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Innlit, viðtöl,
flutningar
hönnun og

margt fleira.

Mamma fann draumaíbúðina
„Ég held því miður að það hafi ogmuni alltaf vera erfitt að safna sér fyrir
útborgun,“ segir Kristín Hildur Ragnarsdóttir fjármálahagfræðingur.



365 fm einbýli
selt á 300 milljónir

Skildinganes 34

Við Skildinganes 34 í Reykjavík er að finna 365 fm einbýli sem var
byggt 1965. Húsið stendur á einstökum stað. Fyrir utan stofu-
gluggann er að finna Atlantshafið sjálft í allri sinni dýrð ásamt
útsýni út á Snæfellsjökul ef vel viðrar.
Húsið var auglýst til sölu í lok október 2022 og var selt tæp-

lega mánuði síðar á 300 milljónir. Unnur María S. Ingólfsdóttir og
Thomas J. Stankiewicz von Ernst keyptu húsið af Önnu Sigríði
Haraldsdóttur. Unnur María er fiðluleikari og Thomas er arkitekt.
Það er ekkert skrýtið að þau hafi fallið fyrir húsinu enda bjart og
sjarmerandi á allan hátt.
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Tækifæri til að byrja upp á nýtt
Camill Rut Rúnarsdóttir, eig-
andi Camy Collections, stendur
í flutningum og er búin að koma
sér upp góðu skipulagi. Henni
finnst gott að ráðast á hlutina og
ganga í verkin og er spennt fyrir
nýja kotinu.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir |
gudrunselma@mbl.is

Þ
að er alltaf bölvað bras að flytja en
með góðu skipulagi og mögulega
hjálparhöndum í skiptum fyrir pizzu
og bjór eru okkur allir vegir færir,“
segir Camilla þegar hún er spurð út í

hvort það sé vesen að flytja.
Varð það eitthvað léttara þegar þú komst

upp einhverju skipulagi?
„Mér fannst það mikill léttir þegar ég fann

út úr því að ég gat fengið leigða kassa. Ég
slapp þá við að annaðhvort kaupa kassa eða
þræða búðir fyrir pappakassa sem ég þarf svo
að losa mig við. Ég leigi bara kassana, fæ þá
senda heim og svo eru þeir sóttir þegar ég er
búin að tæma þá,“ segir hún.
„Hvar á ég að byrja? Hvernig á ég að skipu-

leggja þetta?“ eru spurningar sem vefjast oft
fyrir þeim sem eru að flytja að sögn Camillu.
„Ég fann mikinn létti yfir því að sleppa því
að ofhugsa hlutina, henda mér í íþróttaskóna
og bretta upp ermar. Ráðast svolítið bara á
þetta. Mér finnst einnig hjálpa að tæma hverja
skúffu og hvern skáp fyrir sig í kassa, merkja
kassann fyrir viðeigandi rými, t.d. „baðher-
bergi“. Svo merki ég skúffuna eða skápinn
„tómt“, „má þrífa“ með málningarlímbandi
og tússi til að undirbúa fyrir flutningsþrifin

og komast hjá því að viðkomandi skúffa eða
skápur fyllist aftur af einhverju heldur haldist
tómur.“
Kom þér á óvart hvað þú átt mikið af drasli?
„Það kom mér svo sem ekkert á óvart, ég

vissi það alveg. Allar skúffur og skápar eru
einhvern veginn alveg óvart stappfullir af
drasli sem maður notar varla og saknar ekk-
ert. Það er markmiðið mitt í þessum flutning-
um að í nýju íbúðinni gerist það ekki heldur
er ég einungis með hluti þar sem eru í notkun.
Hætta þessari blessaðri draslsöfnun og óþarfa
innkaupum.“
Ætlar þú að henda einhverju eða ertu að

flytja allt með þér á nýja staðinn?
„Ég er að losa mig við mjög mikið, sumt fer í

rusl en ég vil helst nýta allt sem ég get á góða
staði. Ég gef til dæmis mikið til góðgerðarmála
og svo framvegis. Eins og ég kom aðeins inn á
hér á undan þá er markmiðið mitt fyrir þetta
ár að einfalda líf mitt svo um munar og mun
ekkert fara með mér á nýja staðinn sem nýtist
mér eða börnunum mínum ekki.“
Hvert ertu að flytja og hvernig ertu stemmd

fyrir því?
„Ég er að flytja í litla sæta og nýuppgerða

íbúð sem ég mun búa í með börnunum mínum.
Planið er reyndar að stoppa stutt þar sem
hjartað er farið að kalla heim til Reykjavíkur
en við sjáum hvað framtíðin ber í skauti sér.
Ég er ofboðslega spennt fyrir litla kotinu
okkar.“
Felast einhver tækifæri í að flytja?
„Nýtt upphaf er eitthvað sem hringir í

hausnum á mér í þessum flutningum, hreinsun
og einföldun. Mér finnst ofboðslega gott að
vera að fá tækifæri til þess að hreiðra um mig
og börnin mín í einfaldara líferni, núlla út og
byrja upp á nýtt. Ég eiginlega get ekki beðið,“
segir Camilla spennt fyrir komandi tímum.

Camilla Rut er að
flytja og gengur
ákveðin til verks.

Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Winkel Jónasdóttir Blaðamenn Marta María Winkel Jónasdóttir mm@mbl.is, Guðrún
Selma Sigurjónsdóttir gudrunselma@mbl.is Auglýsingar Erna María Rafnsdóttir ernamaria@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndina tók
Eggert





„Já, ekki spurning. Ég tek svomargt út úr
mínum ferli sem kraftlyftingamaður og íþrótta-
maður, til dæmis agann, skipulagshæfni, klárlega
keppnisskap og ekki síst áræði og þrautseigju.
Þetta eru allt kostir sem koma sér ótrúlega vel.“
Hvað er það skemmtilegasta við starfið?
„Það er klárlega allt þetta fjölbreytta fólk

sem ég fæ tækifæri til að hitta og kynnast.
Svo er það virkilega gaman að geta leiðbeint
og hjálpað fólki í þessum stóru viðskiptum.
Finna heimili fyrir fólk og sjá það blómstra.
Svo er ég mjög lánsamur að hafa fengið stöðu
á Remax fasteignasölu og fá að vinna með
góðu fólki sem þekkir starfið frá a til ö.“
Er eitthvað að rofa til á fasteignmarkaðnum?
„Það er ýmislegt sem bendir til þess en það

er auðvitað flóknari staða hjá sumum, meðal
annars vegna þrengri reglna frá Seðlabank-
anum. En það er töluvert framboð núna og
margir sem vilja og þurfa að kaupa og selja.
Að mörgu leyti er þessi markaður eðlilegri og
ákjósanlegri fyrir kaupendur og seljendur.“
Hverju finnst þér ungt fólk eins og þú vera

spennt fyrir?
„Mín tilfinning er að sérbýlin heilli mikið og

margir leita leiða til að komast í raðhús, parhús
eða einbýli hvort sem það er hér á höfuðborgar-
svæðinu eða í sveitarfélögunum í kring. Svo eru
líka nýbyggingarmeð bílastæðahúsum semheilla
unga sem aldna, tala nú ekki um á vetri eins þess-
um sem við erum að upplifa núna,“ segir Júlían.

Júlían er þekktur kraft-
lyftingamaður. Hér
gerir hann hnébeygju.

„Mitt annað
heimili hefur
verið inni á fast-
eignavefnum“
Júlían J.K. þekkja margir enda margfaldur heims- og
Evrópumeistari í réttstöðulyftu. Júlían á sér þó fleiri hliðar
en hann starfar nú á fasteignasölunni Remax og stefnir
á að útskrifast sem löggiltur fasteignasali næsta vor.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

J
úlían segir að það hafi lengi verið
draumur að gerast fasteignasali. „Ég
var búinn að hugsa um þetta lengi
enda hef ég lengi haft mikinn áhuga
á faginu og öllu sem því tengist. Mitt

annað heimili hefur verið inni á fasteignavefn-
um og skiptir þar engu hvort það er í mínu
nágrenni eða hinum megin á landinu. Þetta
nýtist auðvitað gríðarlega vel í starfinu enda
mikilvægt að fylgjast vel með markaðnum,“
segir Júlían.
Hefur þú mikinn áhuga á heimilum?
„Já, ég hef klárlega mikinn áhuga á heimilum

og það er ótrúlega gaman að geta hjálpað fólki
að finna sitt framtíðarheimili eða stofna til
heimilis. Fasteignakaup eru stór viðburður í
lífi fólks og það skiptir svo miklu máli að það sé
vandað til verka og það er sannarlega gaman
að fá að vera viðriðinn þetta ferli. Ég hef það
að leiðarljósi í mínum störfum að gera þennan
viðburð og þessa reynslu að góðri reynslu.“
Hvernig fer það saman að vera í kraftlyft-

ingum og fasteignasölu?
„Það fer ágætlega saman og ég held raunar

að það að æfa og stunda reglulega hreyfingu
hjálpi manni alltaf í öllu því sem maður tekur
sér fyrir hendur. Eflaust kemur að því að
minn keppnisferill taki á sig aðra mynd en
það er ekki alveg víst hvenær það er.“
Kemur keppnisskapið sér vel á hvorum

tveggja vígstöðvum?

Morgunblaðið/Hákon

Júlían segir að það sé
skemmtilegt og gefandi
að vera fasteignasali.

Það er ýmislegt sem bendir til þess en það er auðvitað
flóknari staða hjá sumum, meðal annars vegna þrengri
reglna frá Seðlabankanum. En það er töluvert framboð
núna og margir sem vilja og þurfa að kaupa og selja.
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H
vernig upplifir þú fasteignamark-
aðinn akkúrat núna?
„Markaðurinn var mjög rólegur

fyrir áramótin en hefur verið að
lifna talsvert við frá áramótum.

Það er búið að þrengja mjög að fyrstu kaup-
endum og draga mátt úr öðrum með háum
vöxtum og umræðunni, en það eru fleiri kaup-
endur en seljendur og því mun markaðurinn
halda áfram að taka við sér,“ segir hann.
Hverju er fólk helst að leita eftir?
„Fólk leitar almennt eftir góðu og öruggu

húsnæði. Fyrir suma er staðsetning aðalmál-
ið. Fyrir fjölskyldufólk er það öruggt heimili
fyrir fjölskylduna með góðum samgöngum og
að skólamál séu í lagi. Fyrir fyrstu íbúðakaup-
endur er gott ástand fasteignar mikilvægt,“
segir hann.

Nú tala margir
um að það sé að
hægjast mikið
á markaðnum.
Finnur þú og þið
á Eignamiðlun
fyrir því?
„Það hægðist

talsvert á markaðn-
um síðasta haust en
það hefur orðið breyting
á því eftir áramót og við finn-
um fyrir meiri áhuga kaupenda.
Við heyrum það sama hjá öðrum fasteignasöl-
um.“
Hvernig eignir eru vinsælastar núna?
„Fyrir stærstu kaupendahópana eru það

litlar íbúðir fyrir fyrstu kaup og íbúðir með

4-5 svefnherbergj-
um. Jarðhæðir með
sérinngangi og lokuðum
sólpalli í úthverfum eru

eftirsóttar ásamt minni
sérbýlum. En sérhæðir og

einbýlishús í öllum hverfum eru
alltaf eftirsótt.“

Hvernig sérðu markaðinn þróast á
þessu ári?
„Ég spái því að hann haldi áfram að eflast

hægt og rólega og ná jafnvægi með vori og
sumrinu,“ segir Kjartan.
Hvernig eignir vantar í sölu núna?

„Það vantar hagkvæmar íbúðir fyrir unga
fólkið og flottar íbúðir fyrir 60 ára og eldri.
Það vantar einnig sérbýli, raðhús, parhús og
einbýli,“ segir hann.
Ef fólk er í fasteignahugleiðingum, mælir

þú með að fólk selji fyrst sína eign og finni sér
svo eign til að kaupa eða á fólk bara að bjóða í
og selja svo sína eign?
„Þú ert miklu sterkari kaupandi ef þú ert

búinn að selja ásamt því að vita nákvæmlega
hvað þú átt af peningum en þar sem fram-
boðið er ekki mikið þá er alltaf viss áhætta að
selja og vera ekki með neitt annað í hendi. En
það er að breytast og framboðið að aukast.“

Spáir því að
markaðurinn
hressistmeð vorinu

Morgunblaðið/Eggert

Kjartan segir að það
sé mikil eftirspurn
eftir litlum íbúðum.

Kjartan Hallgeirsson, fasteignasali og framkvæmdastjóri Eigna-
miðlunar, segir að það hafi byrjað að hægjast á fasteignamarkaðn-
um síðasta haust. Hann spáir því að hann hressist með vorinu.
Litlar íbúðir fyrir fyrstu kaupendur eru eftirsóttar og líka íbúðir með
fjórum eða fimm herbergjum. Draumurinn um sérbýlið er líka
sterkur hjá landsmönnum.

MartaMaríaWinkel Jónasdóttir | mm@mbl.is
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Opnaði milli eldhúss og stofu
Svala Jónsdóttir innan-
hússarkitekt FHI endurhann-
aði nýverið íbúð á 7. hæð í
Kópavogi með útsýni til allra
átta. Eigendurnir vildu gera
íbúðina að sinni og lögðu upp
með tímalaust efnisval.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir |
gudrunselma@mbl.is

Í
búðin er 214 fermetrar á efstu hæð í
blokk sem var byggð árið 2001. Svala
segir að hún hafi verið fengin til að
uppfæra og hanna nýtt útlit íbúðar-
innar þar sem margt var komið á

tíma. „Ég þurfti að vinna með eldra
gólfefni á alrýminu og eldhúsinu sem
var áskorun af því að það er áberandi
mikil hreyfing í því. Við opnuðum meira
á milli eldhúss og stofu þar sem aðeins
lítið op var á milli þessara tveggja rýma.
Skipulag á eldhúsinu var einnig ekki
í takt við það sem við vorum að reyna
að ná fram þannig að við gjörbreyttum
því og settum eyju,“ segir Svala um
breytingarnar.

Hið nýja bjarta og stóra rými nýtur
sín vel með einföldum og tímalausum
innréttingum. Svansvottaðir grunn-
skápar frá IKEA urðu fyrir valinu
og framhliðar frá íslenska merkinu
HAF STORE. Til að fullkomna ein-
faldleikann er sami litur á veggjum og
á framhliðinni. „Steinninn er harður
kvarts-steinn sem þolir allt og er frá
S. Helgasyni sem gefur smá mótvægi
við litinn á framhliðunum og veggjum,“
segir Svala.

„Alrýmið er bjart með mikið af gluggum
og því notuðum við ljósa tóna á veggi.
Húsgögnin eru í dekkri kantinum á móti
ljósum tónum. Innihurðir og eldhúsinn-
rétting eru í sama lit sem ég geri oft til
þess að vera ekki með of mikið af mismun-
andi efnum og litum. Mér finnst oft ferlega
leiðinlegt að sjá hvítar hurðir á máluðum
veggjum, ég vil frekar hafa innihurðir í
sama lit og veggi og velja hurðarhúna sem
standa þá út og eru flottir.“

Stemningin í íbúðinni breyttist
þegar opnað var inn í stofu.

Ljósmyndir/Þórkatla Sif Albertsdóttir

Svala Jónsdóttir innanhússarki-
tekt FHI leggur meðal annars
áherslu á vistvæna hönnun.

Framhliðarnar eru
frá HAF STORE.

Steinninn poppar upp
einfaldleikann í eldhúsinu.

Útsýnið er guðdómlegt en
íbúðin er á sjöundu hæð.
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Ljósar flísar koma vel út á
gluggalausu baðherberginu.

Infrarauði klefinn
er algjör lúxus.

Vaskarnir eru sérsmíðaðir.

Speglaskápurinn kemur vel út.

Við settum
innbyggðan
infrarauðan klefa
á stærra baðher-
bergið, sem var
ósk eigenda. Það
kom mjög vel
út og býr til smá
spa-stemningu

Svala gerði fleiri skipulagsbreytingar
en einu herbergi var fórnað fyrir
fataherbergi sem er nú beintengt við
hjónaherbergi. „Við settum teppi á þau
rými sem ég hika ekki við að gera ef ég
hef möguleikann á því.“

Spa-stemning á baðinu

„Baðherbergin í íbúðinni eru tvö og
þau voru einnig tekin alveg í gegn með
því að taka flísar af veggjum og gólfi,
bæta við sturtu á minna baðherbergið.
Við settum innbyggðan infrarauðan
klefa á stærra baðherbergið, sem var
ósk eigenda. Það kom mjög vel út og
býr til smá spa-stemningu sem er
aldrei slæmt,“ segir Svala en klefinn
kemur einstaklega fallega út.
„Á baðherbergjum vorum við að
leita eftir rólegri stemningu og þar
sem þetta eru gluggalítil og glugga-
laus rými vel ég oftast ljósar flísar
og vanda mig sérstaklega vel við
lýsinguna. Það kom ekkert annað til
greina en að nota hlýjan viðartón í
innréttingar inni á baði og fallega sér-
smíðaða vaska úr kvarts-steini frá S.
Helgasyni, klassískt og einfalt í þrifum.
Á stærra baðinu felldi ég speglaskáp
inn í vegg svo hann væri í flútti við
flísar og lýsing í kringum hann.“

Pússuðu niður hraunið

„Það sem var einnig mikil áskorun
og mikil vinna lögð í voru loftin en
þau voru öll með hraunáferð sem var
í tísku á þessum tíma. Ég vona að sú
tíska komi ekki aftur en það er svaka-
leg vinna að losna við þetta. Rúmlega
200 fermetrar voru pússaðir niður
þar sem loftin eru steypt og ekki mikil
lofthæð. Við vildum því ekki missa
einhverja sentímetra af lofthæðinni og
var þetta niðurstaðan sem eigendurnir
sáu alls ekki eftir. Ég valdi að nota
hvítar kastarabrautir og kastara í loft-
in þar sem þau eiga mikið af listaverk-
um og svo eru kastarabrautir sem til
eru í dag mjög stílhreinar og auðvelt
að stjórna lýsingunni.“
Er eitthvað sem tókst sérstaklega vel
í íbúðinni?
„Já, eldhúsið tókst mjög vel því mikil
breyting var á íbúðinni með því að
opna á milli eldhúss og stofu. Einnig
fannst mér hafa heppnast vel að koma
fyrir infrarauðum klefa inn á baðher-
bergið með því að fara í smá æfingar
en oft eru þessir klefar ekkert smart
svona inni á baðherbergjum.“

Rými hafa áhrif
á sjálfsmynd okkar

Finnur þú fyrir því að fólk hugsi í
auknum mæli um umhverfið þegar
kemur að hönnun?
„Já, hiklaust. Það eru alltaf fleiri
sem vilja velja umhverfisvænni kosti
og það er eitthvað sem ég reyni að
standa fyrir í minni hönnun. Ég tel
það vera mitt hlutverk að upplýsa fólk
um hvað það er að kaupa og hvaðan
það kemur. Við verðum að vera meira
meðvituð um þetta og gera betur á
öllum sviðum. Það var ástæða þess að
ég stofnaði Vistbók ásamt Rósu Dögg
Þorsteinsdóttir og Berglindi Ómars-
dóttur, það er okkar framlag til vist-
vænni byggingarhátta og vonum við að
það verði einfaldara fyrir húseigendur
að velja vistvænni efni.
Við erum spegilmynd á umhverfi
okkar. Rýmin sem við búum í og
hlutirnir sem við höfum í kringum
okkur hafa áhrif á hvernig okkur líður,
hugsum og hvernig við hegðum okkur
og mynda ramma utan um sjálfsmynd
okkar og lífssögu. Við erum að vakna
betur til lífsins þegar kemur að áhrif-
um umhverfis á líkamlega og andlega
heilsu,“ segir Svala.
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569 7000 | Lágmúla 4 | miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar
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Tokyo
Línan fæst einnig í eik og svartri eik

Fallegar vörur fyrir heimilið
Borðstofuborð 279.000 kr.
Stór skenkur 280.000 kr.
Glerskápur 295.000 kr.
Luna stólar á snúning
(fáanlegir í 3 litum) 44.000 kr.

Tokyo línan er hentug fyrir heimili þar sem áhersla er á hönnun, gæði og endingu. Línan sameinar sígilt handverk
með heilsteyptum, svartmáluðum járnramma. Tokyo línan er viðhaldsfrí þar sem hún er gerð úr amerískri hnotu
með hálflökkuðu yfirborði. Þannig er hægt að sjá uppbyggingu æðanna í viðnum.
Glerskápar innihalda LED lýsingu, stækkun er á borðstofuborðinu og mjúkar lokur á öllum hurðum og skúffum.

Tjarnargötu 2 | 230 Reykjanesbæ | Sími 421 3377 | bustod@bustod.is | www.bustod.is | Sendum um allt land

135 milljóna
draumaíbúð
með útsýni
Við Grandaveg 42B í Reykjavík er að finna glæsilega
151 fm íbúð sem er í blokk sem byggð var 2016. Íbúðin
er á annarri hæð og státar af einstöku útsýni út á sjó.
Íbúðin er líka með yfirbyggðum 22 fm svölum, sem er
eftirsótt hérlendis. Sem er svo sem ekki skrýtið þar sem
allra veðra er von – sérstaklega yfir vetrarmánuðina.
Það sem vekur athygli er hvernig gólfið er flísalagt á
svölunum með heillandi munstri.
Í íbúðinni eru sérsmíðaðar innréttingar og í eldhúsinu
taka gular flísar sitt pláss en þær eru hafðar á milli efri
og neðri skápa. Þær fara vel við dökkbrúnar innréttingar
og hvíta sprautulakkaða efri skápa.
Hægt er að skoða íbúðina nánar á fasteignavef mbl.is.

Grandavegur 42B



Grandagarður 5
101 Reykjavík
Sími 575 8500
fasteignamidlun.is

FASTEIGNA
MIÐLUN

Nýtt í sölu JARPSTJÖRN 2-4

OPIÐ HÚS LAUGARDAG OG SUNNUDAG
KL. 14:00-15:00

58 íbúðir
í þremur áföngum

Fyrsti áfangi kominn
í sölu - 21 íbúð

Afhending í maí 2023

Fasteignamiðlun ehf. auglýsir íbúðir í nýbyggingu við Jarpstjörn 2-4, Úlfarsárdal, 113 Reykjavík.
Bílastæði í lokaðri bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, nema

á votrýmum verða flísalögð. Eldhús- og baðinnréttingar eru sérsmíðuð af vandaðri gerð frá Axis.

Gunnar Bergmann Jónsson
löggiltur fasteignasali

Sími 839 1600
gunnar@fasteignamidlun.is



12 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 27. JANÚAR 2023

Kristín Hildur Ragnarsdóttir fjármálahagfræðingur segir að því miður hafi alltaf verið erfitt að kaupa fasteign í fyrsta skipti.
Að hennar mati er það hluti af því að fullorðnast að átta sig á því að það sé ekki hægt að eyða öllum peningunum í eitt-
hvað skemmtilegt. Sjálf hefur hún verið sniðug að búa til aukatekjur til að eiga fyrir utanlandsferð.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

K
ristín Hildur segir í fyrsta lagi mik-
ilvægt að forgangsraða þegar huga
á að fasteignakaupum. „Ef einstak-
lingur er að safna fyrir íbúð en er
samt að eyða mestu af peningunum

í að fara út með vinum sínum þá er það að
skemmta sér mögulega ofar á lista en að safna
fyrir íbúð á þeim tíma – en það er líka í góðu
lagi. Það er nauðsynlegt að verðmeta það að
kaupa sér íbúð meira en annað. Auka 10.000 kr.
á mánuði í sparnað hljómar ekki mikið en það
eru samt auka 120.000 kr. á ári. Það þýðir líka
að þetta eru 120.000 kr. sem þú þarft að láta af
einhverju öðru,“ segir Kristín Hildur sem leiðir
vöruþróun fyrir ungt fólk og fjárfestingar hjá
Íslandsbanka og er ein af meðlimum fræðslu-
vettvangsins Fortuna Invest.

„Í öðru lagi er það umtalaði sér-
eignarsparnaðurinn. Allir sem eru í fullri
vinnu eða í hlutastarfi ættu að sækja um
séreignarsparnað, sem þýðir að þú leggur til 2
eða 4% af launum og launagreiðandinn greiðir
2% á móti. Ef þú notar ekki séreignina fyrr en
þú ferð á eftirlaun þá þarftu að borga skatt af
séreigninni en með því að leggja hana til við
íbúðarkaup eða nota inn á lánið þá sleppurðu
við skattinn – og hver er ekki til í það. Ég
man hvað mér brá þegar séreignin fór í fyrsta
skipti inn á lánið, það fyrsta sem ég hugsaði
var að það hefði einhver óvart lagt inn á lánið
mitt en nei þetta var bara séreignin sem ég
hafði safnað. Það er hægt að nýta þetta í 10 ár
samfellt. Þegar ég og kærasti minn keyptum
okkar fyrstu eign þá nýtti ég séreignarsparnað
sem ég hafði safnað síðustu fjögur ár á undan
og þar með get ég nýtt séreignarsparnaðinn
næstu sex árin til að setja beint inn á lánið.“

Lætur sem peningarnir séu ekki til

Hver er besta leiðin til að spara?
„Þó það hljómi eins og klisja þá skiptir mjög

miklu máli að skipuleggja sparnaðinn og gera
hann að venju. Mér finnst best að leggja fyrir
um leið og ég fæ útborgað, þá er þetta eins
og peningur sem ég á ekki. Ég legg bæði fyrir
inn á sparnaðarreikning og í mánaðarlega
áskrift í sjóði. Ég heyrði einu sinni að þau sem
hefðu ávaxtað peninginn mest væru þau sem
hefðu gleymt að þau ættu peninginn eða þau
sem voru látin; frekar sorgleg en áhugaverð
staðreynd.“

Fórst þú sniðuga leið til að safna fyrir íbúð?
„Það sniðugasta sem ég gerði þegar ég var að

safna fyrir íbúð var að byrja strax að spara og
leggja fyrir í séreign þegar ég byrjaði að vinna,
ég hefði þó viljað að ég hefði lagt meira til hliðar
á þeim tíma og eytt minna í eitthvað sem hefur
ekkert notagildi í dag – en það þýðir víst lítið að
pæla í því.

Það var mömmu að þakka að ég og kærasti
minn keyptum á hárréttum tíma ef svo má
segja. Við vorum ekki einu sinni að íhuga að
flytja inn saman á þeim tíma en ég var svona
aðeins búin að vera að skoða íbúðir. Mamma
pikkaði í mig og sagði að hún hefði fundið

eina sem væri fullkomin fyrir mig. Ég var ekki
alveg tilbúin fjárhagslega séð í að kaupa eigin
íbúð á þeim tíma en kærasti minn var til í að
koma á móti mér og við fengum smá aðstoð til
að komast inn á markaðinn – þannig að ég er
engin undantekning, ég er ein af þeim sem hafa
komist inn á markaðinn með smá aðstoð.“

Er hægt að gera allt; fara til útlanda, kaupa
fína hluti og safna?

„Það er algjört „fullorðinsmómentum“
þegar maður áttar sig á að maður getur ekki
eytt mánaðarlaununum eingöngu í eitthvað
skemmtilegt. Ef maður ætlar að gera allt í einu
þá verður maður líka á einhvern hátt að auka
tekjurnar. Ég og kærasti minn búum við þann

lúxus að geta leigt íbúðina okkar á Airbnb af og
til sem gerði það að verkum að síðasta haust
fórum við til útlanda og gátum haldið áfram
að greiða aukalega inn á lánið okkar. Ég held
að ungt fólk pæli mikið í því í dag hvernig það
getur aukið tekjurnar sínar enda margt sem hr-
ingrásar- og deilihagkerfið hafa upp á að bjóða.“

Sérstaklega erfitt að kaupa núna

Stundum er talað um að það sé erfitt fyrir
ungt fólk að kaupa fasteign núna, en hefur
það ekki alltaf verið erfitt?

„Ég held því miður að það hafi og muni
alltaf vera erfitt að safna sér fyrir útborgun.
Í dag er þetta samt sennilega orðið extra
erfitt fyrir fyrstu kaupendur og aðra sem
vilja stækka við sig þar sem Seðlabankinn
er búinn að herða ýmis lántökuskilyrði
undanfarið, svo sem með þrengri greiðslu-
matsviðmiðum og lægra veðsetningarhlut-
falli. Undanfarin sex til sjö ár hefur fast-
eignaverð mælst hærra í hlutfalli við laun
landsmanna þannig að það að ætla leggja
út 15-20% af útborgun í íbúð tekur tíma.
Þannig að það reynir á þolinmæði og þraut-
seigju fólks. Í fyrra voru opin hús yfirfull
og íbúðir yfirboðnar. Nú er þetta mögulega
aðeins að lagast og seðlabankastjóri fagnar
því væntanlega að aðgerðir Seðlabankans
séu farnar að bíta og markaðurinn aðeins
að róast.“

Oft er talað um að það sé mikilvægt að
komast inn á fasteignamarkaðinn sem fyrst,
er alltaf hagstæðast að drífa sig?

„Já, ég myndi segja að það skipti máli
að komast inn á fasteignamarkaðinn sem
fyrst ef maður ætlar inn á hann yfirhöfuð en
sögulega séð hafa fasteignakaup á Íslandi
verið góð fjárfesting. Það skiptir samt máli
að spyrja sig hvort maður geti greitt af
láninu ef vextir breytast og hvort maður
geti staðið í kostnaði við viðhald og annað
óvænt. Því miður erum við mannfólkið þó
frekar skammsýn og erum yfirleitt ekki að
pæla í hlutum sem gætu mögulega gerst en
þess vegna er líka mikilvægt að vera með
varasjóð ef eitthvað kemur upp á, en oftast
er miðað við að gott sé að hafa u.þ.b. þreföld
mánaðarlaun til vara.“

Móðir Kristínar Hildar ýtti
við henni að kaupa íbúð.

Ekki hægt að
eyða öllu í eitt-
hvað skemmtilegt

„Ég held því miður að það hafi ogmuni alltaf vera erfitt
að safna sér fyrir útborgun. Í dag er þetta samt sennilega
orðið extra erfitt fyrir fyrstu kaupendur og aðra sem vilja
stækka við sig þar sem Seðlabankinn er búinn að herða
ýmis lántökuskilyrði undanfarið, svo semmeð þrengri
greiðslumatsviðmiðum og lægra veðsetningarhlutfalli.“



Sóltúni 20, 105 Reykjavík • Sími 552 1400 • fold@fold.is • fold.is
Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali

Traust og rótgróin fasteignasala
Sími 552 1400 fold.is

Rakel Viðarsdóttir
Viðsk.lögfr. og lögg.
fasteignasali
rakel@fold.is
S: 699 0044

Gústaf Adolf Björnsson
Lögg. fasteignasali og
íþróttafræðingur
gustaf@fold.is
S: 895 7205

Viðar Böðvarsson
Viðskiptaf. og lg.f.
vidar@fold.is
S: 694 1401

Einar Marteinsson
lögg. fasteignasali
einarm@fold.is
S: 893 9132

Hörður Sverrisson
Hagfræðingur,
lögg. fasteignasali
hordur@fold.is
S: 899 5209

Anna Ólafía
Guðnadóttir
Íslenskufræðingur
anna@fold.is

Ásakór 10, 203 Kóp.
4ra herbergja + bílageymsla

Falleg og björt 149,9 m2 4ra her-
bergja íbúð við Ásakór 10 í Kópavogi
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.
Mikið útsýni. Góð staðsetning þar
sem stutt er á golfvöllinn og í
aðra þjónustu. Velbyggt hús sem
hefur fengið gott viðhald í gegnum
árin. Húsið er arkitektarhús frá
Arkís. Stigagangur lokaður af með
glerveggjum. Falleg hönnun.
Verð: 89,9 millj.
Velkomið að panta tíma fyrir
skoðun.

Suðurbraut 28, 220 Hfj.
4ra herbergja

100 m2 4ra herbergja íbúð á 2. hæð
(efstu) í litlu fjölbýli í rótgrónu
hverfi í Hafnarfirði. Þrjú svefnher-
bergi. Þvottahús innan íbúðar.
Parket, flísar og dúkur á gólfum.
Húsið málað og yfirfarið á síðasta
ári. Sérmerkt bílastæði. Íbúðin getur
verið laus fljótlega.
Verð 61,9 millj.
Nánari upplýsingar gefur
Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is,
s. 895-7205.
Velkomið að panta tíma fyrir
skoðun.

Skúlagata 40, 101 Rvk.,
2ja herb. fyrir 60 ára og eldri

2ja herbergja 63,4 m2 íbúð á 3ju
hæð í góðu fjölbýli/lyftublokk fyrir
60 ára og eldri. Parket og dúkur á
gólfum. Yfirbyggðar svalir. Útsýni til
sjávar. Þvottahús og geymsla innan
íbúðar. Húsvörður. Íbúðin er til af-
hendingar strax við kaupsamning.
Verð 49,5 millj.
Nánari upplýsingar gefur
Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is,
s. 895-7205.
Velkomið að panta tíma fyrir
skoðun.

Bíldshöfði 18, 110 Rvk.
iðnaðarbil

Gott 160 m2 iðnaðarbil m/inn-
keyrsluhurð í bakhúsi á eftirsóknar-
verðum stað í miðri húsalengjunni.
Einn stór salur í dag en auðvelt að
stúka niður. Salerni. Gönguhurð.
Til afhendingar við kaupsamning.
Verð 50 millj.
Nánari upplýsingar gefur
Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is,
s. 895-7205.
Velkomið að panta tíma fyrir
skoðun.

Bíldshöfði 18, 110 Rvk.
iðnaðarhúsnæði

Gott iðnaðarhúsnæði í bakhúsi á
eftirsóknarverðum stað, samtals
318 m2. Góð aðkoma, næg bílastæði.
Innkeyrsluhurð ásamt gönguhurð.
Tvær nýjar snyrtingar m/sturtu.
Tvö skrifstofurými, stórt lagerrými
ásamt góðri starfsmannaaðstöðu.
Í heildina gott húsnæði sem bíður
uppá mikla möguleika.
Til afhendingar innan 3ja mánaða.
Verð 105 millj.
Velkomið að panta tíma fyrir
skoðun: gustaf@fold.is / 895-7205.

Gott fjárfestingartækifæri
á Suðurnesjum

Grænásbraut 602, fjölbýlishús með
8 íbúðum og traustum leigutekjum
frá opinberum aðilum.
Eignin er 892,0m2 fjölbýlishús sem
saman stendur af átta íbúðum. Í
húsinu eru sjö þriggja herbergja
íbúðir og ein tveggja herbergja.
Eignin er öll í leigu til opinbers aðila.
Möguleiki á að yfirtaka leigusamning.
Fjölbýlishúsið er á tveimur hæðum
og staðsett að Grænásbraut 602A &
B í Reykjanesbæ. Um er að ræða tvo
stigaganga með samtals átta rúm-
góðum og vel meðförnum íbúðum.
Verð 450 millj.

Glæsilegt 495,2 m2 verslunar-
og íbúðarhúsnæði á Siglufirði

Fasteignin Suðurgötu 6 á Siglufirði.
Um er að ræða verslunar- og íbúðar-
húsnæði í miðbæ Siglufjarðar.
Samkvæmt skráningu er birt
flatarmál eignarinnar 495,2 m2 með
þremur eignarhlutum með sama
fastanúmeri. Skipulag hússins býður
upp á að skipta eigninni upp í
fleiri fastanúmer. Allir eignarhlutar
í húsinu eru í útleigu og gefa af sér
leigutekjur.
Verð 89,9 millj.

Glæsilegt 413 m2 einbýlishús
við Vaðlabyggð gengt Akureyri

Glæsilegt 413 m2 einbýlishús við
Vaðlabyggð gengt Akureyri á
2600 m2 eignarlóð.
Einstakur útsýnisstaður.
Eignin er skipulögð í dag sem
tvær íbúðareignir. Íbúðarhúsið
(aðalhúsið) er 298 m2 með þar af
innbyggðum 53 m2 bílskúr.
Neðan við húsið er 115 m2 3ja her-
bergja íbúð með sérinngangi
og sérinnkeyrslu.

Eignaskipti möguleg.

Reynimelur 80, 107 Rvk.
4ra herbergja

Reynimelur 80, 4. hæð t.v.:
Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
4. hæð í nýlega klæddri blokk.
Stofa með útgengi á suðvestursvalir
og frábæru útsýni.
Þrjú svefnherbergi. Húsið er í góðu
ástandi og hefur fengið gott viðhald
en íbúðin er mikið til upprunaleg.
Verð 64,9 millj.
Opið hús þriðjud. 31.1. kl. 16:30-17,
verið velkomin.

Opið hús ÞRI 31/1 kl. 16:30-17

Dvergaborgir 10, 112 Rvk.
2. hæð, 3ja herbergja

Dvergaborgir 10, íb.202: Ca. 86 m2

björt og vel skipulögð íbúð með
sérinngangi á annari hæð:
Íbúðin er m. tveimur svefnher-
bergjum, rúmgóðri stofu með
útegni á stórar suðursvalir.
Baðherbergi m tengi fyrir þvottavél.
Eldhús með ágætri innréttingu og
borkrók með frábæru útsyni.
Verð 59,5 millj.
Opið hús mánud. 30.1 kl. 16:30-17.
Verið velkomin.

Opið hús MÁN 30/1 kl. 16:30-17

Leitum að íbúðum og húseignum í öllum hverfum Reykjavíkur til kaups eða leigu fyrir opinberan aðila.
-Traustar greiðslur, langur leigutími. Nánari upplýsingar hjá löggiltum fasteignasölum Foldar

VANTAR FYRIR
OPINBERAN AÐILA:
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Tilboð

Vatnsendablettur 247 203 Kópavogur

Einbýli við Elliðavatn 300,6 fm 6 herb.

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og
löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
663 2508

Hraunteigur 23

Sjarmerandi
59 fm íbúð í
Laugardalnum
Litlar íbúðir eru eftirsóttar en það eru kannski ekki allar
eins sniðuglega innréttaðar og þessi sem er við Hraunteig
í Reykjavík. Um er að ræða 59 fm íbúð í húsi sem byggt
var 1950. Hugvitið var notað þegar hvítri eldhúsinn-
réttingu var komið fyrir en eldhús og stofa flæða saman í
eitt. Í eldhúsinu eru borðplötur úr við og hvítar glansandi
flísar með hvítri fúgu. Í eldhúsinu eru opnar hillur með
sniðugri lýsingu. Stofan er máluð í ljósum ferskjulit en
eldhúsið er málað í mildum brúnum lit en þessir tveir
litir spila vel saman. Gólf eru parketlögð og í forstofunni
eru svartar og hvítar flísar. Heildarmyndin á íbúðinni er
skemmtileg.
Nánari upplýsingar á fasteignavef mbl.is.

Þarf heimilið þitt uppfærslu?

Ljósari litir
verða vin-
sælir 2023
Nýtt ár kallar á nýja strauma þegar kemur að heimilinu.
2023 kallar á ljósari liti og mýkt. Ljósar viðartegundir eiga
upp á pallborðið og eru sífellt að verða vinsælli. Ljósar
loftklæðningar og ljósar viðarborðplötur geta gert hvert
heimili töluvert hlýlegra en ef loftið væri skjannahvítt eða
borðplötur úr plasti. Þú gætir haft þetta í huga ef þú ert
að fara í endurbætur á heimilinu. Annars má splæsa í
bastmottu eða mála veggina í grænum tónum og fá sér
kringlóttar mottur til þess að fá inn nýja orku.

Ljós motta úr mottulínu
Rutar Káradóttur. Hún
fæst í Húsgagnahöllinni.

Hér má sjá hangandi
ljós með hvítum
kúpli. Viðarfestingin
að ofan er svipmikil.
Ljósið fæst í Snúr-
unni.

Bastmottur skapa hlýleika inni
á heimilum. Þessi er úr mottu-
línu Rutar Káradóttur og fást
motturnar í Húsgagnahöllinni.

Grænn flauelssófi er alltaf góð hugmynd. Þessi er frá IKEA.

Þessi lampi minnir á styttur sem einu sinni
voru móðins og prýddu heimili lands-
manna. Bert fólk í koparlit er komið aftur í
tísku en hér í formi lampa sem fæst í Fakó.

Þessi bastmotta
fæst í Fakó.

Hér má sjá ljósa viðarinnréttingu
úr IKEA. Eins og sést á þessari
samsetningu er fallegt að mála
veggina í ferskjulit.

Það er fallegt að vera með ljóst borðstofuborð í stíl við
ljós loft og ljósar innréttingar. Það er einnig fallegt að
hafa skinn á stólunum. Það gerir allt svo hlýlegt.Arkitektastofan L’Empreinte hannaði þetta

fallega eldhús í Quebec í Kanada. Hér sést
hvað það er fallegt að hafa svipaðan við í
loftum og á borðplötum í eldhúsi.
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Skannaðu kóðann
og líttu inn

GRÆNAHLÍÐ 1-10 | 805 SELFOSS

TILBOÐ
TEGUND
STÆRÐ
BYGGINGARM.

Lóðir
7-12.000 M²

allt að 540 M²

Grænahlíð 1-10 – Sveitasæla í seilingarfjarlægð frá borginni.
Þín lóð bíður þar sem heimili og náttúra mætast.

Veldu lóð
Allar lóðirnar hafa óhindrað útsýni yfir vatnið, aðgang að heitu vatni
og háhraða ljósleiðaratengingu. Lóðirnar eru íbúðarhúsalóðir fyrir
heilsárshús með leyfi til búsetu.
Byggingarmagn lóða er allt að 500 m2 íbúðarhús ásamt 40 m2 útiskúr

Gerðu tilboð
Frestur til að skila inn tilboðum er sunnudagurinn 5. febrúar 2023

Veldu Draumahúsið
Lóðunum fylgir val um 4 teikningar af stílhreinum og fallegum
heilsárshúsum en ekki er skylt að kaupa teikningar af þeim með lóð.

Tíu íbúðarhúsa lóðir steinsar frá vatninu með óhindruðu útsýni.
• Stutt frá borginni
• Háhraða ljósleiðaratenging
• Hitaveita
• Fjórar teikningar í boði

Fullkomið tækifæri til að eignast framtíðarheimili í sveitasælu við
Úlfljótsvatn í um 45 mínútna akstur frá borginni.

SKOÐIÐ TEIKNINGAR Á SUDURHAEDIR.IS/GRAENAHLID
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STRENGUR

156 m2 + 40 m2 skúr

HYLUR

206 m2 + 40 m2 skúr

FOSS

255 m2 + 40 m2 skúr

RÖST

154 m2 + 40 m2 skúr

Gunnar Sverrir Harðarsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 862 2001 / gunnar@remax.is

Salvör Þóra Davíðsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Sími 844 1421 / salvor@remax.is

TILBOÐSFRESTUR
TIL SUNNUDAGSINS

5. FEBRÚAR



Verslun opin 11-20 alla daga
Skoðaðu alla afgreiðslutíma á IKEA.is
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Njóttu þess að eiga einstakt eldhús sem endurspeglar
þig. Hvort sem þú vilt skipta um eldhús eða færa því nýtt
útlit þá getur samsetning af litum, mynstri og efni haft
meiri háttar áhrif á yfirbragð og andrúmsloft.
Finndu stílinn þinn í fjölbreyttu úrvali!

GAMLESJÖN
blöndunartæki
19.950,-

ENERYDA
hnúðar, Ø27 mm
950,-/2 í pk.

LERHYTTAN skúffuframhlið
B60 H40 cm

7.450,-

LERHYTTAN glerhurð
B40 H80 cm

9.950,-

++

++

++

SKOGSÅ borðplata
L186 D63,5 cm 39.950,-

27.950,-

ÚTSALA

Skoðaðu
eldhúsframhliðar
hér!


