
 
 

 
 
 
 

Instruktioner köpanmälan Brf Femörekanalen 
 
Digitalt 
Köpanmälan öppnas tisdagen den 9 november kl. 9.00 
 
Mellan tisdagen den 9 november kl. 9.00 och torsdagen den 11 november kl. 17.00 har du möjlighet 
att göra din köpanmälan i ett formulär online på peabbostad.se/femorekanalen 
 

• Ange fullständiga person- och kontaktuppgifter  
 

• Bocka i upp till tre olika bostäder som du är intresserad av. OBS! Valen är ej rangordnade 
och ej bindande. 

 
• När registreringen är gjord kommer du att erhålla bekräftelsen "Tack för din köpanmälan” 

via mejl. 
 

Behöver du hjälp med detta så kontakta våra mäklare på Fastighetsbyrån så hjälper de gärna till. 
 
 
Fördelning av bostäderna – vårt kösystem  
Efter att köpanmälan stängt och vi har sammanställt alla anmälningar tilldelas du en köplats i 
turordningen. Turordningen baseras efter när din ursprungliga intresseanmälan gjordes på 
projektets hemsida.  
 
Du kan endast göra en köpanmälan per person/hushåll och kontaktuppgifterna som lämnas ska 
vara för samma person som ska stå på avtalet.  
 
Observera att din intresseanmälan till projektet inte innebär en automatisk köpanmälan.  
 
När tiden för köpanmälan löpt ut blir du kontaktad av mäklaren enligt turordningen. Detta arbete 
påbörjas fredagen den 12 november. Det är viktigt att du är anträffbar från den 12 november och 
under de kommande dagarna därefter för att behålla din plats i kön. Får vi inte tag på dig går vi 
vidare och kontaktar nästa person i kön. Vi kommer att söka dig både via telefon och sms. Det är 
också av vikt att du kan ge ett besked om du vill gå vidare till bokningsavtal eller inte vid detta 
samtal. 
 
Har du frågor kring ditt köp är du alltid välkommen att kontakta vår mäklare via telefon eller mejl.  
 
Välkommen med på resan till ditt nya hem! 
 
Fastighetsbyrån: 
Anders Wallén 
Reg. Fastighetsmäklare  
0155-28 60 40, anders.wallen@fastighetsbyran.se 
 
Jens Öhling 
Reg. Fastighetsmäklare  



 
 

 
 
 
 

070-840 00 38, jens.ohling@fastighetsbyran.se 


