Hvað er Búseti ?
Búseti er húsnæðissamvinnufélag sem rekið
er án hagnaðarsjónarmiða og er í eigu félagsmanna hverju sinni.

Hvað er Búseti ?
Hlutverk, gildi og framtíðarsýn

Félagið var stofnað árið 1983 og býður í dag
upp á rúmlega 700 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu og Akranesi. Þar af heyra um 200
undir Leigufélag Búseta.

Félagsaðild í Búseta er öllum opin óháð aldri
eða búsetu. Félagið vinnur að hagsmunum
núverandi og verðandi félagsmanna og tryggir
umsjón, viðhald, endurnýjun og fjölgun
fasteigna með eins hagkvæmum og sanngjörnum hætti og mögulegt er.
Til þess að hafa rétt á að sækja um búseturéttaríbúðir þarf umsækjandi að vera félagi í
Búseta. Leiguíbúðir eru hins vegar öllum
opnar.

Búseti er húsnæðissamvinnufélag
sem rekið er án hagnaðarsjónarmiða

Húsnæðissamvinnufélag - sjálfbært
rekstrarform til framtíðar
Eðli samvinnufélaga er að þau eru í eigu allra
félagsmanna og jafnan opin öllum. Í stað þess
að ávinningur af rekstri renni til fárra eigenda
þá rennur hann til allra notenda, sem jafnframt eru eigendur, í formi veittrar þjónustu
og lægri gjalda en ella væri. Markmið félaga
geta verið mismunandi en í okkar tilfelli er
það að byggja, reka og viðhalda íbúðarhúsnæði til langs tíma sem félagsmenn fá til
afnota í ótilgreindan tíma eða eins lengi og
þeir vilja. Gjöld taka mið af því að lagt sé til
hliðar fyrir viðhaldi. Innra viðhald er þó á
ábyrgð íbúanna sjálfra (nánar í viðhaldsbæklingi).
Félagið gætir hagsmuna allra félagsmanna,
bæði í nútíð og framtíð með sjálfbærni í huga.

Búseti hsf.
Síðumúli 10
108 Reykjavík
s: 520 5788
buseti@buseti.is
www.buseti.is

Einholtsreitur

Búseti er meðlimur í norrænum samtökum
húsnæðissamvinnufélaga.
Sjá nánar: www.nbo.nu

Félagsaðild í Búseta er öllum opin
óháð aldri og búsetu

Búseti starfar eftir gildunum
ÖRYGGI - FRELSI - FRAMSÝNI

Eftirfarandi gildi Búseta voru mótuð af
félagsmönnum, starfsmönnum og stjórn
haustið 2010 og er ætlað að marka skýran
starfsramma um markmið félagsins og
hvernig haga skuli rekstri þess.

Öryggi skiptir máli og er rauður þráður í

starfi félagsins. Gildið öryggi hefur margar
hliðar og snýr bæði að félagsmönnum, íbúum
og sjálfbærum rekstri félagsins. Allir félagsmenn skulu hafa sömu réttindi. Eigandi
búseturéttar getur treyst því að viðhaldsmál
og rekstur félagsins séu í öruggum farvegi
jafnt til langs sem skamms tíma. Stjórnendur
skulu viðhafa ábyrgan rekstur og aðhaldssemi, nú sem fyrr, með gagnsæi, fyrirhyggju
og heiðarleika í fyrirrúmi.

Frelsi er mikilvægur grunnþáttur fyrir

félagsmenn. Þar má nefna frelsi til að skipta
um húsnæði án mikils kostnaðar, stækka og
minnka við sig í takt við breyttar aðstæður
og fjölskyldustærð. Þá njóta íbúar frelsis
frá áhyggjum og skyndilegum kostnaði
vegna ytra viðhalds um leið og húsfélög veita
tækifæri til áhrifa á nærumhverfi.

Framsýni er þriðja gildi félagsins og snýr

bæði að ábyrgum rekstri sem og uppbyggingu og eflingu félagsins. Stefna félagsins
er að fjölga íbúðakostum, stórum sem smáum
sem víðast á höfuðborgarsvæðinu. Félagið
temur sér vönduð vinnubrögð við hönnun og
framkvæmdir þar sem hagkvæmni, gæði og
umhverfisvitund haldast hönd í hönd.

Leiguformið er andstæða eignarformsins.

Því fylgja litlar skuldbindingar og á móti lítil
fjárbinding önnur en tryggingarfé sem er
jafnan andvirði 3ja mánaða leigu. Viðhaldsskuldbinding er nánast engin og auðvelt að
segja upp með litlum fyrirvara. Leiguformið
hentar vel fyrir tímabundna búsetu, t.d. fyrir
ungt fólk sem er að feta sín fyrstu skref í
búskap og framtíðin er óákveðin.

Búseturéttarformið fetar milliveg milli

eignar og leigu. Kaupandi kaupir búseturétt
og leggur fram eigið fé líkt og í eignarformi
þó það sé jafnan nokkuð lægra. Bein eignamyndun er ekki í búseturéttinum hjá Búseta
en eins og gildandi reglur eru þá fær rétthafi í
besta falli verðbætur ofan á kaupverðið. Kaupog sölukostnaður er brot af því sem tíðkast
á almennum markaði. Búseti sér um viðhald
á ytra byrði en rétthafi ber ábyrgð á viðhaldi
innandyra og gegnir húsfélagsskyldum (Sjá
nánar bækling um viðhald).
Eigandi búseturéttar nýtur vaxtabóta eins
og eigandi á almennum markaði og búseturétturinn er skráður eign á skattaframtali og
er aðfararhæfur líkt og eign í fasteign. Þá ber
búseturétthafi ekki skuldaáhættu af eigninni
nema að því marki að mánaðarlega greiðslur
taka mið af áhvílandi lánum.

Búseturéttarformið fetar
milliveg milli eignar og leigu.

Kaup, leiga eða búseturéttur
Hvaða valkostur hentar mér ?
Öll form á fasteignamarkaðnum hafa sína
kosti og galla og er mikilvægt að átta sig á því
í upphafi að búseturéttarformið hefur líka
sína kosti og galla.

Almennt eignarform býður upp á möguleika á meiri eignamyndun en jafnframt
aukinni skuldasöfnun og áhættu. Öll viðhaldsáhætta er eigandans og það er bæði dýrt
að kaupa og selja eignina og fjárbinding er
töluverð. Þá er ekki gefið að hægt sé að selja
þegar þarf að selja. Töluverðar sveiflur geta
verið í verði en rannsóknir sýna að langtíma
verðbreytingar á húsnæði fylgja yfirleitt
almennum verðlagsbreytingum þó svo að
tímabundið geti þær verið meiri eða minni.
Með ákveðinni einföldun má segja að sé búið í
einni íbúð mestan hluta ævinnar þá borgi sig
að kaupa.
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