Förhandsförsäljning Öjersjö Höjd:
Du som är anmäld intressent för projektet och/eller medlem i Partille tomt – och småhuskö kommer
att få möjlighet att vara med i förhandsförsäljningen av nästa säljetapp, vilken är planerad till efter
sommaren. Du kommer därmed få chansen att köpa ett hus innan de släpps till allmän försäljning.
Förhandsförsäljningen sker via vår digitala bokningssida. Det är här du registrerar dina önskemål om
vilket hus du önskar köpa (du kan rangordna upp till fem olika alternativ). Länken till bokningssidan
tillsammans med komplett säljmaterial inkl. prislista kommer att skickas till din registrerade
e-postadress i god tid innan förhandsförsäljningen startar.
När du inledningsvis klickar på ”Ta kölapp” på bokningssidan kommer du att tilldelas ett könummer.
Då Partille tomt - och småhuskö har förtur vid försäljningen (gäller dig som har en registrerad och
betald tomtköplats senast 31/8) kommer din plats i i den slutliga kölistan bero på om du är medlem i
tomtkön eller inte:
Du som ej är medlem i Partille tomt-och småhuskö, men är anmäld som intressent för projektet
hos Veidekke Bostad:
Veidekke Bostad tillämpar principen ”först till kvarn”, vilket innebär att den som först genomför sin bokning via bokningssidan får det lägsta könumret. Observera dock att medlemmar i Partille tomt- och småhuskö som skickar in en bokningsanmälan kommer att ges förtur (se nedan). Ditt könummer kommer
att meddelas via e-post efter att bokningssidan har stängt och vi har sammanställt den slutliga kölistan.
För dig som är medlem i Partille tomt -och småhuskö gäller följande:
Eftersom ditt könummer i Partille tomt-och småhuskö baseras på tid för anmälan (dvs. att den som har
stått med under längst tid har lägst könummer) kommer din plats i vår slutliga kölista att följa samma
princip. Dock måste du registrera ditt önskemål via vår bokningssida innan den stänger. Ditt könummer
kommer att meddelas via e-post efter att bokningssidan har stängt och vi har sammanställt den slutliga
kölistan. För frågor gällande tomt-och småhuskön hänvisar vi till Partille Kommun.

När vår slutliga kölista är sammanställd och alla har meddelats sitt könummer kommer våra mäklare
att kontakta alla i turordning där den med lägst könummer får välja bostad först. Om de hus du anmält
intresse för är sålda när det blir din tur att välja kommer du ändå att bli kontaktad. Du får då välja bland
de hus som finns kvar. Blir du erbjuden att köpa ett hus bokar ni en tid för avtalsskrivning. De hus du
tackar nej till blir lediga för dem efter dig i kön.

