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UMSÓKN UM LIMASKAP
Treytin fyri limaskapi í Bústøðum - Føroya bústaðafelag eru, at tú ert minst 15 ár.
Uppskrivingargjaldið á kr. 200 skal flytast á kontu nr. 9181-384.350.7 í Betri Banka, 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.
* Navn og eftirnavn á umsøkjara

* P-tal

Navn og eftirnavn á hjúnarfelaga / sambúgva

P-tal

* Fartelefon

Heimatelefon

Arbeiðstelefon

* Teldupostur
* Núverandi bústaður
* Postnummar

* Land

* Býur/ bygd

* Tal á heimabúgvandi børnum undir 18 ár:
P-tal

P-tal

P-tal

P-tal

P-tal

* Býrt tú í løtuni í einum leigubústaði hjá Bústøðum?
Ja

Nei

* Um ja, hvar ?

* Hvat slag av bústað søkir tú?
Vanligan bústað

Lestrarbústað

Eldrabústað (60+ ár)

* Hvørja støðu ynskir tú at hava á bíðilistanum?
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.
Søkjandi limur

Hvílandi limur
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* Hvar í landinum ynskir tú at búgva?
Raðfest eitt ella fleiri øki í landinum:
Norðoyggjar

Eysturoy

Norðstreymoy

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.
Set ein ella fleiri krossar
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

* 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
[2.000 - 3.000 kr]

[3.000 - 4.000 kr]

[4.000 - 5.000 kr]

[6.000 - 7.000 kr]

[7.000 - 8.000 kr]

[8.000 kr ella yvir]

[5.000 - 6.000]

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

Nei

Líkamikið

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

Nei

* Um ja, greið nærri frá her:

* VÁTTAN
Eg vátti hervið, at eg ynski at gerast limur hjá Bústøðum, og at omanfyri givnu upplýsingar eru rættar.
Eg gevi samtykki til, at Bústaðir samskiftir við meg umvegis teldupost.

dagfesting

undirskrift umsøkjarans
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