Högskolan Väst att du är student. Du når oss på info@eidar.se
5. N
 är du tilldelas en bostad nollställs dina köpoäng. Tänk då på att registrera dig
på nytt i ”vanliga” bostadskön hos Eidar om du tänkt att bo i Trollhättan efter
studietiden.

