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Búseti á Norðurlandi rekur 210 íbúðir á Akureyri og Húsavík.

Búseti á Akureyri hóf byggingar 1990 og sameinaðist Búseta 
á Húsavík undir nafninu Búseti á Norðurlandi.

Félagsmenn eru tæplega 800 og hefur fjölgað um 260 á síðustu 
14 mánuðum.

Búseti rekur tæplega 50 félagslegar búseturéttaríbúðir 
- ætlaðar fólki með lágar tekjur.

Í athugun er að hefja starfsemi í fleiri sveitarfélögum 
í samstarfi við sveitarstjórnir.
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Félagsnúmer ræður forgangi félagsmanna 
að úthlutun lausra íbúða.

Félagsmenn sem fá úthlutað búseturétti greiða 10% áætlaðs 
verðmætis eignar fyrir afhendingu.

Mánaðargjald er að jafnaði lægra en „markaðsleiga“.

Íbúðirnar eru reknar á kostnaðarverði þannig 
að íbúarnir njóta beint hagræðis af stærð félagsins.

Eigendur búseturéttar eiga rétt til vaxtabóta í samræmi 
við vaxtabyrði jafnt við þá sem kaupa á markaði.
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Nýjar íbúðir félagsins eru afhentar fullbúnar.

Íbúðunum fylgja öll tæki í eldhúsi og þvottahúsi (uppþvottavél,  
ísskápur, örbylgjuofn, þvottavél og þurrkari).

Mánaðargjaldið í fjölbýli innifelur rafmagn og hita og öll húsgjöld.

Viðhaldsgjöld, fasteignagjöld og tryggingar eru einnig innifalin  
þannig að greiðslubyrðin er jöfn yfir árið.
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Kjarnagata 12-14  er stærsta einstaka framkvæmd félagsins.

Húsið er 6 þúsund fermetrar að stærð, auk bílakjallara með 65  
bílastæðum.

58 íbúðir hafa þegar verið afhentar í húsinu 
og hafa allar aðgang að bílastæði í kjallara.

Íbúar hússins eru 200.

Á byggingarreit Búseta við Kjarnagötu og Brekatún 
er hafin bygging 24 íbúða til viðbótar og verða íbúðir 
á reitnum í heild 82 talsins. Heildarkostnaður framkvæmda 
verður um 2 miljarðar króna.
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Á reitnum við Kjarnagötu og Brekatún eru nú í byggingu 12 íbúðir 
í Kjarnagötu 16 og 12 íbúðir í Brekatúni 1-19.

Í undirbúningi er bygging 25-30 íbúða í 4ra hæða fjölbýlishúsi 
með lyftu og bílakjallara við Hólmatún 3-5.

Til skoðunar eru nýir áfangar á Akureyri og víðar á Norðurlandi 
í samstarfi við sveitarstjórnir.
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Hönnuðir eru Logi Már Einarsson / Kollgáta í samstarfi 
við Verkfræðiþjónustuna og Raftákn.

Aðalverktaki framkvæmda er Tréverk ehf. á Dalvík - ásamt fjölda  
annarra verktaka.

Glitnir hefur séð um fjármögnun framkvæmdanna 
og er viðskiptabanki Búseta á Norðurlandi.
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