
FASTEIGNIR

SJÁLFBÆRNI
EDDA ÍVARSDÓTTIR BORGARHÖNNUÐUR BÝR

Í HJARTA REYKJAVÍKUR OG ELSKAR ÞAÐ



Eldhúsið státar af
góðu skápaplássi
og er mikil prýði. 

V
ið Álfhólsveg 89 í Kópavogi stendur glæsileg 166
fm íbúð í húsi sem byggt var 1968. Búið er að
endurnýja íbúðina mikið en einn best heppnaði
parturinn er svarta eldhúsið sem flæðir inn í
stofu og borðstofu. Um er að ræða veglegan

skápavegg með tvöföldum ísskáp og alveg möttum hurð-
um. Fyrir framan stóra eldhúsvegginn er flennistór eyja
sem setur svip sinn á rýmið. Fyrir ofan hana er viðargrind
í loftinu sem rammar eldhúsið inn á huggulegan hátt. 

Hægt er að skoða íbúðina nánar á fasteignavef mbl.is. 

Svartasta eld-
húsið í Kópavogi 

Gangurinn er
vel skipulagður. 

Stofan og eldhús flæða
saman í eitt rými. 
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Forsíðumyndina tók
Hari.

R
ÚV bauð upp á nostalgíukast þegar það sýndi leiknu
heimildarmyndina Reykjavík, Reykjavík eftir Hrafn Gunn-
laugsson. Myndin var frumsýnd 1986 í tengslum við 200 ára
afmæli Reykjavíkurborgar og gefur nokkuð skýra mynd af
horfnum tíma. Baráttuvilja og basli duglegasta fólki heims,

sem við erum þegar á reynir. 
Myndin fjallar um unga íslenska konu sem heimsækir Ísland eftir að

hafa verið búsett í Kanada lengi. Á meðan á dvöl hennar stendur býr
hún hjá íslensku frændfólki sínu. Frændfólkið sýnir sparihliðar sínar á
meðan á dvölinni stendur en það er bara eitt sem þvælist fyrir og það er
að frændfólkið er alltaf í vinnunni, nú eða að byggja. Þau eru nefnilega
að láta drauma sína rætast og eru meðal frumbyggja Grafarvogsins, var
alger bylting á sínum tíma. Til þess að dæmið gangi upp gera þau allt
sjálf, naglhreinsa spýtur og þar fram eftir götunum.

Það er svo dýrt að byggja að bæði eru í tveimur til þremur vinnum til
að láta enda ná saman. Ef þeir ná þá saman. 

Siggi Sigurjóns og Edda Björgvins leika þessi duglegu hjón, sem ger-
ir myndina ennþá kraftmeiri. Enda er stutt í húmorinn þótt lífsbaráttan sé
hörð. Þau voru til dæmis búin að undirbúa komu frænkunnar svo vel að
þau tóku kosningasjónvarpið upp á vídeó svo hún gæti horft á eitthvað,
enda var ekkert Netflix eða Premium í Sjónvarpi Símans í þá daga.

Lítið fór fyrir glamúrnum í lífi þessa duglega alþýðufólks sem lagði allt
á sig til þess að komast í sérbýli.

Þótt þjóðin hafi vissulega þróast eitthvað á þessum rúmlega 30 árum
eru draumar nútímafólks ekkert ósvipaðir draumum fólks hér áður fyrr.

Á meðan ungt fólk í Evrópu, Asíu og Ameríku leggur upp úr því að
búa smærra og njóta lífsins meira virðist það vera innstimplað í okkur að
við séum ekki raunverulega búin að „slá í gegn í eigin lífi“ nema eiga
risahús og flottan bíl. Enda virðist það bara vera þröngur hópur sem býr
í 101 eða 107 Reykjavík sem kýs bíllausan lífsstíl. Fólk í úthverfum
Reykjavíkur kemst lítið áfram á hjóli einu saman þótt hjólreiðar séu góð
heilsubót í frítíma fólks.

Leikna heimildarmyndin Reykjavík, Reykjavík var sýnd í Regnbogan-
um þarna 1986 og ef mig misminnir ekki var frítt inn. Það varð til þess
að ég níu ára gömul druslaðist með leið 10 úr Árbænum, sem var jafn
hráslagalegur og Grafarvogur á þeim tíma, niður á Hlemm til að sjá
myndina með sjö ára bróður mínum.

Á þessum árum var afþreying af skornum
skammti og ekki höfðum við systkinin mikil fjár-
ráð enda ekki farin að vinna fyrir okkur. Þessi
mynd hafði áhrif á mig á sínum tíma og hreyfði
líka við mér þegar ég sá hana í sarpi RÚV í vik-
unni.

Þessi mynd sýnir á einhvern fallegan hátt
hvað við Íslendingar erum eitthvað hörð af
okkur og alltaf til í að taka slaginn, hvað
sem það kostar. Og svo treystum bara á að
allt reddist og höldum baslinu áfram með
bros á vör og sól í hjarta þótt það rigni lát-
laust. 

Morgunblaðið/Hari

Erum við dugleg-
asta fólk í heimi?

Marta María
Jónasdóttir
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Þ
að sem heillaði mig fyrst og fremst
við þessa íbúð var hversu björt hún
er og með grænu útsýni. Ég sé Há-
teigskirkju í austurátt og svo sé ég
líka Hallgrímskirkju speglast í

svalahandriðinu. Þótt íbúðin sé ný þá er hverfið
mjög grænt og gróið og ég nýt þess að horfa á
gróðurinn.“ Edda keypti íbúðina fyrir tveimur
árum og er sérlega ánægð með bakgarðinn.
„Garðurinn er ofan á bílakjallara og þar var
plantað mörgum berjarunnum sem hafa sprott-
ið mjög vel. Börnin eru alltaf þarna úti að leika
og að tína ber, það er mjög skemmtilegt.“

Smáhlutir frá ferðalögum

Aðspurð út í sinn uppáhaldsstað í íbúðinni
segir hún að þeir séu tveir. Á morgnana er það
eyjan í eldhúsinu þar sem hún nýtur fyrsta
kaffibollans en á kvöldin er það græni sófinn.
„Þetta er einingasófi úr Ikea sem ég er búin að
eiga í fjögur ár. Hann er alveg ofboðslega þægi-
legur og gott að setjast niður í hann eftir vinnu.
Það sem er líka svo gott við hann er að það er
hægt að skipta um áklæði á honum. Núna er
áklæðið grænt en ég á annað til skiptanna,“
segir Edda og bætir við að hún og Ívar sonur
hennar skipti sófanum bróðurlega á milli sín;
hann fái stærri hlutann en hún eina hornein-
ingu. Fyrir framan sófann er sjónvarpsskenkur
sem hýsir ekki bara sjónvarpið heldur líka alls
konar smáhluti sem Edda hefur sankað að sér á
ferðalögum sínum eins og pólskan fugl og eft-
irlíkingu af Empire State-byggingunni. Eins er
nokkuð um hluti frá Svíþjóð í íbúðinni en Edda
bjó þar í fjögur ár og starfaði og stundaði nám í
sjálfbærri borgarhönnun í LTH-arkitektaskól-
anum í Lundi. „Mér finnst gaman að hafa
skemmtilega hluti í kringum mig, eitthvað sem
mér þykir vænt um.“

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Situr uppi með bílastæði 
Edda Ívarsdóttir borgarhönnuður Reykjavíkurborgar býr í lítilli íbúð í Þverholti ásamt 12 ára syni sínum. Hún heillaðist af grænu útsýni úr
gluggum íbúðarinnar en þrátt fyrir að íbúðin sé ný þá er hverfið gróið, sem er partur af sjarmanum við það byggja upp í eldri hverfum. 

Snæfríður Ingadóttir | snaeja@gmail.com

Með íbúð Eddu fylgir stæði í bílakjallara sem henni finnst vera algjör tímaskekkja. Bílastæði
með nýjum íbúðum ættu að vera val. Sjálf fer hún allra sinna ferða hjólandi eða gangandi. 

Íbúð Eddu er björt og
með útsýni yfir grænt
og gróið hverfi. 
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á byko.isVinnur þú
100.000kr.
inneign í Hólf & Gólf?
Taktu mynd af rými sem þarfnast yfirhalningar,

hvort sem um ræðir baðherbergi, stofu, eldhús

eða annað. Settu myndina á Instagram og merktu

#bykoheimili19

Föstudaginn 27. september verður heppinn
vinningshafi tilkynntur. Að auki verða valdir

aukavinningshafar sem fá 35.000 kr. inneign

í Hólf & Gólf.

Soffía Dögg Garðarsdóttir hjá Skreytum hús

og Egill Ásbjarnarson hjá Suitup verða

gestadómarar og hægt er að fylgjast með

leiknum á www.skreytumhus.is, á facebook

síðu BYKO og Instagram.

Meira á
byko.is

#bykoheimili19

Ánægðustu viðskiptavinirnir 2 ár í röð! Auðvelt að versla á byko.is



Bílastæði ætti að vera val

Edda segist vera mjög ánægð með íbúðina í
heild sinni, enda er hún sérlega björt. „Sólin er
hér til klukkan tvö þrjú á daginn en seinnipart-
inn speglast hún hingað yfir af húsunum á móti.
Það er bara eitt sem mér finnst furðulegt hérna
og finnst að mætti endurskoða þegar verið er
að byggja nýbyggingar. Með þessarri íbúð
fylgir bílastæði í bílakjallara. Ég á hins vegar
ekki bíl heldur fer allra minna ferða fótgang-
andi, á hlaupahjóli eða á hjóli. Mér finnst algjör
tímaskekkja að bílastæði fylgi með nýjum íbúð-
um, það ætti að vera val að eiga bílastæði því
svona byggingar kosta heilmikið. Bílastæða-
kjallarar eru sérstaklega dýrir og leggur það
mikinn aukakostnað á hverja íbúð. Eins finnst
mér að það mætti almennt samnýta bílastæða-
kjallara meira. Við þetta hús stendur t.d. bíla-
stæðakjallarinn meira og minna tómur á dag-
inn þegar íbúar eru í vinnu. Fyrirtæki hér í

kring gætu mögulega nýtt sér stæðin yfir dag-
inn. Þannig væri kjallarinn í notkun allan sólar-
hringinn,“ stingur Edda upp á og bætir við að
þetta eigi örugglega við víðar. „Ég leigi mitt
stæði reyndar út því ég hef hina gullnu þrenn-
ingu; vinnu, skóla og matvörubúð, í göngufæri
við mig svo ég þarf ekki bíl og er mjög ánægð
með það.“ Aðspurð hvað sé annars fram undan
í vetur þá segir hún verkefnin næg í vinnunni
hjá Reykjavíkurborg. „Það er margt að gerast.
Við erum að endurhanna Laugaveginn og vinna
við Hlemmsvæðið er í fullum gangi. Síðan falla
ýmis smærri verkefni til sem miða öll að því að
gera borgina meira lifandi og skemmtilega.“

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Ömmu Eddu fannst þessi glerkertastjaki
mjög ljótur en Edda fékk að eiga hann og
þykir mjög vænt um hann. 

Bleiki neonlampinn var
keyptur í Svíþjóð en
Edda bjó þar í fjögur ár. 

Með íbúðinni fylgir stæði í
bílakjallara. Ég á hins vegar
ekki bíl en fer allra minna
ferða fótgangandi, á
hlaupahjóli eða á hjóli.
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bygg.is

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 35 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Naustavör 28-34
Bryggjuhverfinu í Kópavogi
Glæsilegar íbúðir í 3-4 hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 28-34.
Íbúðirnar eru 76-244 fm, 2-4 herbergja.
Íbúðirnar eru með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás
og vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru með góðum svölum. Stæði í bílskýli fylgja
flestum íbúðum. Útsýni til sjávar er úr flestum íbúðum.

Skoðið

teikningar

á bygg.is

NÝTT Í SÖLU

bygg.is

Afhending við kaupsamning

Sjáland í Garðabæ
Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja til 5 hæða fjölbýlishúsi við
Strikið 1 í Sjálandi í Garðabæ, ætlaðar íbúum 60 ára og eldri.
Íbúðirnar eru 2-3 herbergja og 84-174,2 fm.
Íbúðirnar verða með vönduðum innréttingum frá Axis og
vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri
timburverönd.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Skoðið

teikningar

á bygg.is

Strikið1ABC

NÝTT Í SÖLU

bygg.is

Afhending við kaupsamning

Íbúðir fyrir 60 ára og eldri

Hlíðarhverfi
Nýjar íbúðir í Reykjanesbæ

Skoðiðteikningará bygg.is

NÝTT Í SÖLU

Fyrsti áfangi Hlíðarhverfis sem nú er kominn í sölu liggur á milli
Þjóðbrautar og Skólabrautar. Þarna er um að ræða blandaða byggð
einbýlishúsa, parhúsa, raðhúsa og lágreistra fjölbýlishúsa. Stutt er í
alla nauðsynlega þjónustu og öruggar göngu- og hjólaleiðir í skóla og
íþróttaaðstöðu sem er í næsta nágrenni.

Íbúðirnar í fjölbýlishúsum Hlíðarhverfis eru 4-5 herb. 112,6 - 148,7 fm
Einbýlishúsin á bilinu 230,1 - 248,5 fm og parhúsin á bilinu 170,9 - 203,9 fm

Afhending við kaupsamning

bygg.is

Fjölbýlishús,
einbýli og parhús





698 9470 698 9470 698 9470

698 9470 698 9470 698 9470

698 9470 893 2121 774 1477

694 7736 660 8002 663 6700

HERA BJÖRK ÞÓRHALLSDÓTTIR

ODDUR GRÉTARSSON

KARL LÚÐVÍKSSON

ÞÓRDÍS DAVÍÐSDÓTTIR

EDWIN ÁRNASON

SYLVÍA G. WALTHERSDÓTTIR

HÖRÐUR BJÖRNSSON

SALVÖR Þ. DAVÍÐSDÓTTIR

DAGBJARTUR WILLARDSSON

ÞÓRUNN S. EIÐSDÓTTIR

HAUKUR HAUKSSON

JÓHANNA GUSTAVSDÓTTIR

JÁKVÆÐ
VANDVIRK

Við erum löggiltir fasteignasalar

ÁRÆÐIN

Þolinmóð
HREINSKILIN

861 7507 820 8081 782 9282

699 2900 844 1421 862 1914
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G
uðfinna segir að meirihluti
þeirra mála sem koma upp á
þessu sviði snúist um galla. 

„Yfirleitt er hægt að finna at-
riði, sem í daglegu tali eru kall-

aðir gallar í öllu húsnæði, sem myndu samt
ekki teljast gallar í lagalegum skilningi. Ef um
galla í lagalegum skilningi er að ræða getur
kaupandi fasteignarinnar átt rétt á skaðabót-
um, eða afslætti af kaupverði eignarinnar.“ 

Guðfinna leggur mikla áherslu á að kaup-
endur fasteigna verði að undirbúa kaup sín vel
enda séu þeir oftar en ekki að leggja aleigu
sína undir sem og ráðstöfunarfé næstu ára-
tuga. Því getur einnig skipt máli að kaup-
endur hugi að því hvort þeir séu að kaupa eign
þar sem ráðast þarf í dýrar viðhalds-
framkvæmdir fljótlega eftir kaupin. 

„Sumir gleyma að taka þann þátt inn í
myndina og lenda þá fljótlega í vandræðum
með fjármögnun eða greiðslubyrði vegna
framkvæmdanna. Á kaupandanum hvílir
ákveðin aðgæsluskylda og þannig getur hann
til dæmis ekki borið fyrir sig galla sem hann
vissi um, eða mátti vita um í upphafi eftir að
kaupin hafa gengið í gegn,“ úskýrir Guðfinna
sem hefur margoft þurft að takast á við svona
mál, bæði fyrir hönd kaupenda og seljenda. 

Lesið öll gögn í bak og fyrir

Guðfinna leggur mikla áherslu að kaup-
endur kynni sér vel þau gögn sem liggja til
grundvallar kaupunum og skoði þær lýsingar
á eigninni sem þar koma fram. 

„Þá er mikilvægt að kaupendur spyrji
réttra spurninga og séu meðvitaðir um grund-
vallareglur sem gilda í fasteignakaupum, til
dæmis ef gallar koma í ljós. Ef þetta er gert
þá getur það oft sparað margvísleg leiðindi og
þrætur seinna meir sem betra væri að
sleppa,“ segir hún og bendir á að þau gögn

sem mikilvægt er að skoða séu söluyfirlit eign-
arinnar, skilalýsing ef um nýbyggingu er að
ræða og yfirlýsingu húsfélags ef íbúðin er í
fjöleignahúsi.

Gallar eru sjaldan tilgreindir í söluyfirliti en
margt má ráða af efni þess, þó það sé ekki
beinlínis tekið fram. Í raun þurfa kaupendur
að kunna að lesa út úr þeim upplýsingum sem
koma ekki fram með tilliti til aldurs hússins.
Þegar um kaup á notuðu húsnæði er að ræða
þarf að huga vel að því hvað búið er að endur-
nýja eða gera við til, að geta metið hvort eitt-
hvað fari að koma á tíma. 

„Ef ekkert kemur fram í söluyfirliti um við-
gerðir eða endurnýjun á eign sem er orðin
fjörtíu ára eða eldri svo sem á þaki, lögnum
eða gluggum má kaupandinn gera ráð fyrir
því að það þurfi fljótlega að ráðast í slíkt,“
segir hún.

Mikilvægt að fá yfirlýsingu frá húsfélagi
um yfirstandandi framkvæmdir

Guðfinna segir að þegar verið sé að kaupa
íbúð í fjöleignarhúsi þurfi að liggja fyrir upp-
lýsingar í yfirlýsingu húsfélagsins um yfir-
standandi, eða fyrirhugaðar, framkvæmdir.
Þá sé nauðsynlegt að kaupandi fái ástandsmat
um eignina ef húsfélagið hefur látið gera slíkt
mat.

„Kaupendur verða að spyrja seljendur
hvort þeim sé kunnugt um galla, til dæmis
leka í íbúðinni eða sameigninni, eða hvort ein-
hverjar framkvæmdir séu á döfinni. Stundum
koma upp mál þar sem kaupendur hafa fengið
að vita að það þurfi að fara sameiginlegar
framkvæmdir en tímasetning hefur ekki verið
ákveðin. Þó kaupendur geri kannski ráð fyrir
að það sé ekki alveg á næstunni getur það
gerst að slíkar framkvæmdir séu samþykktar
á húsfundi örfáum dögum eftir afhendingu.
Ég hef margoft fengið svona mál inn á borð til

mín og niðurstaðan er alltaf sú sama, kaup-
andinn verður að borga fyrir framkvæmdina.“

„Nýjar fasteignir eiga einfaldlega
að vera í lagi“

Guðfinna bendir einnig sérstaklega á, að við
mat á því hvort um galla sé að ræða, skipti
öllu máli hvort fasteignin sé ný eða notuð. 

„Nýjar fasteignir eiga einfaldlega að vera í
lagi og byggðar í samræmi við gildandi lög og
reglur. Þannig getur kaupandi nýrrar fast-
eignar gert meiri kröfur en kaupandi gamallar
eignar. Þá getur kaupandi nýrrar eignar oft á
tíðum sótt kröfu sína á hendur fleiri aðilum en
aðeins seljanda eignarinnar, svo sem bygging-
arstjóra og hönnuði og tryggingarfélögum
þeirra ef rekja má tjónið til starfa þeirra. Ef
nýbygging á að afhendast fullfrágengin þá
þýðir það ekki einungis að íbúðin eigi að vera
tilbúin við afhendingu, heldur á frágangi sam-
eignarinnar líka að vera lokið. Þá skiptir máli
að kaupandi nýrrar eignar sé ekki búinn að
greiða meira af kaupverði hennar en sem
nemur því byggingarstigi sem eignin er komin
í ef eitthvað kæmi upp á og seljandinn gæti
ekki staðið við að klára eignina,“ segir hún og
bætir svo við að þegar um notaða fasteign sé
að ræða teljist hún ekki gölluð, nema ágallinn
rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða
seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.

Aldurinn skiptir máli

Hvað þýðir þetta lögfræðilega orðalag
„nema ágallinn rýri verðmæti hennar sem
nokkru varði“ á mannamáli? 

„Þetta orðalag hefur verið túlkað svo að
kaupandi notaðrar eignar eigi ekki slíka kröfu
ef það kostar innan við átta til tíu prósent af
kaupverðinu að gera við ágallann. Ef kostn-
aðurinn reynist hins vegar meiri þá getur
kaupandinn átt rétt á afslætti af kaupverðinu

eða skaðabótum frá seljanda. Hvað „saknæmu
háttsemina“ varðar þarf ágallinn hins vegar
ekki að nema slíkri fjárhæð,“ segir hún og
bætir við að stundum hafi þó reynst erfitt að
sanna sök seljandans. „Á honum hvílir upplýs-
ingaskylda en vanræksla á henni getur leitt til
þess að fasteign, sem ekki hefði talist gölluð
telst vera það. Þannig getur seljandi borið
ábyrgð á skorti á upplýsingum eða rangri
upplýsingagjöf.“

Hún segir að kaupandi geti þó ekki borið
fyrir sig galla sem hann vissi af, eða hefði með
réttu átt að vita af. Kaupendur þurfi líka alltaf
að vera fyrirfram meðvitaðir um hvaða rétt
þeir eiga ef gallar koma í ljós síðar. 

„Ef galli kemur í ljós, áður en kaupverðið er
greitt að fullu, getur kaupandi á eigin áhættu
haldið eftir nægilegum hluta kaupverðsins
sem dugar til að tryggja greiðslu kröfunnar.“ 

Kaupendur geta glatað rétti
sínum ef þeir bíða of lengi

„Kaupandinn getur ekki upp á sitt eins-
dæmi ákveðið að nota fjárhæðina sem hann
heldur eftir til að laga þá galla sem hann telur
vera á eigninni nema samkomulag sé um það
við seljandann. Ef það næst ekkert samkomu-
lag hefur kaupandinn bara um tvennt að velja:
Að gleyma málinu og greiða lokagreiðsluna
ásamt dráttarvöxtum eða fara með málið fyrir
dómstóla. Ef það fer fyrir dómstóla þá þarf
kaupandinn að fá dómskvaddan matsmann til
að meta galla á eigninni. Ég ráðlegg bæði
kaupendum og seljendum að fá aðstoð frá lög-
manni um leið og ágreiningur kemur upp við
fasteignakaup, svo það sé hægt að koma mál-
inu tafarlaust í réttan farveg. Ef kaupendur
bíða of lengi geta þeir glatað rétti sínum, með-
al annars vegna tómlætis, eða þá fyrningar og
augljóslega ættu flestir að vilja komast alfarið
hjá slíkum vandræðum.“

Flest þrætumál snúast um galla
„Galli í daglegu tali og galli í lagalegum skilningi fara ekki endilega saman,“ segir Guðfinna Jóhanna
Guðmundsdóttir, lögmaður hjá Fasteignamál Lögmannsstofu, en hún hefur rúmlega tuttugu ára
reynslu af því að takast á við ágreiningsmál sem tengjast kaupum og sölu á fasteignum. 

Margrét Hugrún Gustavsdóttir | margrethugrun@gmail.com

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Guðfinna Jóhanna Guðmunds-
dóttir hefur mikla reynslu þegar
kemur að gallamálum. 
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Af hverju kemur 
iðnaðarmaðurinn ekki?

Flestir fasteignaeigendur kannast við það að það getur verið þrautin þyngri að verða sér úti um iðnaðarmann. Hvað þá
að fá hann til þess að koma á umsömdum tíma. En af hverju er þetta svona? Af hverju koma þeir ekki þegar þeir segjast
ætla að koma? Við leituðum svara hjá nokkrum smiðum. Til að tryggja heiðarleg svör koma þeir ekki fram undir nafni. 

Snæfríður Ingadóttir | snaeja@gmail.com

Teygist úr
verkunum

„Ég eins og margir iðnaðarmenn vinn ég sjálfstætt og til þess
að vera viss um að hafa næga vinnu þá segi ég frekar já við

fleiri verkefnum en færri. Reynslan hefur nefnilega sýnt að það
er svo margt sem getur komið upp á frá því að húsráðandi

hringir í mig og þar til ég kem heim til viðkomandi. Stundum
er fólk ekki klárt þegar ég er klár, það hefur skipt um skoðun í
millitíðinni eða er jafnvel búið að selja eignina. Og þá stend ég

uppi ekki með neina vinnu. Yfirleitt er það þannig að þegar
maður er kominn inn á heimili í ákveðið verk þá biður hús-
ráðandinn mann um að bora líka þetta upp, laga þetta að-

eins líka og á endanum kemst ég ekkert í burtu. Ég ætla
mér aldrei að svíkja þá sem ég hef lofað að koma

til, en stundum gerist þetta bara svona. Það
teygist úr einu verki og þá myndast

keðja af seinkunum.“
– Smiður 42 ára. 

„Það er nú bara þannig að allir iðnaðarmenn eiga „sína föstu kúnna“ og
þeim reynir maður að sinna vel. Við látum þá alltaf ganga fyrir því við vitum
að það er gott að vinna fyrir þá og þeir borga reikningana pottþétt. Nýir
kúnnar sitja því frekar á hakanum, ég viðurkenni það alveg. Þegar það er
nóg að gera þá nennir maður ekki í smáverkin og sinnir þeim þegar ekkert
annað er í boði. Það er bara þannig. Ég læt allavega stóru fyrirtækin alltaf
ganga fyrir því það er minna vesen að vinna fyrir fyrirtæki. Það er ópersónu-
legra og enginn að hanga yfir þér. Að vinna inni á heimilum fólks er oft
meira vesen og allskonar tilfinningasemi fólgin í því. Annars reyndir maður
yfirleitt að hlaupa til ef fólk er alltaf að hringja í mann og suða, það sem ligg-
ur mest á gengur yfirleitt fyrir.“ – Smiður 49 ára.

Fastir kúnnar
ganga fyrir

„Ég hef tamið mér að svara alltaf heiðarlega
enda kemur það í veg fyrir kergju og fýlu. Ég
læt fólk alltaf vita ef ég kemst ekki í verk á
umsömdum tíma í stað þess að hætta að
svara í símann eins og sumir kollegar mínir.
Það er auðvitað misjafn sauður í mörgu fé og
sumir iðnaðarmenn eiga einfaldlega erfitt
með það að segja nei og taka því of mikið að
sér. Síðan geta þeir kannski ekki svarað fólki
heiðarlega og þá verður kúnninn fúll og pirr-
aður. Húsráðendur kunna frekar að meta
heiðarleg svör og ef þú útskýrir málið af
hverju þér seinkar þá sýna því flestir skilning
þó að svona símtöl séu oft leiðinleg. Iðnaðar-
mönnum til varnar verð ég samt að segja að
Íslendingar eru vanir því að gera allt á síðustu
stundu og eru upp til hópa illa skipulagðir.

Fólk hringir í mann og þá þarf allt að gerast
strax. Það er líklegra til árangurs að hringja
með nokkurra mánaða fyrirvara. Þá getur
maður frekar stillt hlutunum upp og látið þá
ganga upp. Síðan eru það húsráðendurnir
sem eru að skipuleggja allt sjálfir í staðinn
fyrir að láta smiðinn sjá um skipulagninguna.
Allir iðnaðarmenn eru með sinn pípara og raf-
virkja og öfugt sem þeir hringja í þegar þá
vantar eitthvað og menn reyna að redda
hverjir öðrum á báða bóga. Ef húsráðendur
eru hinsvegar búnir að bóka eigin pípara
sem ekki er vanur að vinna með smiðnum þá
ganga hlutirnir oft miklu seinna og verr. Ég
mæli með því að húsráðendur láti smiðinn
um skipulagninguna á öllu saman.“

– Smiður 40 ára. 

Húsráðendur illa skipulagðir



Náttúran flæðir
inn um gluggann. 

Eldhúsið er opið
inn í stofu. 

Myndum og hús-
munum er raðað
upp á einstakan hátt. 

88 milljóna
parhús í
Grafarholti
Í Grafarholti í Reykjavík stendur
ákaflega fallegt 210 fm raðhús
sem byggt var 2008. Úr húsinu er
frábært útsýni, en í því eru stórir
og miklir gluggar. Eldhús og stofa
renna saman í eitt, en þar er hátt
til lofts og töluvert skápapláss.
Það sem vekur athygli er hvað
húsgögnum er raðað fallega upp.
Hægt er að skoða húsið nánar á
fasteignavef mbl.is. 
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G
gamli bærinn í Reykjavík er
gott dæmi um þá síbreytilegu
strauma sem eru í samfélaginu.
Fyrir um þrjátíu til fjörtíu ár-
um bjuggu þar einna helst ljóð-

skáld og kaffiþambandi listamenn í bland við
ungmenni sem leigðu íbúðir og herbergi og
stunduðu nám Háskólanum. Fjölskyldufólkið
sótti hins vegar í nýju úthverfin þar sem
rýmra var um alla og jafnvel hægt að leggja
tveimur bílum í innkeyrsluna eða við blokk-
ina.

Halla Unnur Helgadóttir, fasteignasali og
eigandi fasteignasölunnar Gimli, hefur til
fjölda ára fylgst með þróun fasteignamála en
hún segir að síðustu misserin hafi borið tölu-
vert á því að fólk leiti út fyrir höfuðborgar-
svæðið til að kaupa fyrstu eign sína eða til
að stækka við sig. Þar sé fasteignaverðið
lægra en þjónustan ekki endilega síðri en
það sem býðst í borginni. 

„Margir kjósa nú að búa í nágrannasveit-
arfélögunum en halda áfram að vinna á
höfuðborgarsvæðinu. Og þegar fram líða
stundir munu þessi nágrannasveitarfélög
væntanlega eflast í takt við íbúafjöldann og
við það bætist innviðauppbygging sem þetta
sama fólk á þátt í að skapa. Þar með eflast
svo atvinnutækifærin í bæjunum, sem hafa
svo enn meiri jákvæð keðjuverkandi áhrif,“
segir Halla.

Bættar samgöngur og betri nettengingar
hafa meðal annars haft áhrif á þessa þróun.
Reykjanes, Selfoss, Hveragerði og Akranes
hafa skyndilega dottið inn á kortið sem val-
kostur hjá fólki sem fyrir fáeinum árum
hefði kannski síður valið þessa bæi til að
finna framtíðarheimili sitt.

„Markaðurinn á Akranesi tók líka rækilega
við sér þegar gjaldið í göngin var fellt niður“

Halla segir að verðþróun fasteigna í ná-
grannasveitarfélögunum hafi yfirleitt verið í
takt við verðþróun á höfuðborgarsvæðinu en
öfugt við framboðið á höfuðborgarsvæðinu sé
verð á nýbyggingum í nágrannasveitarfélög-
unum töluvert lægra.

„Þorlákshöfn, Stokkseyri og Eyrarbakki
hafa líka komið sterk inn upp á síðkastið en
verðstuðull annarra sveitafélaga í grennd við
höfuðborgina hefur í gegnum tíðina verið um
0,7 sem má útskýra sem svo að þriggja her-
bergja íbúð á til dæmis Selfossi kostar 70%
af verði þriggja herbergja íbúðar á höfuð-
borgarsvæðinu,“ útskýrir Halla og bætir við
að hvað fjölbýli varðar sé fermetraverð á
Selfossi hæst af þessum stöðum. Um leið
leggur hún áherslu á að tölurnar séu meðal-
tal og til viðmiðunar en ekki hárnákvæmar. 

Hún tekur einnig fram að fermetraverð á
sérbýli í Reykjanesbæ, Akranesi og á Sel-
fossi sé mjög svipað en Hveragerði hafi hins
vegar tekið stórt stökk síðustu misserin.
„Markaðurinn á Akranesi tók líka rækilega
við sér þegar gjaldið í göngin var fellt 
niður.“

Heilsárshús sem heimili

Á síðustu árum hafa sérlega falleg og
stæðileg heilsárshús risið víða í grennd við
höfuðborgarsvæðið. Mörg þeirra eru svo
vistleg að eigendurnir kjósa heldur að dvelja
þar flestum stundum fremur en að hafast við
í skarkala borgarinnar. Umferðartafirnar á
háannatíma í borginni eru orðnar slíkar að
það tekur manneskju sem vinnur á Höfðan-
um og býr í Kjósinni jafnvel styttri tíma að
komast til og frá vinnu en ef hún byggi á
Seltjarnarnesi eða í Vesturbænum. Þá er
álíka langt frá Mosfellsbæ upp á Akranes og
frá Mosfellsbæ í gamla miðbæinn.

Halla segir að það hafi alltaf verið eitthvað

sig löngu fyrr, enda erfitt fyrir flesta að við-
halda stórum húsum þegar komið er á átt-
ræðisaldur. Svo finnst þeim stundum að þau
séu nýbúin að taka allt í gegn þegar það eru
kannski tuttugu ár síðan skipt var um inn-
réttingar.“

Fyrstu áhrif koma bara einu sinni

Að lokum er lag að leita ráða hjá þessum
reynda fasteignasala hvað varðar sölumálin.
Halla segir að það sé alltaf ráðlegt að taka
vel til og þrífa áður en íbúðin er sýnd. Hún
segir að það sé líka gott að byrja fyrr en síð-
ar að pakka niður þar sem flutningar séu á
döfinni. 

„Því minna af persónulegum hlutum, þeim
mun betra. Það verður þó að gæta að jafn-
vægi því við viljum að það sjáist að fólk búi í
eigninni. Svo er gott að lagfæra smáatriði og
jafnvel mála einhverja veggi. Fyrstu áhrif
koma nefnilega bara einu sinni. Við skoðum
allar eignir og komum með ítarlegri ráðlegg-
ingar fyrir hverja og eina sé þess óskað.
Fyrir myndatökuna aðstoðum við við að fjar-
lægja persónulega muni, yfirhafnir, skó og
því um líkt, smáhluti á baðherbergjum og í
eldhúsi svo eitthvað sé nefnt og í samráði við
ljósmyndarann færum við svo stundum til
húsgögn.“

Að lokum bendir hún á að það borgi sig
ekki að fara út í of miklar aðgerðir áður en
eign fer á sölu. 

„Til dæmis er óþarfi að skipta um gólfefni
nema það sé í hróplegu ósamræmi við annað
í eigninni. Við lítum á það sem tækifæri fyrir
nýjan eiganda að setja mark sitt á nýja
heimilið en ef það er búið að endurnýja allt í
íbúðinni getur þó horft öðruvísi við,“ segir
Halla Unnur Helgadóttir að lokum. 

irlaun og minnka um leið við sig. Það er oft
sagt að römm sé sú taug sem rekka dregur
föðurtúna til en öfugt við flest póstnúmer á
höfuðborgarsvæðinu sýnist mér þetta mál-
tæki ekki eiga við Breiðholtinu. Margir
þeirra sem stæra sig beint og óbeint af því
að hafa alist þar upp búa allt annars staðar í
bænum, sem er í raun merkilegt því Breið-
holtið er stórt og fjölbreytt svæði með ótal-
marga kosti,“ segir Halla og bætir við að
hún undrist stundum það að yfirleitt sé horft
á Breiðholtið sem heilt hverfi þegar í raun
skiptist það í þrjú ólík hverfi, hvert með sinn
kúltúr.

Þetta kemur vel heim og saman við nýleg-
ar fréttir af skólamálum í Breiðholtinu. Þar
kom fram að yfirgnæfandi meirihluti nem-
enda í Fellaskóla væri af erlendum uppruna,
en aðeins fimm þeirra sem hófu nám í skól-
anum síðasta haust hafa íslensku að móður-
máli. Milli sjötíu og áttatíu prósent nemenda
Fellaskóla koma frá heimilum með annað
móðurmál en íslensku, en það hlutfall hefur
hækkað jafnt og þétt síðustu ár og telst tölu-
vert áhyggjuefni.

Erfiðara að sinna viðhaldi á áttræðisaldri

Spurð að því hvort eitthvað hafi breyst í
húsnæðismálum eftirlaunaþega segist Halla
hafa tekið aðeins eftir því að þessi hópur búi
lengur í stærri eignum og flytji þannig síðar
í húsnæði sem sérstaklega er hugsað fyrir
þennan hóp.

„Ef við skoðum sem dæmi fólkið sem er
að kaupa í Árskógum virtist mér meirihlut-
inn vera kominn vel yfir sjötugt þegar ég fór
yfir yfirlitin. Meðalaldurinn gæti jafnvel ver-
ið um áttrætt. Margt eldra fólk hefur talað
um það við mig að það hefði mátt minnka við

um það að fólk sæki frekar í sveitakyrrðina í
grennd við borgina en þar sem hömlur séu á
því að lögheimili sé skráð á sumarbústað eða
heilsárshús sé erfitt að fylgjast með þessari
þróun. 

„Mögulega er þetta byrjað að spyrjast út
og gæti færst í aukana þó að við á fasteigna-
sölunni höfum ekki orðið sérlega vör við það
ennþá. Það hefur auðvitað alltaf verið eitt-
hvað um það að fólk eigi litla íbúð í borginni
og hafi lögheimili sitt þar en dvelji meira í
heilsárshúsum. Svo er þetta jú þannig að um
leið og fræga fólkið fer að hampa bæjum og
búsetu verður skriða,“ segir Halla en svo
dæmi blaðamanns séu tekin má nefna að hin
ástsæla leikkona Ágústa Eva Erlendsdóttir,
sem býr í Hveragerði, er sjálfskipaður sendi-
herra blómabæjarins og Bubbi Morthens
hefur búið í Kjósinni til fjölda ára og birt
þaðan fallegar myndir á samfélagsmiðlum. 

Í Seljahverfinu frá vöggu til grafar

Breytingarnar eiga sér ekki bara stað ut-
an borgarinnar heldur líka innan hennar.
Íbúar endurnýjast þegar þeir eldri flytja í
minna húsnæði og barnafólkið tekur við.
Halla segist taka sérstaklega eftir því að
þetta sé að gerast í Bústaðahverfinu og í
vesturbæ Kópavogs. 

„Hverfi eldast og yngjast til skiptis eins
og gengur en sum hverfi hafa þó verið hönn-
uð með það í huga að þar sé hægt að búa frá
vöggu til grafar,“ segir hún og tekur Selja-
hverfið í Breiðholti sem dæmi. „Þar eru allar
gerðir af húsum. Seljahverfið var hannað
síðast af hverfunum í Breiðholti og þar var
hugsunin sú að búa til svona heildstætt
hverfi. Allt frá íbúðum sem henta fyrstu
kaupum til eldri borgaranna sem fara á eft-

Áberandi sölukippur í nágranna-
sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins

Líkt og með allt annað sem tengist samfélaginu eru straumar í fasteignamálum síbreytilegir. Kúltúrinn
breytist þegar bæjarfélög braggast og það sem áður þótti óspennandi verður allt í einu mjög eftirsótt. 

Margrét Hugrún Gústavsdóttir | margrethugrun@gmail.com

Halla Unnur Helgadóttir
fasteignasali og eigandi
fasteignasölunnar Gimili.

Morgunblaðið/Eggert
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Húsanes kynnir:

Leirdalur 15-21, 260 Reykjanesbær
4. herbergja sérhæðir með stórri verönd, með eða án bílskúrs.

Vandaðar fullbúnar eignir, sem skilast með gólfefnum og tækjum.

Eignirnar eru staðsettar í hjarta Dalshverfis.
Íbúðir 109,5m2 og bílskúr 30m2

Húsin eru staðsteypt, einangruð að utan og klædd með flísum.
• Sérsmíðaðar innréttingar frá Ormsson/HTH
• Gólfhiti, 60x60 flísar og parket á gólfum.
• AEG heimilistæki, uppþvottavél og ísskápur fylgja
• LED lýsing innan- og utandyra í öllum eignum
• Garður fullfrágenginn með stórum þaksvölum eða sólpalli.
• Bílastæði hellulögð með hitalögn í gönguleið.
• Nýr skóli Stapaskóli í göngufæri, ný hverfisverslun.

Sölusýning laugardaginn 6. sept. frá kl.12:00-14:00

Eins
takle

ga bjart
ar og

rúmgóða
r íbú

ðir,

sjón
er sö

gu ríkar
i.

Jóhannes Ellertsson
Löggiltur fasteignasali og leigumiðlari
eignasala@eignasala.is / s. 864 9677

Júlíus M Steinþórsson
Löggiltur fasteignasali og leigumiðlari

julli@eignasala.is / s. 899 0555



Hvað þarf fólk að hafa í huga varðandi 
fyrstu kaup sín á íbúð? 

„Það sem kemur fyrst upp í hugann er að
muna að njóta ferðarinnar og undirbúa sig vel.
Hlutfall fyrstu kaupenda á öðrum ársfjórðungi
2019 var 27% af þeim kaupsamningum sem
voru gerðir á höfuðborgarsvæðinu og hefur
hlutfallið ekki verið hærra frá því að mælingar
hófust hjá Þjóðskrá. Því er oft mikil samkeppni
hjá fyrstu kaupendum um íbúðir. Þá vill til-
boðsgerðin oft fara á þann veg að sá sem er
hvað best undirbúinn fær samþykkt tilboð.
Fyrir seljendum snýst tilboðsgerðin ekki ein-
göngu um tölur heldur er alltaf markmið selj-
andans að reyna að lesa út úr því hvaða tilboð
er líklegast til að ganga upp og leiða til kaup-
samnings. Ef aðili er til dæmis búinn að ræða
við banka eða aðra lánastofnun og fá vilyrði
fyrir láni, þá stendur sá aðili betur ef sam-
keppnin í tilboðsferlinu er við aðila sem ekki
hefur tekið þau skref. Ég mæli eindregið með
því að fólk sem er í hugleiðingum um fyrstu
kaup fái fund með fasteignasala, óháð því hvort
stefnt er að kaupum fljótlega eða eftir marga
mánuði og jafnvel ár, til að fræðast vel um ferl-
ið frá skoðun til afsals og fá bein svör við öllum
þeim spurningum sem geta komið upp.“
Hvað þarf fólk að eiga mikla peninga 
til að geta keypt sér 50 fm íbúð?

„Verð á 50 fm íbúðum getur verið mjög mis-
munandi eftir staðsetningu, aldri og gæðum.
Hvað útborgun (eigið fé) varðar er lágmarkið
10% af kaupverði við fyrstu kaup. Ef við tökum

sem dæmi íbúð sem kostar 35.000.000 kr. er
lágmarks útborgun 3.500.000 kr. en þá á eftir
að bæta við kostnaðinum við kaupin. Einnig
þarf að sýna fram á stöðugar mánaðarlegar
tekjur til að standast greiðslumat hjá viðkom-
andi lánastofnun.“
Hverju flaska flestir á?

„Ætli það sé ekki hvernig tilboðsgerð er
hagað ef fleiri en eitt tilboð eru í gangi á sama
tíma í fasteign. Flestir telja sig eiga rétt á að

vita upphæð hæsta tilboðs sem er komið í eign-
ina til að geta boðið betur eða ekki. Reglan er
sú að fasteignasali hefur ekki heimild til að
upplýsa aðra tilboðsgjafa um upphæðir til-
boða.“ 
Hver er kostnaðurinn við að kaupa 50 fm
íbúð sem fólk áttar sig kannski ekki á?

„Kostnaður kaupanda getur verið talsverður
en þar getur skipt mestu hversu hátt fast-
eignamat er á eigninni sem verið er að kaupa.
Stimpilgjald af kaupsamningi er 0,4% af fast-
eignamati íbúðar ef um fyrstu kaup er að ræða,
lántökugjald er breytilegt eftir lánastofnunum
allt frá 0 kr. og upp í um það bil 70.000 kr. ef
tekið er lán. Þá er einnig umsýsluþóknun fast-
eignasölu sem er sem dæmi 59.900 kr. hjá okk-
ur á Ási og að lokum þinglýsing skjala, hvert
skjal sem þarf að þinglýsa kostar 2.500 kr.. Ef
við drögum þetta saman við kaup á íbúð þar
sem fasteignamatið er 30 milljónir þá er heild-
arkostnaður við kaupin um 190-260 þúsund
krónur eftir því hvert lántökugjaldið er hjá
þeirri lánastofnun sem kaupandi tekur lán
hjá.“
Hvar er eftirsóknarverðast fyrir fyrstu 
kaupendur að kaupa íbúð?

„Það er mjög dreift og er í raun bæði í eldri
og nýrri hverfum svo að raunhæfasta svarið er
sennilega að segja á höfuðborgarsvæðinu og
nærumhverfi þess. Á endanum fer það allt eft-
ir kostum, gæðum og verði íbúða. Mín upplifun
hefur verið sú að fyrstu kaupendur eru flestir í
leit að nýjum eða nýlegum íbúðum en einnig

eldri íbúðum sem er búið að taka í gegn eða eru
í góðu standi að utan og innan. Það er að segja
að flestir í þeirri stöðu vilja geta gengið að því
vísu að engin óvænt útgjöld séu væntanleg
vegna viðhalds.“
Hvaða mistök gera sumir 
varðandi fyrstu kaup?

„Sem betur fer er það sjaldséð sjón að fólk
geri mistök við fyrstu kaup enda fólk með ráð-
gjafa sér við hlið í gegnum allt ferlið. Það er þó
algengur misskilningur við fyrstu kaup að til-
boðsgjafar halda að útborgun vegna kaupanna
greiðist öll í einni summu. Greiðslutilhögun
kaupanda í tilboði fer algjörlega eftir hans vilja
og það er svo seljandans að ákveða hvort hann
samþykkir þá greiðslutilhögun sem kaupand-
inn býður honum. Ráðlegt er að halda ávallt
eftir um 5-10% af kaupverði þar til einum til
þremur mánuðum eftir afhendingu, sem
tryggingu ef eitthvað kemur upp á og leiðir til
þess að kaupandi á rétt á afslætti vegna galla.“
Ertu með einhver góð ráð fyrir þá sem 
þrá að eignast þak yfir höfuðið?

„Fyrsta skrefið í þá átt er að bóka fund með
fasteignasala þar sem þú getur farið yfir allt
ferlið frá a til ö og rætt þar við einstakling sem
hefur góða yfirsýn yfir markaðinn og hvaða
leiðir eru í boði til fasteignakaupa. Ég hvet alla
þá sem eru að safna sér fyrir íbúð til að nýta
séreignarsparnaðarúrræðið sem er í boði í dag.
Með því býðst fyrstu kaupendum að ráðstafa
séreignarsparnaði sínum í útborgun vegna
íbúðarkaupa.“

Þetta þurfa fyrstu kaupendur að vita
Aron Freyr Eiríksson fasteignasali hjá Ási fasteignasölu segir að fyrstu kaupendur þurfi að 
undirbúa sig vel. Um 27% af þeim sem keyptu íbúð í byrjun þessa árs voru einmitt þessi hópur. 

Marta María | mm@mbl.is

Aron Freyr Eiríksson hjá Ási fasteignasölu. 

Það getur tekið á að
kaupa fyrstu íbúð sína. 

20 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 6. SEPTEMBER 2019



FRÍTT VERÐMAT
Hrannar Jónsson Bergrós Hjálmarsdóttir Ingunn Björg Sigurjónsdóttir Björgvin Þór RúnarssonGuðný Guðmundsdóttir

Oscar Clausen Árni Helgason Sverrir Sigurjónsson Aðalsteinn BjarnasonSigurberg Guðjónsson

Hrafnkell Pálmason Erla Björk Theodórsdóttir Gunnar Vilhelmsson Bjarni StefánssonMagnús Guðlaugsson

Víðir Arnar Kristjánsson Haukur Halldórsson Bergþóra Lárusdóttir Snorri Björn SturlusonGuðný Ösp Ragnarsdóttir

Inga Björg Sigurðardóttir Kristín Einarsdóttir Agnar Agnarsson Vilborg GunnarsdóttirÓlafur Sævarsson

Vera Sigurðardóttir Kristín Björg Jónsdóttir Sigríður Elka Guðmundsdóttir Óskar Már AlfreðssonSteinar Ársælsson

Fasteignasala venjulega fólksins - Nýbýlavegi 8 Kópavogi - Austurvegi 6 Selfossi & Stillholti 16-18 Akranesi - www.domusnova.is - Sími 527 1717



Nýjar útsýnisíbúðir
komnar í sölu á hlidin.is

Allar íbúðir eru með gott útsýni

til vesturs og með svölum.

Vandað gólfefni er á öllum íbúðum

sem eru vel skipulagðar tveggja til fimm

herbergja, 51,1-122,6 m2.

Stæði í glæsilegu bílahúsi undir

byggingunni fylgja öllum íbúðum.

Arkitektúr:

Arkþing

Byggingaraðili:

Reir verk ehf.

Afhending:

Fyrstu íbúðir í þessum

áfanga nú í janúar 2020.

Nánari

upplýsingar á

hlidin.is
Dæmi um tveggja herbergja íbúð. Dæmi um fjögurra herbergja íbúð.

– Frábær staðsetning milli Öskjuhlíðar og lystisemda miðborgarinnar.

– Stæði í glæsilegu bílahúsi undir byggingunni fylgja öllum íbúðum.

– Parket og flísar eru á gólfum allra íbúða.



Vel hefur verið vandað til hönnunar og frágangs húsanna. Ytra byrði

er nánast viðhaldsfrítt, innréttingar vandaðar og loftun góð í öllum rýmum.

Til vesturs er útsýnið til háskólasvæðisins og miðborgarinnar.

Á jarðhæð er gert ráð fyrir léttum þjónustukjarna.

Fögur er hlíðin kvað Gunnar um aðra hlíð við annað tilefni en það á allt

eins vel við um Öskjuhlíðina, perluna í náttúru Reykjavíkur, á góðum degi.

Úr vel útbúnum, nýjum Hlíðaríbúðunum á Hlíðarendareitnum er innan við 5 mínútna

gangur í fallega náttúruna og aðeins lítið eitt lengra að ströndinni í Nauthólsvíkinni.

Í hinni áttinni bíða svo lystisemdir miðborgarinnar, menningin, maturinn, skemmtunin,

kaffihúsin og iðandi mannlífið. Í göngufæri eru svo einnig einhverjir stærstu vinnustaðir

landsins eins og Landsspítalinn og helstu háskólar landsins.

Þótt flest sem hugurinn girnist sé innan göngufæris í Hlíðinni höfum við alls ekki

gleymt einkabílnum. Öllum íbúðum fylgja stæði í glæsilegu bílahúsi og aðgengi

að hverfinu er gott í gegnum öflugar stofnæðar.

Steinar S. Jónsson

Löggiltur fasteignasali

Sími: 898 5254

steinar@gardatorg.is

Garðar Hólm

Fasteignasali

Sími: 899 8811

gh@trausti.is

Sunnudaginn 8. sept., kl. 13:00-15:00

Gengið er inn á norðurhlið, Smyrilshlíð 2sem er gráa hornhúsið hér á myndinni.

Verið velkomin.

OPIÐ HÚS
Garðar Hólm, fasteignasali hjá Trausta fasteignasöluSími: 899 8811, gh@trausti.is

Dæmi um þriggja herbergja íbúð.

hlidin.is



Náttúrulegur efniviður, 
plöntur og góð hljóðvist

Haustið er rétti tíminn til þess að fegra
heimilið og gera það kósí fyrir veturinn.
Innanhússarkitektinn Alfa Freysdóttir
gefur hér góð ráð varðandi það hvernig
gera má heimilið að huggulegri sam-
verustað fyrir alla fjölskylduna.

Snæfríður Ingadóttir | snaeja@gmail.com

Alfa Freysdóttir innan-
hússarkitekt á skapandi
og skemmtilegt heimili.

Alfa er hrifin af dökkum
veggjum og finnst fallegt
að blanda dökkum lit við
viðarlituð húsgögn. 
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Finna má upplýsingar um eignirnar og aðrar eignir í sölu hjá Ríkiskaupum
inn á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Einbýlishús við Ásaveg 31 í Vestmannaeyjum. Aðalhæð er 128,8
m2, ris 39 m2 og bílskúr 65,5 m2, samtals 233,3 m2. Gólfflötur
er meiri, þar sem hluti eignar í risi er undir súð. Gróin lóð, eign í
rólegu og barnvænu umhverfi í botnlanga við hraunjaðarinn. Góð
eign á vinsælum stað í austurbænum. Eigninni hefur verið vel
við haldið, er vel skipulögð með stór og góð rými sem nýtast vel.
Góður afgirtur, hellulagður sólpallur suðvestan eignar. Þakefni
virðist í góðu lagi, en einhverjir gluggar þarfnast skoðunar.
Verð 53,5 mkr.

Jörðin Bakkakot 1, ásamt íbúðarhúsi og fleiri byggingum.
Stærð hennar er 458 hektarar, þar af er ræktað land skráð 55,4
hektarar. Um er að ræða bújörð en ekki hefur verið stundaður þar
hefðbundinn búskapur um árabil. Jörðin er flatlend og talin henta
vel til ræktunar og akuryrkju. Jörðinni fylgja 226,5 ærgildi. Um 60
km akstursleið frá Vík, um 40 km frá Kirkjubæjarklaustri og um
250 km frá Reykjavík.
Verð 49,9 mkr.

BAKKAKOT 1
880 KIRKJUBÆJARKLAUSTUR – JÖRÐ

ÁSAVEGUR 31
900 VESTMANNAEYJAR - EINBÝLI

RÍKISKAUP
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík | Sími 530 1400 | www.rikiskaup.is

Allar nánari upplýsingar
veita starfsmenn
Ríkiskaupa í síma
530 1400 eða í
gegnum netfangið
fasteignir@rikiskaup.is

Vantar þig
smið?
FINNA.is



Led húsnúmer
Falleg húsnúmer í öllum stærðum og gerðum

Sérsmíðum númer á öll hús og fjölbýli

• Ledlýsing sem endist og eyðir litlu rafmagni
• Hægt að fá í lituðu áli eða ryðfríu stáli

• Verið velkomin á facebooksíðu okkar: Led húsnúmer

Best er að panta í gegnum facebooksíðuna okkar: Ledhúsnúmer

Einnig hægt að hringja í síma 775 6080



H
austið er uppáhaldsárstíð mín. Með rökkri og rútínu
færist ró yfir allt og nú þegar farið er að skyggja á
ný er kærkomið að kveikja á kertum og lömpum til
að mynda huggulega stemmingu á heimilinu,“ segir
Alfa, sem á og rekur hönnunarfyrirtækið Grafít

ásamt systur sinni Rán. Að mati Ölfu eru aldrei of margir lampar
eða dimmerar á heimilinu því mikilvægt er að hafa næga mögu-
leika á lýsingu sem hentar verkefnunum hverju sinni. 

„Kerti og þá ekki síst ilmkerti koma alltaf sterk inn á haustin.
Sjálf kveiki ég aldrei á kertum á sumrin heldur læt ilminn af ný-
slegnu grasi og ferskum gróðri duga. Ég er hins vegar mjög hrif-
in af lavender og er alltaf með lavenderblöndu í spreybrúsa sem
ég úða reglulega um heimilið. Það gefur ákveðinn ferskleika, sér-
staklega á veturna.“ 

Viðarhúsgögn, gardínur og púðar

„Það er tilvalið að fegra heimilið með náttúrulegum efnivið á
borð við viðarhúsgögnum. Þau eru afar hlýleg. Eins gefa teppi,
púðar og mottur ákveðinn hlýleika og meiri mýkt, auk þess sem
þessir hlutir bæta hljóðvistina. Persónulega hef ég fleiri púða í
sófanum á veturna en á sumrin einfaldlega af því að á veturna hef
ég meiri þörf fyrir að henda mér í sófann og hnoðast þar. Það
góða við púða er líka að það er hægt að skipta um áklæði á þeim.
Þannig vill maður kannski frekar vera með flauel og prjón á vet-
urna en eitthvað léttara og litríkara áklæði á sumrin. Það getur
því verið gaman að breyta um áklæði á haustin og koma heimilinu
í meiri vetrarbúning.“ Alfa minnist í þessu samhengi líka á síð
gluggatjöld. Þau geri að hennar sögn heilmikið fyrir hljóðvistina,
en góð hljóðvist er undirstaða þess að fólki líði vel heima fyrir,
ekki síst ef börn eru á heimilinu. „Screen-gardínur eru frábærar
til að vernda húsgögn og viðargólf gegn upplitun frá sólinni en
beinir vængir án kappa eru líka góðir með þeim. Síðir vængir
gefa kósý stemmingu og bæta hljóðvistina til muna. Maður verð-
ur þreyttur á því að vera í húsum þar sem allt bergmálar og börn-
in mega ekki hlaupa um eða tala. Heimilið þarf að vera huggu-
legur samastaður fyrir alla fjölskylduna því með rútínu haustsins
fer fólk að verja meiri tíma innandyra.“ 

Það er mikil kúnst að búa til
myndaveggi. Hér er veggurinn
brotinn upp með hringlaga formi. 

Alfa er hrifin
af plöntum. 
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Fjarðargötu 17, 220 Hafnarfirði | Sími 520 2600 | as@as.is www.as.is

Í hjarta Hafnarfjarðar frá árinu 1988



Meiri loftgæði með plöntum

„Náttúrulegur efniviður er í tísku núna, til dæmis steinar fyrir
bókastoðir og skreytingar með greinum, hornum og plöntum.
Plöntur á heimilinu finnst mér vera algjört lykilatriði því þær eru
ekki bara fallegar heldur auka líka loftgæðin,“ segir Alfa, sem
sjálf er með einar 25 plöntur á sínu heimili. „Ég bjó í Kaliforníu
og þar voru þykkblöðungar áberandi einfaldlega vegna hitans og
þeir þurfa lítið vatn. Ég fékk eiginlega nóg af þeim eftir búsetuna
í Kaliforníu og er í dag með alls konar plöntur heima hjá mér. Ég
blanda þeim öllum saman enda finnst mér allar grænar plöntur
fallegar. Það er samt ágætt ráð fyrir þá sem eru að fá sér plöntur
inn á heimilið og vilja að þær lifi af veturinn að velja plöntur sem
ekki þurfa að vera í beinu sólarljósi.“

Náttúrulegir litir áberandi

Hvað varðar litavalið á heimilinu í vetur segir Alfa að náttúru-
legir litir séu áberandi, bæði mjúkir tónar en einnig sterkir sem
notaðir séu til þess að poppa upp. „Dökkgrænn, vínrauður eða
dökkblár eru góðir litir til þess að mála einn vegg í, sem og allir
þessi dökku bleiku tónar.“ Hún segir annars mikilvægt að fólk
geri það sem því finnst fallegt frekar heldur en að fara eftir því
hvað sé í tísku. „Þér þarf að líða vel á heimilinu og þú veist best
hvort það er með 10 púðum í sófanum eða minna dóti.“ Spurð út í
undirbúninginn á sínu eigin heimili fyrir veturinn segist hún smá
saman vera að tína kertastjakana upp úr geymslunni eftir sum-
arið. „Það sem er á verkefnalistanum fyrir veturinn er borðstofu-
borð og að mála svefnherbergið en þar er ég þá að spá í mjúkan
ryðbrúnan lit eða hlýjan vínrauðan“. Það er annars nóg af spenn-
andi verkefnum fram undan hjá Grafít, þar sem þær systur
hjálpa öðrum við að gera fínt hjá sér. Til að mynda eru þær að
fara að innrétta stórt skrifstofuhúsnæði á Austurlandi. 

„Við höfum tekið að okkur alls kyns fjölbreytt verkefni undan-
farið og það er þessi fjölbreytileiki sem gerir vinnuna skemmti-
lega. Við hönnuðum til að mynda veitingastaðinn BrewDog
Reykjavík sem var opnaður í fyrra og Havarí guesthouse tón-
leikastaðinn í Berufirði í samstarfi við Havarí og Baldur Svavars-
son arkitekt hjá Úti/Inni. Í fyrra sumar tókum að okkur að inn-

„Þér þarf að líða vel á
heimilinu og þú veist best
hvort það er með tíu púðum
í sófanum eða minna dóti.“ 
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Fallegt og vel skipulagt parhús, í suðurhlíðum Kópavogs. Í húsinu
eru 5 svefnherbergi, 2 baðherbergi, stofa, eldhús með borðkrók
í sólskála, þvottahús og innbyggður bílskúr auk 20m2 millilofts,
sem ekki er inní fm. tölu hússins. Húsið er samtals 174,5m2,
auk milliloftsins og þar af er bílskúrinn 28,6m2. Verð 74,9 mkr.
Nánari upplýsingar: Kristján Gíslason aðstoðarm. fs., í síma
691 4252, kristjan@gimli.is og Halla Unnur Helgadóttir, lg.fs.

Fagrihjalli 82, 200 Kópavogur 174 m2

Rúmgóð og vel staðsett 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi
ásamt bílastæði á baklóð hússins. Alrými með eldhúsi, borðstofu
og stofu. Stórt svefnherbergi. Þvottahús og geymsla eru innan
íbúðar. Hiti í gólfum. Svalir snúa að Laugavegi. Húsgögn geta
fylgt íbúðinni. Verð 51,9 mkr. – Allar nánari upplýsingar veitir
Halla Unnur Helgadóttir, fs., í s: 659 4044 eða halla@gimili.is
og/eða Elín Rósa, fs., s: 773-7126 eða elinrosa@gimli.is.

Laugavegur 86-94, 101 Reykjavík 94 m2

Falleg og mikið endurnýjuð 118,5 m2 íbúð á 4.hæð (efstu)
á frábærum stað við Óðingötu. Einstakt útsýn frá stórum
suðvestur svölum. Húsið mikið endurnýjað.
Verð 69,9 mkr.
Nánari upplýsingar veitir Sigþór Bragason löggiltur
fasteignasali í síma 899 9787, tölvupóstur sb@gimli.is

Óðinsgata 4, 101 Reykjavík 118 m2

Mjög falleg og rúmgóð 114,6 m2 neðri hæð (jarðhæð) í tvíbýlis-
húsi með sérinngangi á góðum stað í Grafarvogi. Húsið er
staðsett í enda í botnlangagötu. Verönd við inngang í íbúð.
Tveir sérgeymsluskúrar á verönd Verð 46,9 mkr.
Bókun á skoðun á skrifstofu sími 570 4800, eða í s. 661-1121,
Ellert, ellert@gimli.is.
Halla Unnur Helgadóttir löggiltur fasteignasali

Jöklafold 12, 112 Reykjavík 114 m2

Rúmgóð og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð í góðu
fjölbýlishúsi. Baðherbergi er allt nýlega endurnýjað og ný
tæki eru í eldhúsi. Verið er að ljúka utanhússviðgerð sem
greidd er af seljanda. Örstutt í skóla og leikskóla. Frábært
útsýni. Verð 38,9 mkr.
Nánari upplýsingar veitir Halla Unnur Helgadóttir, löggiltur
fasteignasali, í síma 659 4044, tölvupóstur halla@gimli.is

Tungusel 3, 109 Reykjavík 88 m2

Vandað og fallegt 7 herbergja parhús með innbyggðum
bílskúr, byggt 2008. Húsið skiptist í 5 svefnherbergi, eldhús/
borðstofu, 2 stofur, 2 fullbúin baðherbergi, þvottahús og
geymslu. Samtals er eignin skráð 286,3 m2, þar af er bílskúr
32,2 m2. Hátt til lofts og vítt til veggja. Verð 88,5 mkr.
Nánari upplýsingar veitir Halla Unnur Helgadóttir, löggiltur
fasteignasali, í síma 659 4044, tölvupóstur halla@gimli.is

Kvíslartunga 9, 270 Mosfellsbær 286 m2

s 570 4800
gimli@gimli.is

www.gimli.is

Halla Unnur Helgadóttir
löggiltur fasteignasali
halla@gimli.is



rétta skrifstofur hugbúnaðarfyrirtækisins Userlike í Köln í
Þýskalandi. Svo höfum við innréttað bæði hús og íbúðir á
höfuðborgarsvæðinu og á Suð-Austurlandi, sem og að vinna
mikið með eigendum hótela og gistihúsa á Suður- og Suð-
Austurlandi. Síðan erum við í alls konar ráðgjöf og smærri
verkefnum í bland. Ég hlakka því bara til vetrarins.“ 

Fimm góð heimilisráð fyrir haustið frá Grafít:

1. Rétt lýsing skiptir máli. Það er aldrei nóg af lömpum, dim-
merum og kertum. 
2. Náttúrulegur efniviður í húsgögnum gerir heimilið hlýlegt.
Púðar, teppi og gardínur líka og bæta auk þess hljóðvistina.
3. Litir vetrarins eru mjúkir náttúrulitir sem poppaðir eru upp
með sterkum tónum. 
4. Góður ilmur á spreybrúsa eða góð ilmkerti gefa heimilinu
ákveðinn ferskleika þegar ilms sumargróðursins nýtur ekki
lengur við. 
5. Plöntur auka loftgæðin, sem ekki veitir af þegar fólk fer að
verja meiri tíma innandyra á haustin. 

Hansa-hillur skapa hlýleika en í
þær er hægt að raða endalaust. 

„Screen-gardínur eru frábærar til að
vernda húsgögn og viðargólf gegn upplitun
frá sólinni en beinir vængir án kappa eru
líka góðir með þeim. Síðir vængir gefa kósí
stemningu og bæta hljóðvistina til muna. 

Tekkskrifborð fer vel
við Eames-stól og
gamla ritvél. 

Það getur verið flókið að raða í svona
eldhúshillur en hér má sjá hvað það er
fallegt að blanda saman bókum, ljós-
myndum og plöntum. 
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eignarekstur@eignarekstur.is • www.eignarekstur.is • Sími 566 5005

Ráðgjöf
Veitum faglega ráðgjöf

til húsfélaga

Bókhald
Höfum umsjón með
bókhaldi fyrir húsfélög

Þjónusta
Veitum persónulega þjónustu
sem er sérsniðin að hverju

og einu húsfélagi

Traust - Samstaða - Hagkvæmni

er einföld og þægileg leið fyrir hús-
félög. Veitir þeim beinan aðgang að
starfsmanni sem afgreiðir málið á
skilvirkan hátt.
Þar er jafnframt góð og gegnsæ
yfirsýn yfir verkefni húsfélagsins.

Kynntu þér málið á
www.eignarekstur.is

Þjónustugátt
Eignareksturs



Þ
að er verið að byggja
íbúðir sem er ekki þörf
fyrir á meðan það eru
ekki til eignir sem
markaðurinn kallar eft-

ir. Þetta þarf að spila saman,“ seg-
ir Tryggvi Gunnarsson, fasteigna-
sali hjá Eignaveri á Akureyri, sem
sestur er niður ásamt fasteignasal-
anum Friðriki Sigþórssyni hjá
Fasteignasölu Akureyrar til þess
að ræða fasteignamarkaðinn á 
Akureyri. Töluvert hefur verið
byggt á Akureyri að undanförnu
en að þeirra sögn er eftirspurn
eftir nýju húsnæði þó alls ekki
fullnægt. „Það vantar minni ein-
býlishús með bílskúr og eins meira
af tveggja til þriggja herbergja
íbúðum,“ segir Friðrik. „Ég skil
ekki út af hverju fasteignasalar,
sem vita hvað fólk vill, koma ekki
að skipulagningu hverfa. Við búum
hér öll í einu stóru samfélagi og

við viljum að allir hafi góða bú-
setu. Ég er ekki að tala um að
fasteignasalar séu í einhverjum
launuðum störfum hjá bænum
heldur að þeir séu bara kallaðir til
í undirbúningsferlinu. Því hver
þekkir þarfir og óskir bæjarbúa
betur heldur en fasteignasalar?
Við erum alla daga í beinu sam-
bandi við fólk sem er að leita sér
að húsnæði og vitum því hvað
vantar á markaðinn,“ segir
Tryggvi. 

Hann segir að það hafi verið
nokkuð um það að byggingaraðilar
leiti álits hjá fasteignasölum varð-
andi það hverskonar eignir þeir
eigi að byggja og það hafi reynst
vel. Hinsvegar séu byggingaraðilar
bundnir af skipulagi bæjarins og
geti því heldur ekki alltaf byggt
það sem vantar. 

„Þess vegna finnst mér að bæj-
aryfirvöld ættu að taka upp tóliðMorgunblaðið/Sigurður Bogi

Töluvert hefur ver-
ið byggt á Akureyri
að undanförnu. Góð sala en

engin læti 
Meiri samvinna ætti að vera á milli byggingaraðila, bæjaryfir-
valda og fasteignasala þegar byggingarsvæði eru skipulögð.
Þetta er skoðun tveggja fasteignasala á Akureyri, þeirra Frið-
riks Sigþórssonar og Tryggva Gunnarssonar. Þeir væru til
í að sjá fleiri eignir byggðar samkvæmt eftirspurn íbúa og
finnst að kalla ætti fasteignasala að skipulagsvinnu. 

Snæfríður Ingadóttir | snaeja@gmail.com
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IGUALA bekkur. 120x38xH45 cm.
29.900 kr. 23.920 kr

BIZERTE hliðarborð. 2 í setti.
19.990 kr. 15.992 kr ZABAR hliðarborð. D46xH522cm

6.990 kr. 5.592 kr
KKAALLMMAARR ssttóóllll. 7711xx6688.55xxHH9955 ccmm.
69.900 kr. 55.920 kr

KALMAR skemill.
29.900 kr. 23.920 kr

AUCKLAND spegill. 200x100c
2299.990000 kkr. 2233.992200 kkr

www.pier.is
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Þetta tilboð gildir til 11. sept
*Gildir ekki með öðrum tilboðum.

SELFOSS
LAU 10-18 SUN 12-18 - VIRKIR DAGAR 11- 18:30

KORPUTORG
LAU OG SUN 12-18 - VIRKIR DAGAR 11- 18:30

MANHATTAN sófi. 220x90 H77
189.900 kr. 151.920 kr

20%

20%

20%



og taka tveggja tíma fund með
nokkrum fasteignasölum til að átta
sig á stöðunni. Við gætum komið
okkar hugmyndum inn sem myndi
koma þeim til góða sem hér ætla
að búa.“ 

Jafnvægi komið á markaðinn

Mikil spenna hefur einkennt
fasteignamarkaðinn á Akureyri á
undanförnum árum en nú virðist
hann vera kominn í eðlilegra
ástand. „Sem betur fer er komið
jafnvægi á markaðinn þá bæði
hvað varðar kaupendur og verð.
Fyrir einu og hálfu ári var mark-
aðurinn rosalega seljandavænn og
barist var um hverja eign. Núna
er komið meira jafnvægi og er
markaðurinn aðeins að slá meira
yfir í það að verða kaupendavænn.
Verð er að setjast og eðlilegt verð-
bil að myndast á milli nýbygginga
og eldra húsnæðis,“ segir Tryggvi.
Friðrik tekur undir þetta og segir
að salan sé góð þó að ekki séu
nein læti og hlutirnir gangi ekki
eins hratt og áður. Hann bætir við
að ánægjulegt sé að sjá unga fólk-
ið aftur vera komið út á markað-
inn. „Þegar síðustu kjarasamning-
ar voru gerðir voru fyrstu
kaupendum gefin ákveðin loforð og
það hægði svolítið á markaðinum.
Nú er unga fólkið komið aftur af
stað. Á árunum 2016-17 var tölu-
vert um það að Reykvíkingar væru
að kaupa orlofseignir á Akureyri
og það ýtti fyrstu kaupendum út
af borðinu. Núna er mun minna
um það og unga fólkið á meiri
möguleika á litlu íbúðunum.“ 

Ungt fólk vill búa á Akureyri

Nokkur umræða hefur verið um
það að fólksfjölgun á Akureyri sé
ekki nægjanleg en Tryggvi bendir
á að ekki megi aðeins horfa á
strípaðar tölur í þeirri umræðu.
„Við skulum líka gleðjast yfir því
þegar ungt fólk í foreldrahúsum
kýs að búa hér áfram og vill fjár-
festa í húsnæði hér frekar en að
fara á leigumarkaðinn í Reykjavík
fyrir 250 þúsund á mánuði.“ Þeir
segja að í Hagahverfi sé hægt að
fá vel skipulagðar glænýjar
þriggja herbergja íbúðir kosti í
kringum 30 milljónir. „Það er ekki
eðlilegt að fólk sem er að kaupa
sína fyrstu íbúð á Reykjavík-
ursvæðinu þurfi að borga 50-60
milljónir fyrir sambærilegar eign-
ir,“ segir Tryggvi og Friðrik bætir
við. 

„Við sjáum líka að foreldrar úti
á landi eru mikið að hjálpa til.
Þegar kannski tvö börn eru komin
til Akureyrar, eitt í háskóla og eitt
í framhaldsskóla þá er miklu gáfu-
legra að kaupa íbúð fyrir börnin
heldur en að leigja. Annars finnst
mér ungt fólk vera mjög ábyrgt í
fasteignakaupum. Það er mjög
upplýst og skiptir um húsnæði í
minni stökkum en áður. Eins falla

mun færri á greiðslumati í dag en
fyrir nokkrum árum. Fólk veit
betur hvað það getur og er ekkert
að bjóða í eitthvað sem það ræður
ekki við.“

Núllpunkturinn 20 milljónir

Talið berst að fasteignaverði á
Akureyri og segja fasteignasal-
arnir að meðal fermetraverð á nýj-
um tveggja herbergja íbúðum sé
400 þúsund en 300-350 þúsund á
eldri byggingum og er þá sýnu
hæst í Giljahverfi. Eins segja þeir
að varla komi lengur eign á sölu
undir tuttugu milljónum, það sé
því nýi núllpunkturinn á Akureyri.
Hagahverfi er nýjasta hverfi Ak-
ureyrar og liggur það syðst í bæn-
um. Það er að mörgu leyti allt

öðruvísi heldur en önnur hverfi
bæjarins, því byggðin þar er þétt
og blanda af blokkum, einbýlum
og raðhúsum. „Ég persónulega er
ekki hrifinn af þessu skipulagi og
finnst skrýtið að þeir sem eru að
kaupa sér einbýli séu með blokk í
bakgarðinum. Mér finnst eðlilegra
að hafa skýrari skiptingu á milli
mismunandi bygginga,“ segir Frið-
rik en Tryggvi er öllu jákvæðari.
„Ég held að Hagahverfið, þegar
það er fullbyggt, verði rosalega
umhverfisvænt hverfi. Strætóinn
kemur t.d. ekki inn í hverfið held-
ur verða íbúar að ganga út á að-
albrautirnar. Ég held að það verði
mjög barnvænt hverfi þegar fram í
sækir.“ Tryggvi vísar í elsta hluta
Naustahverfisins sem mörgum

fannst skrýtið þegar það var að
byggjast upp. „Nú þegar hverfið
er orðið rótgróið er fólk mjög
ánægt með að búa þar og finnst
skipulagið gott. Ég spái því að það
sama muni gerast með Haga-
hverfið.“ Báðir eru þeir sammála
því að í framtíðinni þurfi menn að
leggja meiri metnað í skipulagsmál
og að bæjaryfirvöld verði að horfa
enn betur á heildarmynd hverfa
því þannig má koma í veg fyrir
skipulagsslys. „Fyrst og fremst
þarf þó að hugsa um að byggja
eignir sem íbúarnir vilja búa í en
auðvitað helst fleira í hendur eins
og atvinnutækifæri og þjónusta
svo bærinn verði ákjósanlegur að
búa í,“ segir Tryggvi og slær þar
með botninn í umræðurnar. 

Ljósmynd/Snæfríður Ingadóttir 

Tryggvi og Friðrik fasteignasalar á Akureyri segja að það vanti lítil einbýlishús
með bílskúr og fleiri nýjar 2-3 herbergja íbúðir á fasteignamarkaðinn á Akureyri. 
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LEITAR ÞÚ AÐ DRAUMA-
EIGNINNI SPÁNI?

Við erum fasteignasala með áratugareynslu af sölu fasteigna

Sumar eignir
eru betri en
aðrar eignir.

Sumareignir.is • www.eignalind.is

Hafðu samband í síma 616 8880 eða á tölvupósti sos@eignalind.is

Sigurður Ellert gústa Heiða Einar Akureyri Embla Erlendur

SUMAREIGNIR.IS

H fð b d í í 616 8880 ð á töl ó ti @ i li d i

• Eignalind fasteignasala og www.Sumareignir.is
Löggiltir fasteignasalar með áratuga reynslu af
sölu fasteigna.

• Við veljum aðeins bestu fasteignirnar fyrir okkar
viðskiptavini. Hjá okkur finnur þú aðeins fasteignir
sem mæta hæstu kröfum hvað varðar verð, gæði,
staðsetningu og hönnun.

• Við erum á staðnum og tökum sjálf á móti þér á
flugvellinum eða náum í þig á hótelið.

• Þegar þú hefur fundið draumaeignina þína munum
við aðstoða þig við kaupferlið frá upphafi til enda.

Kíktu inná síðuna okkar www.Sumareignir.is.
Við erum með skrifstofu í Kópavogi, Akureyri og í

Playa Flamenca á Costa Blanca. Ekki hika við að

hafa samband í síma 616 8880 eða á

tölvupósti sos@eignalind.is




