
Sjálfbært framtíðarrekstrarlíkan Búseta
Öruggur og hagkvæmur rekstur byggirá sjálfbæru tekjulíkani

Vöxtur - breytilegir tekjuliðir
• Ávinningur í nýframkvæmdum styrkir eigið fé
• Umfang uppbyggingar hverju sinni tekur mið af stöðu hagkerfis og 

stuðlar þannig að dempun hagsveiflna
• Markmiðið að nýframkvæmdir styrki félagið fremur en veiki, 

félagsmönnum öllum til heilla

Ávinningur búseturéttarhafans af sjálfbæru rekstrarlíkani

• Örugg rekstrarstaða - tryggur búseturéttur
• Aðstoð við fjármögnun við kaup á búseturétti
• Hagstæð greiðslubyrði í takt við trausta stöðu félagsins
• Eignamyndun til lengri tfma
• Þátttaka í samfélagslega ábyrgu félagi
• Samtrygging og umbætur i krafti stærðar
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B BUSETI
Öryggi til framtíðar, frelsi þegar þér hentar

Til móts við þig og þína
Framtíðarsýn fyrir sveigjanlegt 

búseturéttarkerfi með eignamyndun

Hugmyndir í vinnslu



Búseturéttur - "þriðji valkosturinn"

Búseti stendur á 33. rekstrarári sínu traustum fótum og byggir öflugt upp- 
byggingarstarf á gömlum grunni ábyrgs starfs félagsmanna og starfsfólks. 
Markmið með vexti félagsins er að mæta mikilli eftirspurn eftir öruggu hús- 
næði á sanngjörnu verði, en framboð er í dag langt á eftir eftirspurn.

í anda alþjóðlegra gilda samvinnufélaga leggur Búseti áherslu á þátttöku íbúa 
og valdeflingu þeirra. Þessi gildi birtast í íbúalýðræði og fjárhagslegri þátttöku 
íbúa með kaupum á búseturétti. Þá skapar búseturétturinn öryggi sem val- 
kostur mitt á milli eignarforms og leiguforms. Framtíðarsýn Búseta er að efla 
búseturéttarformið sem valkost fyrir stærri hóp landsmanna, á öllum aldri og 
með mismunandi fjárhagslegt bakland. Markmiðið er að búseturétturinn geti 
eftir hentugleika íbúa verið valkostur til lengri tima, stökkpallur inn á eigenda- 
markað eða myndað stuðning þegar ævikvöldið nálgast og tekjur dragast 
saman.

Leið A
Fyrir þá sem eru að fóta sig á 
húsnæðismarkaðnum

• 5% eiginfjárframlag
• í boði fyrir minni íbúðir
• Eiginfjármyndun upp í 25% af 

verðmæti eignar 2 0 % Verðmaeti fasteignar

Leið B
Fyrir þá sem vilja stækka við sig

• 10-15% eiginfjárframlag
• í boði fyrir allar stærðir íbúða
• Eiginfjármyndun upp í 25% af 

verðmæti eignar
10- 15%  Verðmæti fasteignar



Það líkan sem hér er kynnt byggir á traustum efnahag Búseta og miðar við að 
stærðarhagkvæmni sé nýtt við fjármögnun. Jafnframt byggir líkanið á að ný- 
framkvæmdir skili styrkingu á eiginfjárstöðu félagsins og þannig sé stuðlað að 
öflugum efnahag og áhættuþoli til langs ti'ma félagsmönnum og samfélaginu til 
heilla.

Þær hugmyndir sem hér eru kynntar er á vinnslustigi og eru háðar endur- 
skoðun laga um húsnæðissamvinnufélög. Líkanið byggir á markaðstengdum 
búseturétti sem er breytilegur að stærð - allt frá lágu eiginfjárframlagi þess 
sem er að taka sín fyrstu skref húsnæðismarkað eða hefur verið á leigumarkaði 
- yfir í hámarks eiginfjárframlags þess sem hefur fjárhagslegt bolmagn. Hér 
ættu flestir að geta fundið lausn sem þeim hentar yfir lífsskeiðið. Þá eru hér 
kynntar hugmyndir um "afturvirka" leið sem t.d. hugsuð er fyrir þá sem koma 
úr eigin húsnæði og sjá fram á minnkandi tekjur í formi lífeyris.

Leið C
Fyrir þá sem vilja óbreytta eiginfjárstöðu

• 25% eiginfjárframlag
• í boði fyrir allar stærðir íbúða
• Lágmörkun mánaðargjalds

"Afturvirka leiðin"
Fyrir þann sem sér fram á minnkandi tekjur

• Lækkað mánaðargjald þegar tekjur minnka
• Gengið á eigið fé á tímabilinu
• í boði fyrir allar stærðir íbúða
• Afturvirkt niður að 5% eigin fjár \

Verðmæti fasteignar


