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UMSÓKN UM LIMASKAP
Treytirnar fyri limaskapi í Bústøðum - Føroya bústaðafelag eru, at tú ert fylt /ur 15 ár. 
Uppskrivingargjaldið á kr. 200 skal flytast á kontu nr. 9181-384.350.7 í Eik, og kvittan skal leggjast við 
umsóknini. Hareftir er árligi kostnaðurin kr. 150, og fært tú eitt uppkrav sendandi. 

Øll feltir, ið eru markeraði við * skulu útfyllast. 

* Fartelefon Heimatelefon Arbeiðstelefon

* Núverandi bústaður

* Teldupostur

* Postnummar  * Býur/ bygd * Land
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Navn og eftirnavn á hjúnarfelaga / sambúgva

* Tal á heimabúgvandi børnum undir 18 ár:

* Leigar tú frá Bústaðir - Føroya bústaðafelag?

* Um ja, hvar ? 

Søkjandi limir eru virknir á bíðilistanum, og móttaka bústaðatilboð. Hvílandi limir móttaka ikki tilboð um 
bústaðir, men betra um sína støðu á bíðilistanum (anciennitet). Hvílandi limir kunnu blíva søkjandi limir 
aftur við at boða okkum frá hesum.

Ja Nei

Søkjandi limur Hvílandi limur

* Navn og eftirnavn á umsøkjara 

P-tal

* Hvørja støðu ynskir tú at hava á bíðilistanum? 

P-tal P-tal P-tal P-tal

* P-tal

P-tal
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Raðfesting: 
Skriva 1 við økið, tú raðfestir hægst, 2 við næsta ynski o.s.fr. Vel eitt ella fleiri øki.

Norðoyggjar Eysturoy Norðurstreymoy
Suðurstreymoy Vágoy Sandoy

Suðuroy

* Hvussu nógv rúm ynskir tú?
Eitt rúm er at rokna sum uppihaldsrúm ella sovikamar. Baðirúm og gongd er ikki at rokna sum rúm. 
Í eini eittrúms íbúð er sovipláss og stova/køkur alt í sama rúmi. Ein tveyrúms íbúð hevur eitt sovikamar 
og stovu/køk. Ein trýrúms íbúð hevur tvey sovikømur og stovu/køk o.s.fr. 

1 rúm 2 rúm 3 rúm 4 rúm 5 rúm 6 rúm

* Í hvørji hædd ynskir tú at bústaðurin liggur?

Veghædd 1. hædd 2. hædd Líkamikið

* VÁTTAN

Eg vátti hervið, at eg ynski at verða limur í Bústaðir - Føroya bústaðafelag, og at omanfyri givnu 
upplýsinar eru rættar.

dagfesting undirskrift umsøkjarans

* Hvussu nógv ynskir tú í mesta lagi at rinda í leigu, uttan ljós og hita?
Svarið hevur onga ávirkan á tey búðstaðatilboð, tú fært, men verður brúkt til hagtøl

[3.000 - 4.000 kr] [4.000 - 5.000 kr] [5.000 - 6.000]

[6.000 - 7.000 kr] [7.000 - 8.000 kr] [8.000 kr ella yvir]

* Ynskir tú bústað, har loyvt er at hava húsdjór?

* Hevur tú tørv á bústaði, ið er hóskandi til fólk við skerdum førleikum?

* Um ja, greið nærri frá her:

* Hvar í landinum ynskir tú at búgva?

Set ein ella fleiri krossar

Ja Nei

Ja Nei
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AÐRIR SPURNINGAR
Næstu spurningarnir eru sjálvbodnir at svara, men vit heita á teg at svara. Upplýingarnar ávirka ikki 
tíni viðurskifti í bústaðafelagnum, men eru við til at lýsa tørvin á bústaðamarknaðinum. Upplýsingarnar 
verða viðgjørdar í trúnaði, og Føroya bústaðafelag tilskilar sær rætt at brúka tær í hagtalsfrøðiligum 
samanhangi.

Hvør er hægsta útbúgvingin tú (og møguligur maki) ert liðug/-ur við?

Tú Makin

Hvussu stór var samlaða skattskylduga inntøkan hjá húskinum í fjør?

[Undir 100.000 kr] [100.000 - 200.000 kr] [200.000 - 300.000 kr]
[300.000 - 500.000 kr] [500.000 - 700.000 kr] [700.000 kr ella yvir]
Eg ynski ikki at svara

Fólkaskúla
Miðnámsútbúgving
Handverkaraútbúgving/skrivstovuútbúgving
Styttri útbúgving frá hægri lærustovni (2¼ ár)
Miðal útbúgving frá hægri lærustovni (upp til 4 ár)
Longri útbúgving frá hægri lærustovni (yvir 4 ár)
Annað:

Hvat hevur týdning fyri teg, tá tú velur bústað?
Ynski ÓneyðugtNeyðugt

atgongd til hjall
atgongd til arbeiðsskúr
atgongd til altan/terassu
egna vaskimaskinu
at tú ikki hevur yvir- og undirbúgvar
útsýni
at skúli/barnagarður er tætt við
at bústaðurin liggur mitt í býnum
at matvøruhandil er tætt við
busssambandið
at økið er friðaligt
at økið er barnavinaligt
onnur ynski, greið frá:
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Hvar býrt tú í løtuni?

Um tú leigar hús/íbúð, hvussu nógv rindar tú pr. mðr?
Leiga Olja El

Hvussu verður bústaðurin upphitaður?

Hvussu stór er gólvvíddin (m2) á tínum núverandi bústaði?

Hvussu leingi hevur tú búð í tínum núverandi bústaði (ár / mðr) ?

Hvørjar eru fremstu orsøkirnar til ynskið um annan bústað?
Møguligt er at seta fleiri krossar.

ynski minni bústað
havi tørv á størri bústaði
ynski minni viðlíkahald
ynski bíligari bústað
verandi bústaðastøða er ov ótrygg
ynski orkuvinaligari bústað

ynski mær egnan bústað
at flyta til annað øki í landinum
at flyta til Føroyar
broyttar fíggjarligar umstøður

AÐRAR VIÐMERKINGAR: 

í egnum bústaði
hjá familju/vinum
hjá fosturfamilju/barnaheimi

í húsi/íbúð, sum eg leigi
eg búgvi uttanlands
á stovni/sjúkrahúsi 

onnur orsøk, greið frá:


