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kann fáa okkum at skilja
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Grannar – blaðið, tú
nú situr við - er ein
roynd at greiða frá tí,
vit gera, hvørji vit eru,
og hvørjar hugsanir vit
hava um grannalagið og
bústaðaútboðið.
Ein granni kann vera so nógv og er helst nakað
summi av okkum ikki hugsa so nógv um. Men
fyri okkum - sum bústaðafelag – er hetta okkara
nánd, tí grannalagið er kjarnin í okkara arbeiði.
Eitt fjøltáttað bústaðaútboð, hvat merkir tað? Vit
hava ymiskan uppruna, ymisk lív, ymisk virði og
hugsa ymiskt. Tí er tað natúrligt, at eisini okkara
ynskir um bústað og grannalag eru ymisk.
Bústaðir vilja fagna ymiskleikanum, geva rúm
og skapa karmar fyri, at grannaløg kunnu stimbra hin einstaka og felagsskapin. Við tolsemi,
høgt til loftið og vítt til veggja, meina vit, at vit
best stimbra til samanhald og góðan trivnað í
grannalagnum og í nærumhvørvinum.
Sum grannaløg lýsa vit í blaðnum nøkur fá
leigumál í nærumhvørvinum í Skopun, men
eisini stóru ætlanina við lestraríbúðum í
kommunuskúlanum í Tórshavn. Har vil kommunuskúlagarðurin og lestraríbúðirnar gerast
ein livandi, luttakandi og fevnandi partur av
miðbýnum í høvuðsstaðnum.
Til orðanna koma fleiri ymisk fólk – landsstýris
kvinnan í bústaðamálum, formaðurin í MFS
og forkvinnan í Sinnisbata. Vit kunnu lesa,
hvat orkuserfrøðin sigur, hví vit byggja grønt,
umframt aðrar eru greinar og yvirlit, sum lýsa
okkara virksemi.
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VÆL ÁVEGIS
Tá ið Húsalánsgrunnurin í 2011 átók sær
tann heilt nýggja leiklutin sum alment
bústaðafelag, var talan um eitt nýbrot,
ikki bara fyri stovnin, men fyri føroyska
bústaðamarknaðin sum heild. Vit settu
okkum sum mál at yvir eitt tíðarskeið at fáa
til vega 100 leigubústaðir um árið.
Hóast talan í okkara grannalondum hevur
verið um vælkent fyribrigdi í fleiri enn 100
ár, so hava til fyri fáum árum síðani eingi
stig verið tikin til at byggja leiguíbúðir í
almennum høpi.

húsaleigurnar yvir eitt langt tíðarskeið nýta
vit 30 prosent av íløgunum sum stovnsfæ.
Stovnsfæið verður ikki forrentað fyrstu ár
ini. Tey írestandi 70 prosentini av íløgunum
verða forrentað við 2,75 prosentum í eitt 30
ára skeið.
Kostnaðurin at byggja leigubústaðir er um
15.000 kr. fermeturin við tí dygd og lágu
orkunýtslu, sum vit raðfesta. Ein íbúð,
sum er 60 fermetrar í stødd, kostar sostatt
900.000 kr. at byggja. Húsaleigan verður

Vit hava bygt við atliti at ynskjunum hjá okkara
1.900 limum og hava í dag eitt fjøltáttað útboð
av ymiskum íbúðum kring landið.
Tørvurin hevur verið til staðar leingi. Ikki
bara í góðum tíðum, sum vit hava nú, og
heldur ikki tí fólkið er miðsavnað á nøkrum
plássum, ella tí familjumynstrið er broytt.
Tørvurin á einum góðum og fjøltáttaðum
leigubústaðaútboði er um alt landið og allir
aldursbólkar hava tørv á íbúðum.
Okkara uppgáva er at geva okkara leigarum
eina góða íbúð, sum tey flestu hava ráð at
búgva í, og sum hevur orkuvinaligar loysnir
í einum góðum grannalagi.
Roknistykkið fyri, hvussu húsaleigurnar
verða ásettar, er fullkomiliga gjøgnumskygt.
Húsaleigurnar eru ásettar eftir kostnað
inum at byggja, kostnaðinum fyri viðlíkahald, rakstri og umsiting. Fyri at javna
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tá umleið 4.500 kr. um mánaðin. Ein
íbúð, sum er 100 fermetrar, kostar umleið
1.500.000 kr., og húsaleigan verður umleið 7.500 kr. um mánaðin. Húsaleigan er
tann sama fyri somu íbúð, líka mikið hvør
leigarin er, tí atlit verða ikki tikin til inntøku
ella fíggjarligu viðurskiftunum hjá okkara
leigarum.
Vit eru væl ávegis at røkka okkara høga
málsetningi, sum er at fáa til vega 100
leigubústaðir um árið. Í løtuni eru 90 íbúðir
í gerð og væntandi verða hesar íbúðir lidn
ar í 2017. Aðrar 183 íbúðir eru ávegis, men
har tað enn vanta byggiloyvi, sáttmálar ella
fígging. Uppaftur aðrar íbúðir eru í umbúna, men ikki líka ítøkiliga.

Vit hava í dag
145 leigumál.
Miðalstøddin á
eini íbúð er 75
fermetrar. Miðal
húsaleigan er
góðar 5.000 kr. um
mánaðin.

Yvirlit yvir leigubústaðir
pr. 1. november 2016

Leigubústaðir

Niðanfyri sæst eitt yvirlit yvir okkara leigubústaðir og tær verklætlanir, vit arbeiða við.
Fyri hvørja verkætlan sæst slag av íbúðabólki, stødd og leigukostnaður.
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Umframt hesar verkætlanir eru fleiri aðrar í umbúna.
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ÍBÚÐIR TIL ØLL
Bústaðamarknaðurin í Føroyum í dag, 
sum í høvuðsheitum fevnir um eigara
bústaðir, er fátáttaður samanborin við
bústaðamarknaðin, sum vit kenna í
grannalondum. Hetta er ein trupulleiki
fyri mong. Hjá okkum er vanligt at eiga
síni hús, men hjá teimum sum búgva til
leigu, er tað ofta ein fyribilsloysn.
At valmøguleikarnir á bústaðamarkn
aðinum gerast fleiri, er til fyrimuns fyri
okkum øll. Tað ger tað lættari hjá ungum
at fáa sín egna bústað, eldri kunnu fáa ein
meira hóskandi bústað, eins og tað gerst
lættari at flyta til Føroya ella innanoyggja.
Tey, sum ikki ynskja at seta seg í stóra
skuld, fáa eisini betri møguleikar at fáa
hóskandi tak yvir høvdið.
Sum alment bústaðafelag hava vit eina
samfelagsábyrd at skaffa ein virðiligan
bústað fyri ein rímuligan prís og undir
skipaðum viðurskiftum. Eisini er tað
okkara ábyrgd at byggja burðardyggar
og sera orkuvinaligar íbúðir, har góðskan
er í lagi.
Vit eru eitt alment bústaðafelag, sum
byggir á gamla Húsalánsgrunnin, sum var
stovnaður í 1964.
Tað er okkara fremsta uppgáva at vera við
at fjøltátta bústaðaútboðið. Tað verður
gjørt við at byggja leigubústaðir til lesandi,
einlig, familjur, eldri, til fólk við rørslutarni,
vardar bústaðir, ja, íbúðir til øll sum ynskja

6

Grannar · Bústaðir

at búgva til leigu. Og tað royna vit at gera
kring landið, í ymiskum støddum og fyri
ymiskar prísir, soleiðis at tað avspeglar
ynskini hjá okkara limum.
Trivnaður telur mest
Týdningarmiklasti lærdómurin úr okkara
grannalondum er, at ov nógvar íbúðir
við lágari dygd skapa ghettolíknandi
umstøður og stigmatisering, heldur enn
inklusión og trivnað fyri øll. Tískil ynskja
vit, at leigubústaðirnir eru ymiskir í stødd
og kostnaði, ætlaðir øllum borgarum
uttan undantak, í smáum býlingum, har
trivnaðurin telur mest.
Ein bústaður skal nøkta tann grundleggj
andi tørvin fyri tryggleika. Ein góður
og tryggur bústaður er fyritreytin fyri
inklusión, virkni og luttøku í samfelagnum,
og er ein viðvirkandi fortreyt fyri sømiligari
menniskjaligari tilveru.
Okkara avbjóðing er, at almennu Føroyar
eru komnar seint í gongd við at loysa
uppgávuna at byggja leigubústaðir. Men
í einum góðum samstarvi við kommunur,
land, áhugafeløg og vinnulív, so ber til at
arbeiða skjótt og munagott.
Bíligt, men ikki fyri ein hvønn prís
Vit byrjaðu okkara bústaðafelag fyri fýra
árum síðani og hava nú 145 leigubústaðir.
Eftir ætlan leggjast umleið 100 leigu
bústaðir afturat um árið tey komandi árini.

Okkara vón er, at ein partur av íbúðunum
kunnu gerast í verandi bygningum sum
bý- og bygdamenning. Har er m.a.
Kommunuskúlin í Tórshavn eitt gott dømi.
Vit raðfesta bíligar og góðar leigubústaðir,
har sum tørvurin er størstur, men vilja
eisini vera um alt landið, og í summum
førum byggja størri og dygdarbetri bústaðir

”Vit byrjaðu
okkara bústaða
felag fyri fýra
árum síðani og
hava nú 145
leigubústaðir”
Andras Róin,
stjóri

fyri ein hægri kostnað. Biskupstorg í Klaks
vík og Jekaragøta við Skansan í Tórshavn
eru dømir um byggjarí, har meira er
gjørt burturúr, og kostnaðurin er hægri.
Miðskeiðis staðsetingar og søgulig og
arkitektonisk atlit eru orsøkirnar til hetta,
eins og tað er týdningarmikið, at vit byggja
fyri allar borgarar í Føroyum, – eisini tey,
sum ynskja at gjalda nakað meira.

Vit hava í hesum blað, tú situr við, roynt
at lýst okkara virksemi og summar av
okkara samstarvspørtum. Tað er okkara
vón, at tú fært betri innlit í okkara virksemi
og sært, hvussu vit arbeiða fyri at røkka
málinum um at menna ein fjøltáttaðan
bústaðamarknað so skjótt og so væl sum
til ber.

Bústaðir er grunnur undir
Fíggjarmálaráðnum. Stýrislimir verða valdir fyri 4 ár í
senn, og í verandi stýri sita
Jóhann Mortensen, Una
Joensen og Emmy Joensen.
Grannar · Bústaðir
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Eyðgunn Samuelsen,
landsstýriskvinna í almannamálum
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EYÐGUNN: HALDIÐ FRAM
AT BYGGJA FJØLTÁTTAÐ
Bústaðir skulu byggja fjøltáttað, men stóri
tørvurin beint nú er vanligir leigubústaðir.
Tað heldur Eyðgunn Samuelsen, lands
stýriskvinna í almannamálum
Tað er nýtt í Føroyum at hava eitt alment
bústaðafelag. Og øll toga í felagið.
– Okkara aðalráð vil hava vardar íbúðir,
Mentamálaráðið vil hava lestraríbúðir, og
kommunurnar vilja hava sítt. So vandi 
kann vera fyri, at høvuðsendamálið,
vanligar leiguíbúðir, druknar. Tí mugu vit
orða eina ítøkiliga visjón, sum byggir á
royndirnar hjá Bústøðum, heldur Eyðgunn
Samuelsen.
Lógin um Bústaðir varð samtykt í 2011,
og orðaði bústaðapolitikkurin er frá 2012.
Men beint nú mangla mong okkurt at
búgva í. Til dømis fáa støk fólk ikki tak yvir
høvdið, tí bankin sigur bums nei til lán.
So Eyðgunn ynskir eina meira ítøkiliga
raðfesting.
Spurd, um tað merkir, at Bústaðir skulu
neyvstýrast politiskt, so tað almenna fær
atgongd til fleiri íbúðir hjá felagnum,
svarar Eyðgunn noktandi; samstarv er
vegurin:
– Vit eiga at raðfesta saman. Tí hava
vit gjørt eitt samstarv millum Bústaðir,
Fíggjarmálaráðið, Mentamálaráðið og
okkum. Og kommunurnar eru sjálvsagdur
partur í hesum.
Vanligar íbúðir fyrst
Bústaðir ætla sær upp á 500 leigumál
sum frá líður. Eftir tí verða 100 leigumál
undir almannaverkinum, ið ræður yvir 20
prosentum av leigumálunum.
– Upprunaliga endamálið við Bústøðum

er at gera vanligar leiguíbúðir. Fyrst mugu
vit hava tær, og so raðfesta vit hitt aftaná,
forklárar Eyðgunn Samuelsen.
Landsstýriskvinnan vísir eisini á vandan
við, at um tað almenna ikki fær játtað nóg
nógv til íløgur í serligar bústaðir, fer tað
almenna at dúva upp á Bústaðir ístaðin.
– Tað er ikki meiningin. Tað týdningar
mesta er vanligar leiguíbúðir, sum sera
stórur tørvur er á, endurtekur hon.
Eingin serflokkur
Í Føroyum passar eingin bara í ein sam
leikakassa. Borgarar í Steinatúni eiga
børn og eru av onkrari ætt. Hálønt kunnu
skylda nógv og vera áhugað í smáfugli.
Intellektuell eru arbeiðsleys og dáma
at kvøða. Fólk í rullistóli ganga upp í
okkurt og eru av bygd. Og man ikki onkur
grindamaður vera samkyndur? Jú, vit eru
øll í sama báti: Í Føroyum.
Spurningurin er tí, um vit kunnu loyva
okkum bara at eyðmerkja fólk eftir arbeiðs
støðu ella livimáta, sum gjørt verður í
øðrum londum, tá ið orðið »ghetto« verður
nevnt. Nei, heldur landsstýriskvinnan.
– Í Føroyum liva øll tætt hvør upp at
øðrum, og tað skal eisini avspegla Bústaðir,
sigur hon.
Ein liður í hesum er sambært Eyðgunn, at
býlingarnir eru so passaligir til øll, altso at
Bústaðir hvørki skulu byggja til luksusdýr
ella láglønt. Tað skal vera »casual but
smart«; miðal og ikki mondent!
– Men Bústaðir áttu eisini at bygt fleiri
pinkulítlar íbúðir til teirra, sum ikki klára
at gjalda 5.000 krónur í leigu um mánaðin,
vísir landsstýriskvinnan á.

Hon meinar ikki við stór íbúðarhús við
ongum øðrum enn trongum íbúðum. Hon
meinar við smáar íbúðir millum aðrar,
størri íbúðir.
– Tað passar væl við, at grannaløgini skulu
vera líka fjølbroytt sum samfelagið annars,
sigur hon.
Gott grundarlag
– Tá ið vit síggja listan við býlingum, og
hvussu nógv leigumál eru komin, og at tey
eru runt um í landinum, verða vit bilsin!
So eg haldi, at Bústaðir veruliga hava gjørt
eitt gott arbeiði í mun til umstøðurnar,
sum felagið hevur havt!
Hóast rósandi orðini til Bústaðir so veit
landsstýriskvinnan, at avrikið er sum ein
dropi í havinum.
Her kann nevnast, at ein spurningur á
Facebook var: Hvussu finna vit 200.000
føroyingar? Eyðgunn spyr: Hvussu kunnu
vit byggja eitt nøktandi tal av bústøðum
upp á fýra ár?
– Nógv tóm hús standa kring landið. Tað
gevur lítla meining at fara til fjals at byggja
30 nýggjar íbúðir, tá ið 100 hús standa tóm
niðri í bygdini, sigur hon og leggur afturat,
at Bústaðir í hesum sambandi kunnu
viðvirka bæði til bygdamenning og at fáa
fleiri bústaðir til vega.
At enda vísir landsstýriskvinnan á, at í
grannalondunum hava fakfeløg verið virkin
á bústaðarøkinum leingi.
– So heitt verður eisini á føroysku
fakfeløgini um at gerast virkin á
bústaðarøkinum, sigur hon.
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TANN SÍÐSTA OLJAN
Onkur sigur, at veggirnir hjá Bústøðum eru tjúkkir.
So tjúkkir, at hevur tú urtapott, noyðist tú til gongu
út í gluggakarmin við vatni.

So galið er tað kortini ikki. Fyri tað mesta
bjálva Bústaðir 250 millimetrar í útveggjum.
Tætt
Bogi Jacobsen er sivilverkfrøðingur og tekn
iskur leiðari á Bústøðum.
Bogi er kønur í kuldabrúm og bjálving.
Hann er sjálvur sætti á deildini hjá Bústøðum, har nøkur starvsfólk hava upplivað
alt umskiftið, tá ið ein almennur banki
bleiv til eitt orkuvinaligt bústaðafelag.
Onkursvegna eru øll í gamla húsaláns
grunninum vorðin ung og grøn.
Áðrenn tey bjálva, má ikki gloppa millum
skins og hold. Bústaðurin skal vera tættur
sum tunnan. Gjóstur í stikkkontaktum er
bannaður. Tað má ikki leka millum teori
og plastikk. Tí verða bygningarnir gjørdir
vindtættir, so eingin gjóstur kemur inn í
bjálvingina. Innanfyri forðar plastikkdúkur
fyri, at slavin inniluft sleppur út í bjálving
ina. Og so verður tað trýstroynt fyri at trygg
ja, at húsini eru tøtt. Alt fyri at spara orku.
– Ótøtt hús ropa um morgunin av allari
orkuni, tey hava etið. Hjá okkum ræður um
at redusera ropið, skemtar Bogi.

10
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Forsvarligt
Tá ið tú brúkar nógva bjálving og plastikk,
má skil vera í fyri at sleppa undan innbygdum fukti. Alt má vera turt, tá ið lokað
verður.
– Áðrenn bjálving gera vit fuktroyndir, sigur
Gunnar Mohr Gregoriussen, byggifrøðingur
hjá Bústøðum.
Gunnar vísir eisini á, at útlufting er alfa
og omega. Uttan útlufting býrt tú í einum
plastposa. Tað ber ikki til. Tí er útlufting í
øllum nýggjum bústøðum.
– Síðan gera vit mekaniska ventilatión við
hitaendurvinning. Úrslitið er, at soppavøkstur verður fyribyrgdur, og at inniluftin
verður góð, sigur hann.
Nýbygningar hjá Bústøðum hava hita
pumpu ella jarðhita og trý løg av rútum.
Sostatt eru íbúðirnar orkuliga forsvarligar
sambært krøvunum hjá Bústøðum.
Soppaleyst
Tá ið eitt byggistig er liðugt, skal manning
frá Bústøðum uppí. Og tá er tað eisini
álvarsamt.

– Handverkarar sleppa ikki fram við okkara
eftirliti. At vit hava egið byggieftirlit, gevur
okkum trúvirði. Vit fara til dømis út at máta
fukt, tí fuktur er tað sama sum soppur.
Verða vit varug við slíkt, fáa vit uttanhýsis
serfrøði uppí. Hjá okkum skal eingin tikk
andi soppabumba liggja. Byggieftirlitið snýr
seg nógv um at forða fyri soppi!
Bíligari
Grøn orka kann loysa seg fíggjarliga fyri
leigaran. Bogi Jacobsen forklárar:
– Fyri stuttum sveiggjaði oljuprísurin
millum seks og átta krónur. Brennir eitt
húsarhald átta litrar av olju um dagin,
so er tann kostnaðurin millum 48 og 64
krónur. Fyri hetta fáast 64 kilowatt. Fyri at
fáa tað sama burtur úr hitapumpu við 3,9 í
gagnstigi, skalt tú keypa 16 kilowatt frá SEV
til hitapumpuna. Hesin streymurin kostar
30 krónur í dag. Eftir hesum eru millum 18
og 34 krónur at spara um dagin.
Bogi vísir eisini á, at leigarin sjálvur kann
bera seg skynsamt at.
– Hækkar innihitin eitt stig, kostar tað sjey
prosent. Kanst tú liva við 20 stigum inni

Bogi Jacobsen, leiðari á Teknisku deild og
Gunnar M. Gregoriussen, verkætlanaðarleiðari

heldur enn 24, sparir tú minst ein fjórðing,
sigur hann.
Íbúðirnar hjá Bústøðum eru millum 37 og
137 fermetrar. Hita- og streymnýtslan liggur
millum 300 og 1.000 krónur um mánaðin
við øllum.
Olj-nei
Ongin oljufýring er í nakrari nýggjari
bygging hjá Bústøðum. Hetta er partur av
stevnuskránni hjá felagnum. Ol-ja er vorðið
til Olj-nei sum hjá Pipari og Salti á sinni.
Bogi spáar, at í nýggjum húsum fær ketilin
í kjallaranum sína seinastu olju um nøkur
fá ár.
– Kemur ein vindmyllulund afturat, tekur
grøna orkan dik á seg, sigur hann.

Royndirnar við hitapumpum hjá Bústøðum
halda fram. Seta tey eitt slag av hitapumpu
í nakrar bústaðir, seta tey eitt annað slag í
aðrar. Felagið roynir variablar.
– Vit kunnu ikki vera bangin fyri at fáa
blátt eyga. Vit ganga jú ótroddar leiðir. Vit
fara at gera feilir, men vit gera feilir í rætta
andanum. Í pionerandanum, sigur Bogi
Jacobsen. Íbúðirnar við Skansan í Havn
hava ventilatiónshitapumpu, ið stendur inni
og endurnýtir hitan. Við flógvu inniluftini
vermir hitapumpan ta frísku luftina, sum
kemur inn í skipanina.
– Íbúðirnar skulu bæði vera grønar og sunn
ar. Fólk skulu anda fríska luft í seg, sigur
Bogi Jacobsen, tekniskur leiðari.

Bústaðir
byggja sam
bært donskum
BR10-reglum,
ið áseta krøv
um reina
inniluft, góða
bjálving og
orkuveiting
uttan olju.
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Kári Mortensen er cand.
scient í lívevnafrøði og
støddfrøði. Hann hevur verið
stýrislimur í Bústøðum.
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GRØNUR VETUR
Hitapumpur kunnu minka føroyska
oljuinnflutningin. Tað vísa kanningar hjá
Umhvørvisstovuni. Brennir ein oljufýring í
meginøkinum 2.289 litrar av gassolju, kann
ein elektrisk hitapumpa framleiða sama
hita við 418 litrum av tungolju hjá SEV.
Hervið minkar oljunøgdin 82%.
SEV fær tungoljuna helvtina bíligari enn
gassolju. Sostatt kann hitapumpan trýsta
oljuútreiðslurnar fyri hitapumpuna niður í
ein tíggjundapart í mun til oljufýringina.
Fyrimunurin við hitapumpum veksur
samsvarandi við, at føroyskt ravmagn
grønkar. Og tað grør um malandi myllur og
turbinur. Í 2015 komu 60% av streyminum í
Føroyum úr vatni og vindi.
Við at skifta frá oljufýring til hitapumpu
fara fólk og feløg eisini við góða streym
inum, so Føroyar kunnu gagnnýta meiri
vindorku, heldur Umhvørvisstovan. Tað
snýr seg um at sleppa undan at keypa olju.
– Í 2013 brúktu vit 1,2 milliardir krónur til
olju. Millum 500 og 600 milliónir fóru til
upphiting, akfør og ravmagn frá SEV. Alt
hetta kann minkast burtur í einki, sigur
Kári Mortensen, leiðari á orkudeildini á
Umhvørvisstovuni.
Mest orka fæst úr vindi og vatni um vetur
in, og tá er tørvurin á húsahita eisini størst
ur. Ein vetrardagur er meira enn dupult so
orkukrevjandi sum ein summardagur (sí
talvu).
– Vindurin og regnið eru av tí mesta um
veturin, og tískil er streymurin grønari. Og
hartil er tørvurin hjá fólki størstur júst tá.
Tí passar tað, at Føroyar eru grønastar um
veturin, sigur Kári Mortensen.

Hitapumpur taka hita úr luft, sjógvi ella
jørð, og Føroyar eru væl egnaðar til ta
tøknina, heldur Umhvørvisstovan. Golfstreymurin er millum 6 og 11 stig, luftin er
toluliga lýggj, og javnvágin í jarðhita er góð.
– Í jarðhitaholinum køla vit jørðina um
veturin við at taka orku úr henni. Um
summarið brúka vit minni orku, og sólin
hitar jørðina aftur, greiðir Kári frá.
Miðaloljuprísurin hevur seinastu árini verið
um 7 krónur. Sambært hesum er sjálvt dýra
jarðhitaskipanin goldin aftur eftir 10-15
árum. Og aðrir fyrimunir eru.
– Ongan skorstein. Ongan oljutanga. Ongan
larm, leggur Kári afturat.
Granskingin hjá Umhvørvisstovuni er ikki
stongd inni í starvsstovum. Hon er almenn.
Fólk gera sær sínar egnu royndir. Sambært

Umhvørvisstovuni er úrslitið higartil, at
íløgur í grøna orku sveiggja eitt vet millum
vinning og tap eftir oljuprísinum.
– Men øll, ið leggja um, eru fyrimyndarligir
føroyingar við at gera orkuna grøna, heldur
Kári.
Langt er eftir, til móðir jørð fløvar hvørt
føroyskt heim, meðan náttarvindar løða
Tesla-bilin í túninum. Men eitt paradigmuskifti er á veg, vil Kári Mortensen vera við.
Vit fara frá olju til el, sjálvt um mótstøða er.
– Áðrenn oljufýringina søgdu fólk, at kolið
var betri. Fyri ikki at snakka um torvið,
áðrenn kolið kom, hugleiðir Kári, ið heldur,
at Bústaðir framtíðartryggja seg sambært
komandi normum.
– Prinsippið hjá Bústøðum skuldi verið
prinsippið hjá øllum Føroyum.

Hitanýtsla í 160m2 sethúsum í 2015
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»Tey eldru her á staðnum
hava sagt mer um dagin,
sum heilt broytti okra tíð.«
Hans Jacob Hjelm, Tá country kom til Skopun

Jóhan Jacup Tungá,
leigari hjá Bústøðum í Skopun
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TÁ BÚSTAÐIR KOMU
TIL SKOPUNAR
Skopunar bygd er alt annað enn forn. Hon
er bara sløk 200 ár. Enn valdar serligur
búreisingarandi í bygdini. Beint nú verður
skúlin víðkaður.
Annars er trongt og trygt millum húsa í
Skopun. Sum tá ið makar liggja tætt. Í nánd
av skúlanum umbygdu Bústaðir herfyri eini
gomul sethús til tvær sjálvstøðugar íbúðir.
Leigararnir, ein kvinna og ein maður, hava
búð har í tvey ár. Tey eru íbúgvar í heimsins
minsta leigugrannalagi. Jóhan Jacup Tungá
er annar. Hann flutti inn í mars 2014.
Akku-beiggin, ið hann verður róptur, er
føddur sama mánað, sum Barjama fór á
land sunnan fyri Kirkjubø. Hann varð borin
í heim 31. januar 1952. Bretska farmaskipið
hevði lagt beinini á Bøboðum bara fimm
dagar frammundan.
Eisini Akku-beiggin er uppilagstur. Fjúrtan
ára gamal mynstraði hann sum messur við
Nornagesti, ið var línubátur í Havn. Ein av
norðskálabeiggjunum, Thorvald Andreasen,
átti bátin.
Eftir tað var Akku-beiggin við fleiri línubátum; eitt nú Kvikki í Klaksvík. Eisini sigldi
hann við ísfiskatrolarum og royndi seg sum
rækjumann undir Grønlandi. Seinastu árini

av arbeiðslívinum arbeiddi hann á flakavirkinum.
Um dagarnar hittir Akku-beiggin bygdar
felagar í Undirhúsinum. Tað er hugnaligt.
Hann er 64 og fyritíðarpensjónistur.
Áðrenn Bústaðir komu til Skopunar, hevði
Akku-beiggin búð til leigu í ymsum húsum
í bygdini. Hann kundi verða uppsagdur til
eina og hvørja tíð.
Tað besta er, at leigusáttmálin við Bústaðir
er vatntættur. Akku-beiggin kann ikki sigast
upp. Og so er leigan 3.100 krónur. Fólk øtast
um, at tað er so bíligt.
Burtursæð frá, at takið hevur likið, at tað
hoyrist nakað væl millum brósta, og at
frárenslið undir brúsuni kundi verið lækkað,
er alt lýtaleyst. Íbúðin er sum nýggj.
Stovan vendir omaneftir móti sjónum.
Kamarið vendir niðaneftir. Úr glugganum
har hómast Høvdarhagi. Oman fyri har er
eisini Tungufossur, sum ein línubátur eitur
eftir. Eisini tí farinum hevur Akku-beiggin
fiskað við. Úr fossinum rennur Tungá.
Longri niðri blívur tann áin til Stórá, ið
er annað eftirnavn, vit kenna frá filmi og
læknafrøði.
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»Doing the garden,
digging the weeds.
Who could ask for
more?«
Paul McCartney, When I’m Sixty Four

Akku-beiggin býr millum missións
húsið og Betania. Sjálvur er hann
hangandi limur í fólkakirkjuni.
Hann hevur frið við tað. Góð
viðurskifti við familjuna hava
eisini týdning.
Hollir grannar eru ikki minni
neyðugir. Akku-beiggin er epi
leptikari. Onkuntíð hava grannar
verið noyddir at læst seg inn til
hansara, tí hann hevur havt eitt
kast. Ein lykil hongur hjá vinfólk
um. Øll vita tað.
Í dag kókar hann sær medistara.
Fyrst prikar hann hol á pylsuna,
so hon ikki skrædnar. Tað hevur
hann lært sum sjómaður.
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Meðan danski sperðilin fer upp
á kók, staðfestir Akku-beiggin,
at hann ongantíð fer aftur til
tað gamla leigulívið á privata
marknaðinum.
Onkursvegna er hann eisini komin
heim. Abbabeiggin, Christian
Olvit, búði her fyrr í tíðini. Ein
sonur giftist inn. Alt, Akku-beiggin
minnist, hava tveir bústaðir verið í
húsunum. Grannakonan og Akkubeiggin kendust fyrr, tá ið tey
ungu í oynni leigaðu bil og koyrdu
millum bygda. Grannakonan er av
Sandi. Viðhvørt bjóðar hon Akkubeiggjanum til kaffi.

Akku-beiggin býr millum
missiónshúsið og Betania.
Sjálvur er hann hangandi
limur í fólkakirkjuni
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BÚSTAÐIR OG
LESTRARBÝLI
Skal eg lesa uttanlands ella í Havn?
Tað spyrja ungfólk í Føroyum. Sum nú er, fara
nógv teirra hagar, ið bústaður so at siga fylgir
við lestrarplássinum. Kanningar vísa, at tað
nettupp ræður um at fáa føroyingar í hesum
aldri at støðast. Annars síggja vit neyvan í
halaferðina á teimum aftur! Tíbetur gongur
rætta vegin, tí fleiri útbúgvingar fáast á Fróðskaparsetri Føroya nú enn fyrr. Og tørvurin á
lestrarbýlum veksur samsvarandi.
Bústaðir sleppa undan mvg og fáa kommunal
ar matriklar bíliga. Men so skal felagið millum
annað gera sítt til at forða fyri fráflyting.
Bústaðir royna so at byggja borð fyri báru við
at gera okkurt gott til tey lesandi at búgva í.
Støðan beint nú er, at Kommunuskúlin
verður endurnýggjaður til bústað fyri les
andi. Eisini tosa Bústaðir við Mentamálaráðið
um at yvirtaka lestrarbústaðirnar undir Fjalli
og á Berjabrekku. Og til støðutakan liggja
Venjingarskúlin og eitt grundstykki oman
Mattalág. Mest áhugaverdur er Venjingar
skúlin, tí har kunnu vera millum 60 og 100
lestrarbústaðir. Ætlanin liggur tó frammi í tíðini,
tí fyrst skal Skúlin á Fløtum verða liðugur, so
Venjingarskúlin kann gerast um.
Til ta tíð fara Bústaðir at hava eyguni eftir, um
tey lesandi finna trivnað í gamla Kommunu
skúlanum. Bústaðir eiga tveir veingir har.
Restin er kommunal. Í hesi heildini tykjast
umstøðurnar heilt góðar: innandura spæli
pláss, kommunalur garður, býarauditorium,
café og listaverkstaður renna saman við
lestrarbýlinum, har millum 50 og 80 fólk fara
at búgva.
Fyri Bústaðir ræður um at fáa fólk at trívast
heldur enn at tvíhalda um lidnar leistir. Mill
um annað verður ikki púra tætt skott millum
miðnám og hægri lestur. Ein mannkomin
HF-ari kann nevniliga hava sama bústaðartørv
sum ein unglingi undir hægri lestri, eins og
ein genta, sum lesur søgu á Setrinum, heldur
tað vera fínt at búgva á kamari.
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FINSEN LEGGUR
NAVN TIL NÝGGJU
LESTRARÍBÚÐIRNAR
Føroyski nobelvinnarin, Niels Ryberg
Finsen, leggur navn til nýggju lestrarbústaðirnar mitt í Havn.

Finsen gav
heiminum vón og
einføld amboð til
leking. Tí fekk hann
nobelheiðursløn í
læknafrøði í 1903.

Slóðbrótandi verkætlanin at umskapa
gamla kommunuskúlan í Havn til
lestrarbústaðir og eitt alment miðbýarøki verður framd í einum partalagi
millum Tórshavnar kommunu, Bústaðir,
Selmar Nielsen arkitektar og Húsavarðatænastuna.
Niels Ryberg Finsen varð føddur í Tórshavn 15. desembur 1860. Pápin, Hannes
Steingrím Finsen, var løgfrøðingur av
íslendskari amtmansætt. Mamman æt
Jóhanna Formann og var eisini fødd í
Íslandi.
Tá ið pápin bleiv landfúti í Tórshavn í
1858, flutti familjan úr Íslandi til Føroya.
Í 1871 bleiv pápin amtmaður í Føroyum. Eini túsund fólk búðu í Tórshavn
tá. Gøturnar í býnum vóru trongar, og
húsini smá við fólki í erva og neytum í
neðra. Kalt var um veturin; kroysurnar
hjá havnarfólki vóru illa bjálvaðar.
Sum smádrongur var Finsen stillførur
og mildur. Væl dámdi honum at spæla
í mølini ella gera dukkumøblar og
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modellskip til yngru systkini.
Fjúrtan ára gamal varð hann sendur
á kostskúla í Danmørk. Fríur fuglur
mistrívist í búri; Finsen bleiv vrakaður:
“Niels er ein hjartagóður drongur, men
evnini eru vánalig,” skrivaði skúlin um
havnardreingin.
Eftir tað fór Finsen til Íslands. Hann
búði hjá ommuni í Reykjavík, meðan
hann gekk í skúla. Og so fór hann niður
at lesa til lækna.
Sólarlæknin
Í Danmørk gjørdist hann ógrøðiliga
sjúkur av innvortis bruna. Ringar dagar
fór hann út úr myrka kamarinum á St.
Annæ Plads 13 at spáka. Tá kendi hann,
at magn og gagn var í sól.
Úr kamarsglugganum hevði hann eisini
varnast eina kettu, sum lá í sólini. So
hvørt sum skuggi fall á kettuna, flutti
hon seg fram í ljósið. Finsen sá eisini
smákykt fara rekandi á sólgyltum vatni.
Fall brúgvarskuggi á tey, fóru tey á flog
og leitaðu aftur til sólina.
Útbúgvin læt Finsen prenta m.a. ritgerð
ina »Om Lysets Indvirkning paa Hu-

Eisini hóskar tað sum
høkil og herðablað
at hava Finsen sum
næsta granna hjá Niels
Finsens gøtu!

den«. Í 1895 fór hann at viðgera sjúklingar
við húðtuberklum við ljósi. Viðgerðin rein
eisini væl við pokur og átøkar sjúkur. Góðu
royndirnar hjá Finsen róku sum ringar
kring knøttin.
Finsen gav heiminum vón og einføld amboð til leking. Tí fekk hann nobelheiðursløn í læknafrøði í 1903. Árið eftir andaðist
Finsen 43 ára gamal. Túsundtals fólk
fylgdu. Onkur teirra spurdi, um kongur var
deyður. “Nei,” varð svarað, “sólarlæknin er
sloknaður!”
Íbirtarin
Nógv kann hava gjørt Finsen so lítillátnan
og leysan av tímiligum errinskapi, sum fólk
søgdu hann vera. Hann gjørdist móðurloysingur fýra ára gamal. Hann varð havnaður á Herlufsholm. Hann bleiv óbøtiliga
sjúkur bara 23 ára gamal. Og fyrstføddi
sonur hansara doyði beint eftir føðing.
Gransking hansara mátti umsetast til gagn
fyri onnur. Knústar sálir skuldu endurreisast. Sorg skuldi linnast. Við hesum
arbeiddi Finsen tolin í hugans grótbroti til
sín deyð.
Við at dusta eyðmjúka íbirtaran av og kalla
lestrarbústaðirnar »Finsen«, vil navnið
gerast góður førningur hjá føroyskum les
andi. Kravið er ikki nobelvirðisløn. Ynskið
er at vísa, at tað ber til at røkka á mál. Og
vit byrja beint í Havn – eins og Finsen.
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ENDILIGA!
Vit eru í gomlu sangstovuni í Kommunuskúlanum í Havn. Torstein Jóhannes Fríðfinsson blaðar vanur í stóru tekningunum,
sum arbeiðsformaðurin hevur lagt á borðið.
Torstein lesur til bygningsverkfrøðing
í Danmørk. Beint nú er hann heima í
starvsvenjing. Hann er 23 ára gamal og er
formaður í MFS.
Karnappar
Bæði tekningar og framlidna arbeiðið at
gera søguliga skúlan til lestrarbýli eru krás
fyri unga leirvíkingin.
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Norðanfyri og eystanfyri verða tilsamans
sekstan karnappar úr glasi bygdir út í leysa
luft. Blonku útskotsgluggarnir eru hangandi andarúm til tey lesandi og glopp fyri
eyguni á teimum uttanfyri, ið fara skundandi framvið.
Niðast verður café. Í teimum fýra djúpu
karnappunum, har kanst tú sita við kaffi og
gera heimaarbeiði ella lata vera.
Ikoniskt pop-up
– Hetta er ikki tómt tos longur. Hetta er
veruleiki. Endliga fáa fólk undir hægri lestri

eitt stað, sum er teirra. Hetta er av størstu
framstigum fyri lestrarlívið í Føroyum!
Orðini bresta burtur úr Torsteini, samstundis sum hann sleppir tekningunum og
hyggur upp. Serliga bergtikin er hann av
byggitíðini; hon minnir um pop-up í Danmørk, har tey seta bingjur upp til heimleys.
– Stillassið kom upp í summar, og arbeiðið
verður liðugt næstu ólavsøku, staðfestir
hann.
At byggjaríið kortini verður beinleiðis stási-

FYRI LESANDI
Innandura spæliplássið og garðurin
verða almenn. Hvat heldur Torstein
um tað?
– Vit góðtaka tað, men sjálvur haldi
eg, at plássið heldur skuldi verið
gjørt til tey, sum búgva her. Eg vildi
havt eitt grønt øki við fýra støðum
at grilla; tað skal bera til at steikja
sær eina pylsu og renna ølstafett,
svarar hann smílandi.
Fram um alt leggur formaðurin í
MFS dent á, at leigumálini her eru
til fólk undir hægri lestri og ikki
miðnámsnæmingar.

Formaðurin í MFS, Torstein Jóhannes
Fríðfinsson, er bergtikin av, hvussu
hugnaligt og fínt tað verður í
lestrarbýlinum, sum er eitt samstarv millum
Bústaðir og Tórshavnar kommunu.

ligt, til dømis eru meiri enn tríggir metrar
upp undir loft, frøir MFS-formannin.
– Hetta kann blíva ikoniskt. Kanska fer tað
at vekja virðing at siga, at ein býr her?
Virðiligt hamskifti
Kommunuskúlin er ein tilkomin harri frá
1956. Tá ið tú ert farin um trýss, er søguligi
førningurin stórur. Fólk, sum eru abbar og
ommur teirra lesandi í dag, sótu sum børn
og terpaðu í skúlastovuni, ið nú verður
íbúð. Tí blíva upprunaligu karmarnir kíndir við virðing fyri tí gamla; millum annað
verður barst fyri at varðveita kúgvoygdu
hurðarnar, sum vóru í skúlastovunum.
Í flestu førum verða skúlastovurnar skilaðar í tvey. So verða vesi og dyr til hvørja
íbúð bygd út í tann gamla, breiða skúla-

gangin. Støddirnar á teimum 37 leigumálunum eru eftir, hvar vindeygu eru, og
hvussu stórar tær gomlu stovurnar vóru.
Uttan vesi og gang eru íbúðirnar millum
20 og 50 fermetrar. Tvær størri íbúðir,
sum eru hugsaðar sum kollektivíbúðir,
har leigarar deilast um køk, vesi og felags
hentleikar.
Soleiðis hava Bústaðir samantvinnað tvey
konsept, og tað er fantastiskt, heldur hann.
Betri enn á Garði
Torstein hevur búð á Garði í Keypmannahavn. Har var alt samhaldsfast; bara sjálvt
kamarið var privat.

– Vit gera mun á at lesa og ganga
í skúla. Miðalaldurin á Setrinum er
kanska 27. Í slíkum árum má bera
til at sleppa heimanífrá fram um
tey, sum ganga á studentaskúla og
eru 17!

Ball og børn
Hamskifti skúlin verður annað enn bert
býli. Har verður býarauditorium. Har
verða alment spælipláss og felagsrúm.
Og kanska fær grannin, Mimir, andliga
endurreisn. Leiðin niðan í skeinkistaðið í
Sjúrðargøtu verður nevniliga stytt munandi við einum tunli úr lestrargarðinum.
Torstein smírist: – Setur tú 50 ungfólk
saman, finna tey útav at hugna sær. Men
javnvág má vera. Kanska skuldi ein vongur
verið vardur móti óljóði. Pláss má vera fyri
bæði ballfallera og barnafamiljum.

Samanborið við Regensen bregður stóra
lestrarbýlið í Havn frá so mongum.

Grannar · Bústaðir

23

Sinnisbati átti eitt grundstykki mill
um Blómubrekku og Berjabrekku.
Har fara Bústaðir nú at byggja. Av
38 íbúðum verða tólv til fólk við
sálarheilsutrupulleikum.
Súsanna Olsen,

forkvinna í Sinnisbata

Súsanna Olsen,
forkvinna í Sinnisbata
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ALLUR SINNISBATI
BØTIR
Fyri at fáa serliga hjálp í okkara vælferðar
samfelagi mást tú hava eina formliga orsøk
at heingja hjálpina uppá. Viðhvørt er hesin
knakin ein diagnosa. Er eitt barn atferðartrupult, útloysir t.d. ADHD-diagnosan
almenna hjálp.
Fyri fáum áratíggjum síðan var øðrvísi. Tá
høvdu vit fleiri originalar og færri diagnosur. Kanska fara vit at bakka eitt sindur
aftur til ta tíðina.
Tað heldur, ið hvussu er, forkvinnan í
Sinnisbata, Súsanna Olsen. Hon ynskir eitt
land, ið fevnir tað fjølbroytta; eitt fólk, ið
ikki byrgir seg inni í grannaløgum, har øll
látast at vera líka.
Syndarlig bústaðarsøga
Fyrr vórðu sálarveikir føroyingar sendir til
Danmarkar. Fyrstu teirra komu aftur av
Rødbygaard til móðurland sítt í 1969.
Tá ið Sinnisbati varð stovnaður trettan
ár seinni, sótu flestu sjúkuflóttarnir úr
Danmørk enn á Eirargarði. Síðan hevur tað
verið aðalmál hjá Sinnisbata at fáa teimum
bústað millum aðrar borgarar.
Frá byrjan vildi Sinnisbati nettupp fáa
bústaðir til sálarsjúk, tí nógv teirra høvdu
verið innløgd alt ov leingi. Sum onkur
tók til: Tað krevur góða heilsu at liggja á
sjúkrahúsi!
– Tað ræður um at fáa fólk út av sálardeild
um; ikki tí tey eru óynskt har, men tí nógv
verða sjúkari av at vera har leingi, staðfestir

Súsanna Olsen, ið bleiv forkvinna í 2013.
Samstarv og samfelagssinni
Sinnisbati átti eitt grundstykki millum
Blómubrekku og Berjabrekku. Har fara
Bústaðir nú at byggja. Av 38 íbúðum verða
tólv til fólk við sálarheilsutrupulleikum.
– Bústaðir hava fingið grundstykkið fyri tað,
vit keyptu tað fyri í sínari tíð. Afturfyri fáa
vit rætt til hesar tólv íbúðirnar. Tað er eitt
stórt framstig fyri okkum, leggur forkvinnan
í Sinnisbata dent á.
Sambært Súsonnu er tað gott, at Sinnisbati
og Bústaðir eru saman um hetta. Samstarv
ið munar, sjálvt um tørvurin enn er stórur.
– Nógvir løkir smáir gera stórar áir. Vit
eru farin fyrsta fetið inn í eina nýggja tíð í
Føroyum. Nú byggja vit íbúðir, sum eru fyri
øll. Tað, sum Bústaðir gera, kallast »Corporate Social Responsibility«. Bústaðir taka
samfelagsábyrgd, sigur hon.
Sum tú og eg
Sálarsjúk ganga í fleiri torvum. Summi eru
illa sjúk, men tey flestu kunnu sum einki
búgva í einum vanligum býlingi.
– Hesi eru fólk sum tú og eg, ið halda hús
og gjalda fulla leigu. Summi arbeiða, og
onnur fáa avlamishjálp. Tað er upp á tíðina,
at tey sleppa upp í samfelagið. Tey kunnu
ríka grannalagið við sínum førleikum, sigur
Súsanna og skoytir uppí, at tørvar onkrum
teirra hjálp, kemur fólk at veita hana.

– Júst sum tá ið ein persónur hevur eitt
likamligt brek og tørvar stuðul í størri ella
minni mun!
Óttist ei!
Forkvinnan í Sinnisbata skilir tó, at fólk í
hinum íbúðunum kanska ikki vita, hvat tað
merkir at hava ein sinnisveikan granna,
og at hesi »normalu« tí kunnu verða eitt
sindur ørkymlað.
– Ja, eg skilji tey óalmindiliga væl! Tey vita
kanska ikki, hvussu fólk við sálarheilsu
trupulleikum eru. Men sálarveik eru ikki
tað sama sum fyrr. Heilivágur og viðgerð
annars eru vorðin nógv betri. Fólk við
diagnosum, sum gjørdu ein avlamnan fyri
20 árum síðan, liva í dag eitt vanligt lív.
Til dømis hava summi skisofreni. Tað var
verðins endi í gomlum døgum, men ikki
longur, vísir Súsanna á.
Skaptu sjálv íbúðirnar
Sinnisbati ynskti hugnaligar, funktionellar
og modernaðar íbúðir. Gott samstarv gjørdi, at ynskið gekk út.
– Fólk frá Almannaverkinum, Bústøðum og
Sinnisbata sótu og prátaðu aftur og fram.
So fann onkur upp á at flyta veggin ein
metur út eftir allari fasaduni. Tá kom eitt
eyka kamar burturúr. Soleiðis fingu vit nógv
burtur úr fáum fermetrum. Nú fáa øll tvey
kømur. So ber til at hýsa liggjandi gestum,
og støk foreldur kunnu hava børn hjá sær
um vikuskiftini, sigur forkvinnan at enda.
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SÍÐSETUR VIÐ RANGGIL
Beint tá ið tú kemur út úr leirvíkartunl
inum, varnast tú býlingin. Hygg høgrumeg
in Effo-skeltið. So sært tú grøna flagtakið.
Koyr eftir Kúlubakka og halt fram niðan
gjøgnum Garðsveg. Sneið so til vinstru
eftir Sporamørk. Undir vegnum har eru
sambýlið Giljagarður og býlingurin hjá
Bústøðum.
Søguligt
Leirvík er av elstu bygdum. Fólk hava
støðast her síðan ár 800. Søgan er rík, og
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ábyrgdin hjá Bústøðum samsvarandi stór.
Byggingin við Ranggil hevur eydnast væl.
Við Ranggil er heldur ikki so galið. Sólarkaffi fæst í lívd av eysturættini, tí búeind
irnar eru forskotnar.
Skýming
Á okkara døgum búgva umleið 850 fólk í
øllum aldri í Leirvík. Lutur teirra eldru á
staðnum liggur ikki eftir. Arbeiðslívið hevur
kanska snúð seg um høvd, handil og knettir
hjá konum, og seyð, stál og trol fyri menn.

Fyri tey flestu er galdandi, at stríðið hevur
vart 40 ár ella longur. Tá troyttast tú. Ein fer
frá við eftirløn. Ár og ellisvomm leggjast á.
Tú fúnar, men fánar ei. Eyðmýkt vigar upp
ímóti forfalli. Slitnar orðagreipur sum »lív
og heilsa« fáa umsíðir innihald.
Við skýmingini fylgja eisini onkrar jarðbundnar avbjóðingar. Kanska ert tú um
sjeyti ella longri á leið í dustsins árum og
býr í stórum sethúsum.
Tað er farið at ekkóa í heiminum.

bygningurin er klæddur við viði. Trífaldir
rútar eru í plastvindeygunum. Hitaskipan
við endurvinning vermir gólvini. Goymslurúm, úthús og terassa hoyra til.
Kann tað vera gott at vera rørslutarnaður?
Ið hvussu er við Ranggil. Allar íbúðirnar
eru gjørdar, so fólk í rullistóli kunnu búgva
í teimum. Ein av íbúðunum er serliga serlig, tí hon er til serligan tørv. Tann íbúðin
er næst eldrasambýlinum, so haðan fæst
neyðugur stuðul.
Synergi
Úr sjónarhorninum hjá einum eftirløntum
leirvíkingi kann grannalagið við Ranggil
fatast sum eitt logistiskt meistaraverk; sum
løgsteinar í lívinum. Tú kanst selja set
húsini. So fært tú leiguavtalu við Bústaðir
í bygdini. Og so glíður tú so líðandi inn til
grannarnar á Giljagarði. Bara eitt slætt tún
skilir íbúðirnar og sambýlið.

Smidligt
Tú kanst ikki trýsta og toga eini sethús
eftir tørvi sum eitt annað stovuborð við
eykaplátu. Tí royna Bústaðir at hava fjøl
táttað útboð, ið bæði eru til ung og eldri.
Ein liður í hesum eru teir tilsamans 360
leigufermetrarnir við Ranggil 3, 5, 7, 9 og
11, ið vóru lidnir 15. juli 2014.
Allar fimm íbúðirnar eru í einari og somu
hædd. Hóast lágar í lendinum, sæst út á
fjørðin úr teimum. Kalsoy er í baksýni.
Saman
Tvær íbúðir eru 63 fermetrar. Tríggjar
eru 78. Tær minnu íbúðirnar hava eittans
sovikamar. Hinar hava tvey. Vilt tú hava
endahús eystanfyri? Miðjuna? Tað ger ikki
mun, tí her er friðarligt.
Grannarnir eru góðir og árvaknir. Sjálvur

Tað ber eisini til at vera heima um dagin
og á Giljagarði um náttina; at ganga ímill
um og eta saman við øðrum og vera um
búfólkini. Tú kanst hjálpa Giljagarði, eins
og Giljagarður hjálpir tær. Júst sum har, ið
grannar semjast væl.
Sorgblítt
Tey deiligu hús, hugsar ein kanska, tá ið
ein fer fram við gomlu húsunum hjá sær.
Tað er sorgblítt. Men man kann bara ikki
búgva har longur.
Hóast tað er kensluborið at síggja sítt gamla heim í bygdini, kann ein gleðast um, at
onkur nýggj familja er í húsunum. Hon
fær kanska gleði av stóra urtagarðinum, ið
tey eldru ikki orkaðu at røkja longur. Og
ung, sum tey eru, liggur væl fyri at ganga
gjøgnum trappurnar!

Árliga húsa
leigan við
Ranggil er
738 kr. fyri
fermeturin.
Tað hjálpti, at
Eysturkommuna læt
Bústøðum grundstykkið
bíliga, og at landið
sleppur m. ø. Bústøðum
undan meirvirðisgjaldi.
Treytin fyri at sleppa
undan mvg er, at í
minsta lagi 10 prosent
av íbúðunum verða
gjørdar soleiðis, at
rørslutarnað kunnu
búgva í teimum. Allar
fimm íbúðirnar í Leirvík
eru gjørdar sambært
hesi treyt.

Við Ranggil hevur ein urtagarðsmaður ver
ið og sett runnar niður. Alt riggar. Eingin
ábyrgd er av umvælingum. Tað er bara at
siga frá, um okkurt er galið. So verður tað
gjørt.
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83%

Um ein íbúð við køk/stovu og 2 kømurum
verður tøk, eru 63% av limunum áhugaðir
í henni.

FLEST YNSKIR UM
2 KØMUR

Tá tú hevur búð í íbúð hjá Bústøðum í eitt
ávíst tíðarskeið (sum nú er ásett at vera
í minsta lagi í eitt ár), kanst tú seta teg á
innanhýsis bíðilistan við at gjalda uppskriv
ingargjald og ársgjald. Harvið fært tú fram
íhjárætt at flyta í aðra búð, sum verður tøk.

INNANHÝSIS BÍÐILISTI

Tryggja tær at vit hava røttu
teldupostadressuna hjá tær, tí vit fara í
alt størri mun at samskifta við limirnar
umvegis teldupost.

SAMSKIFTI

BÍÐILISTIN

av fólkunum á bíðilistanum
ynskja leigubústað í
Suðurstreymoy
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Tá vit senda tær eitt treytað tilboð fyri at
vita, um tú hevur í áhuga í ávísari íbúð, vilja
vit gjarna frætta aftur, um tú tekur av ella
ikki. Um vit tríggjar ferðir á rað hava sent
tær treytað tilboð, sum vit ikki hava fingið
svar uppá, verður tú settur sum hvílandi
limur. Sum hvílandi limur kanst tú altíð
biðja um at gerast søkjandi limur aftur.

VIT VILJA FEGIN
FRÆTTA FRÁ TÆR!

Við at fylla út umsóknarblaðið á heimasíðuni
og gjalda 200 kr. fyri uppskrivingina, kemur tú
á bíðilistan. Tá tú hevur goldið, ert tú limur.
Sum limur ert tú á bíðilistanum við tínum
ynskjum, sum tú hevur upplýst við innliman.
Ynskini vísa okkum, hvørja stødd og hvar í
landinum tú ynskir bústað. Harnæst skalt tú
eina ferð um árið gjalda eitt ársgjald á 150 kr.
fyri at halda títt pláss á bíðilistanum, óansæð
um tú ynskir ein bústað nú ella seinni.

KOM Á BÍÐILISTAN

Fyri at tú skalt fáa atgongd til at søkja um
okkara leigubústaðir, er tað ein treyt, at
tú teknar teg sum lim í okkara bústaðafelagi. Tá kemur tú samstundis á okkara
bíðilista.

LIMASKAPUR ER
EIN TREYT
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Ring 401000 ella skriva til
bustadir@bustadir.fo og fá at
vita, hvat nummar tú ert á bíðilistanum, ella um tú vilt broyta
tíni bústaðarynski.

MÍTT NUMMAR?

Vit hildu tá og meina enn, at hetta
var besti mátin at skipa listan frá
byrjan av.

Lýst varð alment við einum
tíðarskeiði í september 2013, har
fólk av fyrstantíð kundu tekna seg
sum lim hjá Bústøðum. Tað gjørdu
fleiri enn 1.700 fólk. Síðani varð
við lutakasti gjørt av, hvat nummar
á bíðilistanum hvør fekk til eina
íbúð frá Bústøðum. Elektron
saman við einum grannskoðara
stóð fyri lutakastinum, so skott
skuldi vera millum listan og
umsitingina hjá Bústøðum.
Endamálið var, at øll skuldu vera
javnsett og ongin skuldi vera fyri
mismuni. Eftir hetta tíðarskeið
koma fólk á listan eftir tí degi, tey
hava teknað limaskap.

LUTAKASTIÐ

Tað er ikki loyvt at framleiga, tí tú hevur
búskyldu á bústaðnum. Men tað eru
undantøk, um tú í eina tíð hevur búð í eini
íbúð hjá okkum og í eitt styttri tíðarskeið
mást flyta t.d. tí tú í eitt tíðarskeið má arbeiða
aðrastaðni, mást flyta í lestrarørindum ella
mást flyta vegna sjúku.

FRAMLEIGAN

Bíðilistanummarið sigur, hvat nummar tú
ert á samlaða bíðilistanum fyri øll sjey økini
kring landið í mun til aðrar limir, og ikki
hvat nummar tú ert á tínum ynskta øki.

NUMMARIÐ

Sum hvílandi limur fært tú ikki
tilboð um íbúð. Men tað er snilt at
skriva seg upp, tí tú betrar um
møguleikan at fáa ein bústað seinni.

HVÍLANDI LIMUR

Aldursmarkið er
15 ár fyri at gerast limur
og leiga

15 ÁR

Tú hevur altíð møguleika at flyta tínar raðfestingar, til dømis at minka ella vaksa um
støddina av íbúðini ella at flyta øki, uttan at
missa títt pláss á bíðilistanum.

TÍNAR RAÐFESTINGAR

Títt nummar á bíðilistanum er
persónligt, og tú kanst ikki býta um
nummar við onkran annan.

PERSÓNLIGT
NUMMAR

Marjun W. Thomassen,
fíggjarleiðari
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Arkitektur: Ósbjørn Jacobsen

TORGIÐ
VIÐ
HEIMSINS
ENDA
Shakin’ Stevens, Shu-bi-dua og Smokie. Westlife,
Bobby Bare og Boney M.
Øll hesi gitnu tónleikanøvn hava verið í Klaksvík.
Tað passar. Tey hava staðið á somu pallum sum
Trøllapætur, Science Fiction og Dynamitt. Og so
okkara elskaði Ólavur Presley í sínum ullintu longjohns.
Samvirkan
Onkursvegna rennur saman millum Dynamitt í
Klaksvík og Smokie úr Bradford. Synergi kyknar. Í
tólv ár hevur Summarfestivalurin nettupp livað av
at knýta saman tað, ið kann tykjast fjart hvørt frá
øðrum. Uttan slíka samvirkan hevði ein so stórur
festivalur neyvan fest røtur við heimsins enda at
kalla.
Samvirkan býr eisini undir bústøðunum á
Biskupstorgi, sum fólk flyta inn í stutt eftir komandi
summarfestival. Ein sjálvsognarstovnur hjá
Klaksvíkar kommunu og Bústøðum eigur tær 30
íbúðirnar.
Aðalsetningur í býartrivnaði er at tvinna saman
arbeiðspláss, bústaðir og handlar. Tað er galdandi
á Biskupstorgi. Eftir ætlan fer eitt annað felag í
Klaksvík at eiga og reka handilspartin har.
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Hóast ein sjálvsognarstovnur eigur íbúðirnar á
Biskupstorgi, umsita Bústaðir leigumálini eftir sama
leisti sum aðrastaðni. Í sambandi við bíðilista og
innanhýsis flyting hava leigarar á Biskupstorgi sostatt
somu rættindi sum aðrir limir hjá Bústøðum.

Tólvtu ferð
Eisini samvirkan, synergi, ið er av
fíggjarligum slagi, eyðkennir Biskupstorg.
– Verkætlanin er somikið stór, at gott
var at fáa onkran at gera hetta saman
við, sigur Marjun W. Thomassen,
fíggjarleiðari á Bústøðum.
Biskupstorg er tann tólvta í røðini av
miðbýarætlanum, sum í lidnum døgum
hava ligið á borðinum hjá Klaksvíkar
kommunu. Tað var við stovnsfæi úr
Sjálvsognarstovninum undir Kráarbrekku,
at Bústaðir og Kommunan loksins settu
hol á.
– Fyri Bústaðir var ætlanin gylt høvi at
fáa nakrar íbúðir mitt í Klaksvík. Fyri
Kommununa loysir tað seg helst eisini
at fremja hesa tólvtu miðbýarætlanina,
sigur Marjun.
At tað var rætt hjá Bústøðum at fara við
júst hesa ferð, er Marjun púra vís í.
– Áhugin hjá øðrum enn Bústøðum at
byggja við Bispupstorg er stórur. Sum
tað sær út nú, fær Klaksvík ein livandi
miðbý, ið nógv hava saknað, sigur hon.
Javnt
Tá ið húsaleigan á Biskupstorgi skuldi
ásetast, gjørdi fíggjardeildin nógv
burturúr at finna eina haldføra loysn.
– Grunnurin skal ikki forvinna nak
að, men hann má kortini klára at
halda íbúðirnar við líka, so tær verða
verandi sum nýggjar, sigur Marjun W.
Thomassen.
Tí hevur grunnurin fíggjað byggingina
yvir minst 30 ár.
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– So skulu fólk, sum flyta inn fyrst, ikki
gjalda ov nógv. Og tey, sum koma aftaná,
fáa líka góðar íbúðir sum tey fyrstu, vísir
Marjun á.
Húsaleiga
Fyri at allir leigarar frameftir skulu fáa
líka góðar íbúðir at búgva í, verða áleið
10 prosent av húsaleiguni sett av til
langtíðarviðlíkahald.
– Hetta skal fyribyrgja ógvisligum
leiguhækkingum, tá ið íbúðirnar skulu
umvælast, sigur Marjun W. Thomassen,
fíggjarleiðari á Bústøðum.
Hóast ein sjálvsognarstovnur eigur
íbúðirnar á Biskupstorgi, umsita
Bústaðir leigumálini eftir sama leisti
sum aðrastaðni. Í samband við bíðilistan
og innanhýsis flyting hava leigarar á
Biskupstorgi sostatt somu rættindi sum
aðrir limir hjá Bústøðum.
Tá húsaleiga verður roknað, letur
Bústaðir 30 prosent av byggi
kostnaðinum í stovnsfæi. Hini 70
prosentini ganga inn í roknistykkið við
húsaleiguni. Orsøkin er ynski um at
javna húsaleiguna, so at teir leigararnir
sum flyta inn fyrst, ikki gjalda alla
íløguna, men bara ein part av hesum
kostnaði.
At tað er ein sjálvsognarstovnur, sum
eigur íbúðirnar á Biskupstorgi, kann
merkja, at bæði stovnsfæ og fíggingingin
gerast eftir einum øðrvísi leisti, tí í mun
til Bústaðir kann sjálvsognarstovnurin
læna pengar. Hetta er nakað vit fara at
arbeiða meira við, tá verkætlianin er
komin tað longur.

FÍGGJARDEILDIN
Umframt leiðaran arbeiða fýra fólk
á fíggjardeildini. Deildin hevur bókhald, roknskap og umsitur gjaldføri
og útlán.
Við ársbyrjan 2016 høvdu Bústaðir
38 milliónir krónur í tøkum peningi
og 177 milliónir í lánsbrøvum.
Lánsbrøvini eru stuttfreistað og sera
umsetilig fyri at sleppa undan váða.
Fíggjardeildin umsitur virðini varliga,
tí tey skulu brúkast til at byggja og
keypa leiguíbúðir fyri ta komandi
tíðina.
Fíggjardeildin ger ársroknskap hjá
Bústøðum. Millum annað ger deildin
eisini roknskap fyri allar býlingar;
endamálið er altið at kunna seta
røttu húsaleiguna.
Somuleiðis umsitur fíggjardeildin
gomul útlán hjá Húsalánsgrunn
inum, Íbúðargrunninum og
Bjálvingarlánsgrunninum. Tilsamans
eru sløk 2.000 slík útlán.
Dagligt bókhald verður gjørt á
fíggjardeildini. Tað fevnir eisini um
byggiverkætlanir, ið Bústaðir fremja.
Fíggjardeildin skrásetur skuldarar
og kravánarar og váttar, at rokningar
eru rættar og samsvara við fíggjar
ætlanir í ymsum verkætlanum.
Vanliga bókhaldið verður gjørt í
KT-skipanini EG Bolig. Lønarbókhaldið verður skrásett í »Løttløn«
og speglað yvir í EG Bolig. Virðisbrævabókhald verður gjørt í PandaConnect, og útlánsvirksemið er í
3270, sum gamla bankaskipanin hjá
Elektron eitur.

Tað ræður um at vera í eygnahædd við
tey, sum leiga, tí tey eiga eisini sín part av
Bústøðum.

TEKNISKA DEILD
At vera byggiharri er at eiga tað, ið verður
bygt. At hava projekteringsleiðslu er at gera
útbjóðingartilfar. Og at hava byggileiðslu er
at hava eftirlit við arbeiðinum, sum byggifyritøkur gera.
Av teimum 17 starvsfólkunum á Bústøðum
eru seks á Teknisku deild. Hesi seks starvsfólkini halda bústaðirnar við líka, men
fram um alt er deildin nettupp byggiharri,
projekteringsleiðari og byggileiðari.
Ymist er, hvussu Bústaðir hava bjóðað út

arbeiðið at byggja íbúðir. Umleið helvtin av
projektunum hevur verið heildararbeiðstøka. Tað merkir, at ein og sama byggi
fyritøka avgreiðir alt arbeiðið.
Hin helvtin er sundurbýtt arbeiðstøka.
Tá gera fleiri fyritøkur hvør sín part. Hetta
krevur, at tey á Teknisku deild skulu vera
millumgongufólk millum hesar fyritøkur, til
dømis el-innleggjarar og timburmenn.
Heildararbeiðstøka er tað, ið Teknisku
deild dámar best. Á henda hátt kemur

felagið beinanvegin í samband við byggi
fyritøkuna, sum sjálv ger ella bjóðar út alt
frá útgrevstri til lidna bygging.
Tekniska deild á Bústøðum hevur fingið
byggiroyndir. Avbjóðingar hava verið og
summar ætlanir eru vorðnar seinkaðar av
hesum ávum.
At enda lukkast tó altíð at koma á mál. Í
løtuni eru 145 leigumál, og í 2018 verða tey
væntandi um 300 í tali.

Grannar · Bústaðir

33

Arkitektur: Palli Gregoriussen

Bogi Jacobsen,
leiðari á Teknisku deild

REYÐA BYGDIN
Gamli Húsalánsgrunnurin hevði savnað
fleiri hundrað milliónir í fæi, tá ið hann
skifti ham í 2011.

sen skoðar verkið. Nøgdur vísir hann til ein
ímyndaðan tríhyrning, sum er pengar, tíð
og dygd. Tvey av trimum hornum í tríkant
inum eru ónertilig.

Næstan øll í Føroyum búgva privat. Bara 11
prosent leiga, og tað er mest frá privatum.
Men nú broytist. Síðan Bústaðir byrjaðu,
eru 145 leigumál sprottin úr nýbygging og
endurnýggjan. Í næstum sleppa fólk inn í
tær 22 íbúðirnar á Óðinshædd.

– Sum byggiharri slaka Bústaðir hvørki
peningaliga ella viðvíkjandi dygd. Men
vit hava tíð at bíða. Tað sæst eisini við, at
Óðinshædd er seinkað nakað, viðgongur
Bogi.

Moralurin
Tekniski leiðarin á Bústøðum, Bogi Jacob-

– Alt, sum Bústaðir gera, er óvanligt. Einki
eitur »plaga«. Vit broyta spælireglurnar.

34

Grannar · Bústaðir

Hetta er eitt paradigmuskifti. Vit ganga
nýggjar vegir, og vit eru eyðmjúk!
Bogi Jacobsen er bæði stórorðaður og
lítillátin, tá ið hann lýsir kollveltingina hjá
Bústøðum. Hetta passar við myndina av
einum risa, sum gongur á tá.
– Vit hava atlit at verandi samfelag, tá ið vit
byggja. Vælvildin frá fólki í grannaløgum
skal skapa eitt rensl av áhugaðum leigar
um, sigur hann.

Á ÓÐINSHÆDD
ERU 22 ÍBÚÐIR Á
TILSAMANS 1.604
FERMETRAR

Bústaðir eru farnir niður at húka. Felagið
stendur nú í eygnahædd við fólk, sum
flyta inn í reyðu bygdina, ið ein gamal
arkitektur so eyðmjúkliga hevur staðsett á
Óðinshædd.
Eftirlitið
Sambært Boga slepst ikki undan at gera
mistøk, men týðningarmikið er at somu
mistøk ikki verða endurtikin.
– Fyri at okkara royndir ikki skuldu gerast
ov dýrt keyptar, byrjaðu vit við smáum
byggjaríum. Tær royndirnar hava lært
okkum at forða fyri feilum í størri ætlanum
sum hesi á Óðinshædd. Her skal eisini vera
gott um 20 ár, sigur hann.
Íbúðirnar eru bygdar í pørtum í einum
turrum kjallara á Signabø, settar upp á
Óðinshædd og síðan kannaðar fyri fukt og
annað. Í sambandi við allan býlingin er
tilgongdin lendismodulerað við m.a. Autocad, 3D Analyst og SketchUp.

– Tað loysir seg, tí tá verða feilirnir virtuellir heldur enn veruligir, sigur Bogi, ið
sjálvur er sivilverkfrøðingur.
Bogi kennir seg sum umboð fyri eigaran,
Føroya fólk. Á Óðinshædd hava Bústaðir tí
havt bæði innanhýsis og uttanhýsis gransk
ing fyri at finna feilirnar, áðrenn arbeiðið
varð byrjað.
Dreymarnir
Her er væl búgvandi. Húsini hava slætt
tún. Gott útsýni er eystureftir.
Nakrar íbúðir eru 83 fermetrar í ein
ari hædd við gangi, tveimum kømrum,
baðirúmi, grovkøki, køki og stovu; alt fyri
6.000 krónur um mánaðin.

Tær minnu íbúðirnar kosta 4.400 krónur
um mánaðin.
Ætlanir eru um at nýta 10.000 fermetrar
hinumegin vegin í einum samstarvi við
Tórshavnar Kommunu.
– Her skal vera okkurt til fólk í búnum
aldri, tí umhvørvið er so serliga gott, held
ur Bogi Jacobsen.
Umframt náttúruna er alt í nánd; frá
barnagarði til Tjarnargarð. Eitt hanagleiv er
til handils, lækna, tannlækna, posthús og
fitness.

Aðrar íbúðir áleið somu stødd eru í tveim
um hæddum. Í niðaru hædd eru kamar,
baðirúm, køkur og gangur. Góð trappa er
upp á loftið, har stova, lítið vesi og tvey
kømur eru. Hendan íbúðin kostar 6.300 at
leiga um mánaðin.
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Arkitektur: Albert Isfeldt

Fyri árslok flyta fólk inn í
tær tólv íbúðirnar hjá Bústøðum
við Skansan í Havn

Allan Skaalum,
leiðari á Umsitingardeildini
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KANSKA SKANSA?
Vit bíða spent eftir fyrstu íbúgvunum
til býlingin við Skansan!
Ímeðan greiðir Allan Skaalum frá
bíðilistanum hjá Bústøðum. Allan er
leiðari á deildini, ið m.a. umsitur limalistan, innflyting og kunning.
– Sjálvt um nógv eru um boðið, er
tilgongdin at finna leigarar long og
krevjandi, sigur hann.
Soleiðis velja vit
Allan Skaalum fortelur, at fyrst fær
Almannaverkið bjóðað fimta hvørt
leigumál. Síðan verður ein partur av
leigumálunum bjóðaður verandi leig
arum hjá Bústøðum, ið vilja hava okkurt annað at búgva í. Hesi mugu hava
leigað minst eitt ár hjá Bústøðum. Ikki
fyrr enn hesir leigarar hava fingið sítt,
og Almannaverkið hevur fingið sítt,
verður farið at finna hinar leigararnar
á bíðilistanum.
– Jú fyrr, tú hevur meldað teg sum lim,
jú longri frammi ert tú á listanum,
minnir Allan á.
Bústaðir hava í løtuni 145 leigumál.
Felagið vil tryggja ymiskleika í hesum
hópinum.
– Býlingarnir skulu spegla samfelagið,
sigur umsitingarleiðarin.
Innflyting
Tá ið ein bústaður er tøkur, hendir
hetta: Tann, sum stendur fremst á bíðilistanum, fær bræv frá Bústøðum um,

at viðkomandi kann leiga bústaðin.
Men nøkur teirra, sum standa næst
á listanum, fáa eisini bræv við sama
treytaða tilboði.
– Hetta verður gjørt, tí viðhvørt sigur
tann fremsti á bíðilistanum nei, tá ið
viðkomandi fær bjóðað ein bústað.
Orsøkin kann vera ynski um ann
að stað, prís ella stødd, sigur Allan
Skaalum.
Tá ið ein hevur sagt ja til at leiga
frá Bústøðum, gera viðkomandi og
Bústaðir leigusáttmála.
– Áðrenn hetta fær leigarin alt at vita
um bústaðin og kann eisini síggja
hann. Leigarin fær lykil, tá ið sáttmálin
er undirskrivaður, og depositum og
fyrsta leiga eru goldin. Møgulig misrøkt
verður endurgoldin við depositum, tá
ið leigarin flytur út, greiðir Allan frá.

HER YNSKTU
FÓLK AT BÚGVA
sambært bíðilistanum hjá
Bústøðum í oktober 2016
Suðurstreymoy: 1.220 limir
Eysturoy: 253 limir
Norðuroyggjar: 246 limir
Norðstreymoy: 108 limir
Vágar: 96 limir
Suðuroy: 56 limir
Sandoy: 28 limir

Tær fyrstu tvær vikurnar eftir, at leigarin er fluttur inn, kann hann boða frá
feilum, ið ikki vórðu uppdagaðir undir
innflytingarsýninum. Hetta verður
skrásett og umvælt eftir, hvussu átrok
andi tað er.
– Leigarin skal ikki hanga upp á nakað,
sum var brotið, áðrenn hann flutti inn,
lovar Allan Skaalum.
Eftir at leigarin er fluttur inn, og allar
avtalur eru farnar at virka, gongur
samskiftið millum leigaran og Bústaðir
mest gjøgnum húsavørðin.
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UMSITINGARDEILDIN
Á umsitingardeildini hjá Bústøðum starvast ein
leiðari og trý skrivstovufólk. Deildin umsitur leigumál,
limalista, bíðilista, innflyting og útflyting og hevur
ábyrgdina av heimasíðu og kunning annars.
Harumframt samstarvar og samskiftir deildin nógv við
almennar myndugleikar og áhugafeløg.
Tá ið ein leigari sigur leigumálið upp, ger deildin
eina endauppgerð. Uppgerðin umfatar møguligar
umvælingar, sum skulu gjaldast av depositum.
Arbeiðið at finna nýggjan leigara byrjar beinanvegin,
tá ið leigumál er uppsagt. So kann nýggjur leigari flyta
inn, so skjótt sum møguligt, tá ið hin er farin.
Umsitingardeildin fylgir við, at húsaleiga og limagjøld
verða goldin. Tá ið eftirstøður eru, verður áminning
send.
Er húsaleiga ikki goldin, verður eftirstøðan
innheintað, og fyri at vera á bíðilistanum má
limagjaldið vera goldið. Ógoldið limagjald hevur við
sær, at limur verður strikaður av listanum.
Bústaðir brúka KT-skipanina, EG Bolig, til at stýra
virkseminum á umsitingardeildini. Flestu donsku
bústaðafeløg stýra sínum virksemi við hesi skipan.
Alt viðvíkjandi limum og leigarum verður skrásett
í KT-skipanini. Síðan er lætt at fylgja við bíðilistum
og eftirstøðum. Ymiskt hagtalstilfar fæst eisini úr
skipanini.
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RAKSTRARDEILDIN

Uppgávurnar eru sera ymiskar. Tær røkka heilt frá
nýbygging til at føða hinar deildirnar á Bústøðum við
dátum av alskyns slagi. Húsavørðirnir eru høvd og
hendur hjá Bústøðum úteftir, sum gera vanligar ábøtur
og fara út til leigararnar at sýna, tá ið flutt verður.
M.a. verða allir teljarar avlisnir í sambandi við flyting.
Eisini stendur húsavørðurin fyri at gera útflytingar- og
innflytingarsýn.
Húsavørðirnir gera alskyns smærri umbyggingar og
tekna innrættingarskitsur.
Húsavørðirnir gera sjálvir smærri umvælingar, men
samarbeiða eisini við aðrar handverkarar um størri
uppgávur. Er tørvur á umvæling, verður hon gjørd, tí
bústaðurin má vera í góðum standi til næsta leigara. Tá
kemur málari, timburmaður ella annar handverkari ofta
at hjálpa.
Flagtekjur og grasplenur skulu sláast og lúkast, og
hampað verður uttan um býlini.
Tað er ein avbjóðing, at bústaðirnir eru so spjaddir kring
landið, men skipað verður fyri regluligum vitjanum á
øllum leigubústøðunum.
Hetta verða leigarar kunnaðir um, so tað er lætt og
smidligt at skipa fyri góðum viðlíkahaldi og samskifta
við leigarnar um neyðugar ábøtur.

Á deildini, sum hoyrir undir
Teknisku deild, starvast
rakstrarleiðarin og tríggir
húsavørðir, ið eisini eru
metingarmenn.
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2 bygningar vórðu
keyptir á Heimasta
Horni frá BankNordik
í 2014.

Steingrímur B. Funding,
rakstrarleiðari
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FRÁ BYGGING TIL
VIÐLÍKAHALD
Á Bústøðum er Steingrímur B. Funding
rakstrarleiðari á Teknisku deild, sum mest
stendur fyri at byggja. Men so líðandi fer
deildin frá at vera byggiharri til at røkja
býlingarnar: Bústaðir verða ein viðlíkahaldsuppgáva!
Steingrímur hevur gjørt sær onkrar tankar
um hetta skiftið.
– Eg veit, at Tekniska deild hevur verið
ógvuliga upptikin av øllum byggiprojekt
unum. Men nú skulu vit meira í gongd við
at viðlíkahalda ognirnar innan, uttan og
rundanum. Hetta er til gagns fyri leigararnar, sum vit eru her fyri. Men vit gera tað
eisini, tí ognirnar hava eitt stórt peningaligt
virði, sigur hann.
Tíbetur er eingin ogn hjá Bústøðum
niðurslitin. Men hvussu heldur ein húsavørður nýggjar og púra endurnýggjaðar
íbúðir viðlíka?
– Tað gert tú við at gera kravdar ábøtur
beinanvegin, so íbúðirnar altíð eru snøggar
og innbjóðandi, tá ið fólk flyta inn! Og við
at upplýsa um, hvussu fólk skulu fara við
íbúðunum, sum tey leiga og ikki eiga sjálv,
sigur Steingrímur og leggur dent á eitt, ið
nógv kanska ikki geva gætur:

– Tað ræður um at vera árvakin, tá ið
íbúðirnar skifta leigara!
Samstarvið
Nýggir kustar sópa best, men teir gomlu kenna krókarnar! Tíbetur hevur
Steingrímur tríggjar royndar mans aftur
at sær.

Steingrímur ætlar sær at virka fyri tey,
sum leiga. Hann vil veita góða tænastu og
vegleiða og hjálpa teimum.
– Í leiklutinum sum rakstrarleiðari hjá Bústøðum fari eg at møta nógvum ymiskum
fólkum. At fimta hvør íbúð er tillutað almannaverkinum gevur eina góða blanding,

Steingrímur Bláberg Funding er rakstrarleiðari
á Bústøðum og hevur ábyrgdina av viðlíkahaldi
og rakstri av 145 leigumálum. Her á Heimasta
Horni eru 24 av teimum.
– Eg eri komin at kenna Steinbjørn, Egin
og Annfinn, ið allir eru væl eldri enn eg.
Teir eru ógvuliga fryntligir og vita nógv,
sum eg gleði meg til at fáa ágóða av, sigur
hann um teir tríggjar starvsfelagarnar, ið
hava virkað mest sum sýnsmenn, men sum
eru vorðnir húsavørðir í størri mun, eftir at
Húsalánsgrunnurin bleiv til Bústaðir.
– Saman vænti eg, at vit fara at fáa væl
burturúr við teirra arbeiðsroyndum og
mínum nýggju eygum. Eg má lena meg
upp at hesum monnunum, tí teirra royndir
eru nógv verdar, sigur rakstrarleiðarin.

so eg skal vera øgiliga fevnandi og rundur.
Eg má møta fólki, har ið tey eru. Hetta er
teirra heim, so leingi tey eru her og leiga,
sigur hann.
Tað er eitt sindur bivandi, at Steingrímur
tekur avbjóðandi uppgávuna upp á seg.
Beint nú eru 145 íbúðir. Tær verða skjótt
útvið 300. Og væntandi telja vit 600 um fá
ár. Hann sigur: – Kanska taki eg lærling.
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Heimasta Horn 36 og 38
Tilætlaður bólkur
Bygd/ Býur
Byggiár
Innflyting
Fermetrar íalt
Tal av íbúðum
Kømur per íbúð
Orkukelda
Húsaleiga
Húsaleiga fyri m2 pr. ár
Depositum

Almennir bústaðir
Tórshavn
Keypt 2014
Mai 2014
2.352
24
2-3
Olja
5.614-7.089
762
3 mánaðarleigur

Íslandsvegur 22 og 24
Tilætlaður bólkur
Bygd/ Býur
Byggiár
Innflyting
Fermetrar íalt
Tal av íbúðum
Kømur per íbúð
Orkukelda
Húsaleiga
Húsaleiga fyri m2 pr. ár
Depositum

Almennir og vardir bústaðir
Tórshavn
Keypt 2013
2013
506
8
1-2
Olja
3.200-5.500
877
3 mánaðarleigur

Tilætlaður bólkur
Bygd/ Býur
Byggiár
Innflyting
Fermetrar íalt
Tal av íbúðum
Kømur per íbúð
Orkukelda
Húsaleiga
Húsaleiga fyri m2 pr. ár
Depositum

Vardir bústaðir
Tórshavn
Keypt 2015
2015
480
8
1
Olja
3.150 - 4.450*
630-890*
3 mánaðarleigur

Garðsvegur
Tilætlaður bólkur
Bygd/ Býur
Byggiár
Innflyting
Fermetrar íalt
Tal av íbúðum
Kømur per íbúð
Orkukelda
Húsaleiga
Húsaleiga fyri m2 pr. ár
Depositum
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Almennir bústaðir
Sørvágur
2014-2015
Mai 2015
430
5
2
Hitapumpa
5.300
740
3 mánaðarleigur

*Leiguhækkan er fráboðað

Stoffalág 90 og 92

Heiðavegur
Tilætlaður bólkur
Bygd/ Býur
Byggiár
Innflyting
Fermetrar íalt
Tal av íbúðum
Kømur per íbúð
Orkukelda
Húsaleiga
Húsaleiga fyri m2 pr. ár
Depositum

Vardir bústaðir
Rúnavík
Mars 2012
480
10
1
Olja
3.690
923
3 mánaðarleigur

við Ranggil
Tilætlaður bólkur
Bygd/ Býur
Byggiár
Innflyting
Fermetrar íalt
Tal av íbúðum
Kømur per íbúð
Orkukelda
Húsaleiga
Húsaleiga fyri m2 pr. ár
Depositum

Almennir bústaðir
Leirvík
2013/2014
Juli 2014
370
5
1-2
Hitapumpa
3.895-4.992
738
3 mánaðarleigur

undir Bjørgum
Tilætlaður bólkur
Bygd/ Býur
Byggiár
Innflyting
Fermetrar íalt
Tal av íbúðum
Kømur per íbúð
Orkukelda
Húsaleiga
Húsaleiga fyri m2 pr. ár
Depositum

Almennir bústaðir
Oyrarbakki
2013/2014
Juli 2014
728
8
2-3
Hitapumpa
4.692-5.398
664
3 mánaðarleigur

Kráarbrekka
Tilætlaður bólkur
Bygd/ Býur
Byggiár
Innflyting
Fermetrar íalt
Tal av íbúðum
Kømur per íbúð
Orkukelda
Húsaleiga
Húsaleiga fyri m2 pr. ár
Depositum

Eldrabústaðir
Klaksvík
2000
Keypt 2015
1.320
24
1-2
Olja
4.190-5.400
986
3 mánaðarleigur
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Heygavegur
Tilætlaður bólkur
Bygd/ Býur
Byggiár
Innflyting
Fermetrar íalt
Tal av íbúðum
Kømur per íbúð
Orkukelda
Húsaleiga
Húsaleiga fyri m2 pr. ár
Depositum

Vardir bústaðir
Klaksvík
2015
Mars 2015
432
8
1
Jarðhiti
4.200
933
3 mánaðarleigur

Skúlavegur
Tilætlaður bólkur
Bygd/ Býur
Umbygt
Innflyting
Fermetrar íalt
Tal av íbúðum
Kømur per íbúð
Orkukelda
Húsaleiga
Húsaleiga fyri m2 pr. ár
Depositum

Almennir bústaðir
Skopun
2013-2014
2014
120
2
1
Olja
3.100
620
3 mánaðarleigur

Heiðatrøðin
Tilætlaður bólkur
Bygd/ Býur
Byggiár
Innflyting
Fermetrar íalt
Tal av íbúðum
Kømur per íbúð
Orkukelda
Húsaleiga
Húsaleiga fyri m2 pr. ár
Depositum
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Almennir bústaðir
Tvøroyri
2014
Februar 2014
309
3
3
Hitapumpa
5.300-5.600
629
3 mánaðarleigur

við Kykslið
Tilætlaður bólkur
Bygd/ Býur
Byggiár
Innflyting
Fermetrar íalt
Tal av íbúðum
Kømur per íbúð
Orkukelda
Húsaleiga
Húsaleiga fyri m2 pr. ár
Depositum

Almennir bústaðir
Vágur
2016
Apríl 2016
612
6
2-3
Hitapumpa
4.300-6.200
592
3 mánaðarleigur

Jekaragøta
Tilætlaður bólkur
Bygd/ Býur
Byggiár
Innflyting
Fermetrar íalt
Tal av íbúðum
Kømur per íbúð
Orkukelda
Húsaleiga
Húsaleiga fyri m2 pr. ár
Depositum

Almennir bústaðir
Tórshavn
2016
Desember 2016
996
12
1-4
Hitapumpa
5.500-8.800
1.036
3 mánaðarleigur

Óðinshædd
Tilætlaður bólkur
Bygd/ Býur
Byggiár
Innflyting
Fermetrar íalt
Tal av íbúðum
Kømur per íbúð
Orkukelda
Húsaleiga
Húsaleiga fyri m2 pr. ár
Depositum

Almennir bústaðir
Tórshavn
2016
Desember 2016
1.604
22
1-3
Hitapumpa
4.400-6.300
905
3 mánaðarleigur
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TEKNA TEG SUM LIM
Á heimasíðu okkara kanst
tú tekna teg sum lim og fáa
tilboð um eina leiguíbúð
Við at fylla út umsóknarblaðið á heimasíðuni og gjalda 200 kr.
fyri uppskrivingina, kemur tú á bíðilistan. Tá tú hevur goldið,
ert tú limur. Við einum ársgjaldi á 150 kr. heldur tú títt pláss á
bíðilistanum, óansæð um tú ynskir ein bústað nú ella seinni.

