
Spenna á
fasteignamarkaði!

Minna framboð en eftirspurn hefur
hækkað verð á fasteignum.
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Fasteignir

Innlit, viðtöl,
flutningar
hönnun og
margt fleira.



TIL SÖLU Við Stórakrika í Mosfellsbæ er að finna afar
heillandi einbýlishús sem byggt var 2007. Húsið er 244 fm að
stærð og er fasteignamat hússins 91.450.000 kr. 

Eldhús, borðstofa og stofa liggja saman og er fallegt útsýni
út um stofugluggann sem er risastór. Labbað er nokkrar tröpp-
ur niður í stofuna sem gerir lofthæðina þar enn þá meiri. Gler-
handrið stúkar af stofu og borðstofu og gerir það að verkum að
birtan fær að flæða óhindrað. 

Í eldhúsinu er hvít sprautulökkuð innrétting með svörtum
granít-borðplötum. Parket er á stofu og borðstofu en flísar á
eldhúsi. 

Eins og sjá má á myndunum er húsið afar vandað og fallegt. 
Hægt er að skoða eignina nánar á fasteignavef mbl.is. 

Stórikriki 13 
119.000.000 kr. 
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H
eimir hefur starfað við fasteignasölu í rúm-
lega áratug. Hann segir að starfið sé fjöl-
breytt og hann viti oft ekki hvað dagurinn
muni bera í skauti sér. 

Þegar hann er spurður að því hvað sé mest
spennandi við starfið segir hann að það sé að geta glatt
fólk. 

„Eitt símtal sem getur leitt mig að skoða draumaeign
viðskiptavinar sem ég hef verið að leita að eign fyrir. Það
eru margir viðskiptavinir mínir í gegnum árin sem hringja
í mig og biðja mig um að finna draumaeignina þeirra. Það
mætti segja að það væri það sem er mest spennandi við
starfið. Orðsporið í fasteignasölu skiptir svo miklu máli og
ég hef verið svo heppinn að eignast stóran hóp við-
skiptavina sem vísa vinum og kunningjum á mig og því er
ég alltaf að heyra í og aðstoða nýja kaupendur ásamt því
að aðstoða þá sem hafa verið traustir viðskiptavinir um
árabil,“ segir hann. 

Er hægt að selja allar eignir á núll einni?
„Nei ég get ekki sagt það. Þótt það komi oft fyrir að

eign seljist nánast áður en hún fer á netið. Það er þó
nokkur eftirspurn eftir sérbýlum og 2 til 3 herbergja íbúð-
um í flestum hverfum sem fara þá mjög fljótt og fá þá oft
færri en vilja þá eign. Það eru fyrst og fremst þessir
þættir sem valda þessari miklu eftirspurn. Of lítið hefur

verið byggt af sérbýlum á síðastliðnum árum. Einnig hafa
lágir húsnæðisvextir og aukinn kaupmáttur hjá mörgum
kaupendum hjálpað til. Þetta er samt óvenjuskökk mynd
miðað við undanfarin ár því eftir að Covid skall á varð
mikið högg á vinnumarkaði víða, þó ekki í öllum lands-
hlutum. Fólk er að vinna meira að heiman og því minni
kostnaður í ferðir til og frá vinnu. Það eru því margir
þættir sem spila inn í hvernig sambandið er milli fram-
boðs og eftirspurnar á fasteignamarkaði.“

Hvað þarf eign að hafa til að bera til þess að seljast
fljótt og örugglega?

„Þessi spurning fær ekkert eitt svar. Grunnþættirnir
eru oftast þeir sömu. Eignin þarf að vera í rétta hverfinu
og á rétta verðinu. Gott skiplag bæði innan og utan sem
og gróið og barnvænt hverfi þegar kaupendur eru fjöl-
skyldufólk. Þetta er svona hin dæmigerða vísitölu eign.“ 

Hvernig er fasteignamarkaðurinn að þróast?
„Ég sé hann þróast þannig að yngra fólk fer að færast

meira í úthverfin og þá meira í nágrannasveitarfélög
höfuðborgarsvæðisins. Það virðist langur vegur í að
Reykjavík, Kópavogur og Garðabær komi með nægjanlegt
magn lóða til að byggja á.“

Ef fólk er að velta fyrir sér að flytja, ætti það að gera
það strax eða bíða?

„Ef um fyrstu kaupendur er að ræða þá klárlega er það
núna, mjög góð kjör í boði fyrir fyrstu kaupendur víða, þó
ekki alls staðar. Þá er ég að tala um nýja úrræði HMS í
hlutdeildarlánum. Ef spurningin er frá fólki sem á íbúð
sem þarf að selja og kaupa annað þá í flestum tilfellum
skiptir það kannski ekki alveg máli því þær eignir haldast
saman í verði að mestu leyti og hækka báðar. Ég get ekki
séð að verð á fasteignum sé að lækka þegar eftirspurn er
meiri en framboðið.“

Hvernig er með þig sjálfan, flytur þú oft eða hefur þú
búið á sama staðnum lengi?

„Ég, ásamt syni mínum sem er að verða 17 ára, hef búið
á Akranesi, sjálfum Floridaskaganum, á frábærri hæð
með útsýni úr stofunni yfir Faxaflóa og upp að Esjunni.
Við erum nánast á Langasandi og ég sofna með fögur ljós-
in frá stórhöfuðborgarsvæðinu og vakna svo við sólarupp-
rásina. Við vorum áður í annarri eign hér á Akranesi sem
við tókum í gegn sem ég seldi. Þegar ég kom að skoða nú-
verandi eign og gekk inn í stofu og sá þetta óhindraða út-
sýni þá var það engin spurning, hér vildi ég búa.

Það koma margar eignir til greina að flytja í þegar að
þú skoðar tugi íbúða á viku. Ég fæ jafnmargar hugmyndir
með mína að breyta og bæta. Þá stoppar maður og bíður
jafnvel og hugsar, ég ætti kannski að selja og kaupa
þessa. Það eru alveg eignir hér á Akranesi sem eru að
fara í byggingu sem ég myndi vilja eignast. Svo festi ég
kaup á íbúð á Spáni, þar er gott að vera og ég stunda
uppáhaldsafþreyinguna mína þar, golfið, þegar tækifæri
gefst til.“

Heimir
Bergmann. 

Mikil spenna á fasteignamarkaði 
Heimir Bergmann, fasteignasali og eigandi
Lögheimilis Eignamiðlunar, býr á Akranesi
ásamt syni sínum. Hann segir að það sé
mikil spenna á fasteignamarkaði vegna
þess að eftirspurn er meiri en framboð þeg-
ar kemur að húsnæði. 

Marta María | mm@mbl.is





ingum sem búa erlendis við að finna heppilegt húsnæði hér heima.
Það má segja að ég sé oft talsmaður eða umboðsmaður við-

skiptavina minna gagnvart mögulegum kaupendum, seljendum,
úttektaraðilum og fasteignasölum. Það þýðir að ég er við hlið
þeirra alla leið í söluferlinu. Ég sé oftast um samskiptin og legg
mig fram um að fólkið skrifi undir sölusamning og kaupsamning í
öryggi og gleði,“ segir Elín. 

Nú sérhæfir þú þig í gerð samninga eins og fjárskipta, kaupmála
og erfðaskráa svo eitthvað sé nefnt. Finnst þér fólk vera meðvit-
aðra nú en áður að gæta hagsmuna sinna?

„Já, það er a.m.k. fólkið sem leitar til mín. Ég hef mikið verið að
þjóna hjónum sem eiga það sameiginlegt að hafa gert erfðaskrá og
jafnvel kaupmála fyrir hjúskap og er nú á tímamótum, börnin flutt
að heiman, komið að því að finna húsnæði sem hentar betur og þá
fer fram samtal um hvernig þau vilja hafa hlutina til framtíðar.
Mjög algengt er að hjón sem eiga ekki sameiginlega öll börnin vilja
tryggja rétt eftirlifandi til setu í óskiptu búi. Þá eru mörg hjón sem
vilja tryggja að arfur barnanna verði þeirra séreign í hjúskap
þeirra. En ég hef áhyggjur af því að fólk í óvígðri sambúð þekki
ekki réttarstöðu sína í öllum tilvikum. Það vita ekki allir að maki í
óvígðri sambúð nýtur hvorki erfðaréttar né réttar til setu í óskiptu
búi. Ég hvet sambúðarfólk til að skoða möguleika sína, ef vilji er til
að gera breytingar þar á. 

Þá veiti ég jafnframt aðstoð við að ganga frá uppgjöri dánarbúa,
þar nýtist vel reynsla mín af þjónustu við syrgjendur og af rekstri
lögfræðideildar útfararstofu,“ segir hún. 

Hvað drífur þig áfram í starfinu?
„Ég hef svo sannarlega ástríðu fyrir verkefnum mínum. Ég nýt

þess að eiga samskipti við fólk. Þá finnst mér þjónustu- og fræðslu-
þátturinn í starfinu líka svo gefandi. Fólkið sem hefur leitað til mín
er einstakur hópur fólks sem er ekki sama um fjármál sín og bú-
setu. Þetta er fólk sem gerir kröfur um gæði og fagmennsku.“

Hvernig verkefni finnst þér mest spennandi?
„Ég nýt þessa nýja starfs ríkulega og er svo sannarlega í

skemmtilegasta starfi sem ég hef nokkurn tíma verið í. Verkefnin
eru öll svo spennandi, enda er fyrirtækið sérsaumað í kringum
reynslu mína, menntun og ástríðu. Markmið BÚUM VEL er m.a.
að gera ferlið við búsetuskipti að ánægjulegri upplifun sem
viðskiptavinir geta treyst frá upphafi til enda. Mér finnst dýrmætt
að sjá viðskiptavini mína búa vel. Það er markmið mitt að ég veiti
fólki öryggi til að taka skrefið. Ég hef svo gaman af að finna rétta
staðinn og stílinn fyrir fólkið sem ég þjóna. Nú eru þau farin að
bjóða mér í heimsókn til að þakka og sýna mér hve vel þau búa.
Það gleður mig innilega. Þau segja svo oft: „Ég vildi að ég hefði
gert þetta fyrir tíu árum“. 

„Þá starfaði ég fyrir dómstólana í ein tíu ár og loks í útfararþjón-
ustu, þar sem ég m.a. rak lögfræðiþjónustu. Reynslan frá Eigna-
miðlun hefur alltaf verið mér mikilvæg og ég hef alla tíð fylgst vel
með fasteignamarkaðinum og viðskiptavinir, vinir og fjölskylda
hafa jafnan leitað til mín með aðstoð við að selja húsnæði, leita að
nýju hentugu húsnæði, gerð kauptilboða, yfirlestur kaupsamninga
og annarra löggerninga á sviði erfðaréttar,“ segir Elín. 

Er algengt að fólk sé alveg týnt þegar það stendur í fasteigna-
kaupum og viti ekki í hvorn fótinn það á að stíga?

„Mér finnst óöryggið einkenna fólk í þessum sporum og það er
eðlilegt, við erum að höndla með lífsstarfið í flestum tilvikum og því
mikið í húfi. Mínir viðskiptavinir þiggja stuðning við þetta verkefni,
þróunin hefur orðið sú að ég er ekki bara að þjóna elsta aldurs-
hópnum á markaðinum, heldur einnig yngsta aldurshópnum, sem
ég hef mjög gaman af að þjóna, og jafnframt er ég að þjóna Íslend-

B
ÚUM VEL er ný þjónusta á íslenskum fast-
eignamarkaði, ekki fasteignasala, heldur er það sér-
hæfð lögmanns- og fjármálaþjónusta, með sérstakri
áherslu á fólk sem er komið yfir miðjan aldur. Elín
segir að fyrirtækið hafi orðið til í fyrra þegar hún stóð

á tímamótum. 
„Ég stóð á tímamótum á síðasta ári, ég valdi heilsuna í stað þess

að vinna í óheilsusamlegu húsnæði. Tímamótin nýtti ég til að velta
vöngum yfir því við hvað mig langaði helst að starfa. Ég spurði mig
opinna spurninga á borð við: Hvað kann ég best? Hver er reynsla
mín og ástríða? Svarið kom til mín. Það var einkum reynsla af
þjónustu við tvenn hjón á síðasta ári sem mér þótti gefandi. Þar
fann ég vel hve vel öll starfsreynsla mín, menntun og hæfileikar
nutu sín. 

Önnur hjónin voru að selja einbýlishús þar sem þau höfðu búið í
30 ár og voru að kaupa sér íbúð í nýbyggingu. Eldri hjónin voru að
selja sérhæð og kaupa sig inn í íbúð á hjúkrunarheimili. Ég fann í
báðum þessum tilvikum að þörf var fyrir þjónustu af þessu tagi.
Þau eru nú á draumastað miðað við aðstæður eins og þær eru í
dag. Þau treystu mér og vildu að ég aðstoðaði þau og þau hafa tjáð
mér hve mikilvæg þjónusta mín var þeim. Þarna gerði ég mér
grein fyrir því að með reynslu mína og þekkingu að leiðarljósi gæti
ég komið til móts við þarfir fólks við búsetuskipti. 

Það má segja að brennandi áhugi minn á húsnæðismálum og
velferð fólks sé kveikjan. Ég íhugaði á menntaskólaárunum að fara
í innanhússhönnun en lögfræðin varð ofan á. Það hefur jafnframt
alltaf verið áhugamál mitt að fólki líði vel í húsnæði sínu, hafi fal-
legt í kringum sig og heiti fyrirtækisins tekur mið af því. Í því felst
áskorun um að við búum eins vel og aðstæður okkar leyfa okkur
hverju sinni,“ segir Elín. 

Hún starfaði hjá Eignamiðlun eftir útskrift úr háskólanum og
fór síðan að vinna við lögmennsku. Hún var fyrsti forstöðumaður
Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna sem nú er Umboðsmaður
skuldara. 

Elín Sigrún Jónsdóttir lögfræðingur stóð á
tímamótum í fyrra og ákvað að velja heilsuna í
stað þess að vinna í óheilsusamlegu húsnæði.
Þá stofnaði hún fyrirtækið BÚUM VEL sem
hjálpar fólki vegna búsetuskipta. Hún segir að
fólk sé oft óöruggt þegar það er að höndla með
aleigu sína eins og fasteignakaup eru. 

Marta María | mm@mbl.is

Skipti um gír á tímamótum í lífinu 

Morgunblaðið/Arnþór Birkisson

Elín Sigrún Jónsdóttir lög-
fræðingur hefur brennandi
áhuga á húsnæðismálum.
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TIL SÖLU Við Hrólfsskálavör 8 á Seltjarn-
arnesi er að finna sérlega traust og fallegt
hús við sjóinn. Ef þú þráir að geta stundað
sjósund í garðinum heima hjá þér þá er þetta
hús eitthvað fyrir þig. Húsið var byggt 1979
og er 323 fm að stærð. Fasteignamat hússins
er 121.050.000 kr. en óskað er eftir tilboði í
eignina. 

Í húsinu eru fjögur svefnherbergi og þrjú
baðherbergi en alls sjö herbergi allt í allt. 
Hægt er að skoða eignina nánar á fast-
eignavef mbl.is. 

Paradís 
við sjóinn 



Hringdu í síma 580 7000 eða farðu áwww.heimavorn.is

Með Heimavörn stjórnar þú, stillir og fylgist með í
appinu og getur bætt við skynjurum, snjalltengjum
og aukabúnaði eins og þér hentar.

Sólarhringsvakt Securitas og samstarf við Alarm.com
tryggir þér fullkomið heimiliskerfi og öruggar lausnir
sem þjóna milljónum heimila um víða veröld.

SAMSTARFSAÐILI

Öryggiskerfi
15:02 100%



H
vað varð til þess að þú ákvaðst að gerast fasteignasali?

„Það var aldrei á stefnuskránni að gerast fasteignasali
þegar ég byrjaði að huga að því hvað ég vildi starfa við í
framtíðinni, þó að áhugi á fasteignum hafi verið til staðar
síðan ég man eftir mér. Án þess að vita nákvæmlega hvað

ég vildi gera eftir menntaskóla þá fór ég í lögfræði við Háskóla Íslands
og í framhaldinu kláraði ég löggildingarpróf til þess að starfa sem lög-
maður. Ég starfaði við lögmennsku í um sjö ár og komst að því að það
hentaði mér alls ekki. Þó að lögmennskan hafi verið skemmtileg á köfl-
um þá fannst mér neikvæði hluti starfsins of mikill til þess að vilja
starfa á þeim vettvangi til framtíðar. Í framhaldinu má segja að ég hafi
slysast inn á þennan starfsvettvang. Það atvikaðist þannig að ég fór ut-
an í vikufrí og allan þann tíma hugsaði ég ekki um annað en þau verk-
efni sem biðu mín þegar ég kæmi til baka úr fríi. Þegar heim var kom-
ið úr fríi opnaði ég blaðið og það fyrsta sem ég sá var auglýsing um
starf fasteignasala. Eftir að hafa kynnt mér starfið nánar og farið í við-
tal var ekki aftur snúið og hef ég mætt til vinnu brosandi og fullur til-
hlökkunar hvern einasta vinnudag síðan ég hóf störf sem fast-
eignasali,“ segir Heimir. 

Hvað drífur þig áfram í starfinu?
„Það er klárlega fólkið sem ég umgengst á hverjum degi. Þá meina

ég kúnnarnir, seljendur og kaupendur, og samstarfsfólk mitt á Lind
fasteignasölu. Starf fasteignasala er að mínu mati skemmtilegasta
starf sem hægt er að hugsa sér og ég hefði ekki getað endað á betri
vinnustað þegar litið er til fagmennsku og góðs vinnuanda. Nálægð við
kúnnann er mikil og maður hittir skemmtilegt og áhugavert fólk á
hverjum degi. Það að kveðja glaða og ánægða kúnna í lok viðskipta er
það sem maður stefnir að í hverri einustu eign sem maður tekur í sölu-
meðferð.“ 

Hver er mesta áskorunin í starfinu?
„Það er að standa ávallt undir því trausti sem mér er sýnt af hálfu

seljanda annars vegar og kaupanda hins vegar. Hagsmunir seljanda og
kaupanda fléttast að vissu leyti saman þar sem seljandi vill selja og
kaupandi vill kaupa. Þegar kemur að kaupverðinu þá eru hagsmunir
aðila ekki alveg þeir sömu þar sem seljandi vill selja á sem hæstu verði
og kaupandi vill kaupa á sem lægstu verði. Því er mikilvægt að tryggja
að seljandi fái hæsta mögulega verð sem markaðurinn er tilbúinn til
þess að greiða fyrir eignina á þeim tíma og að sama skapi tryggja jafn-
ræði milli tilboðsgjafa/kaupenda, þ.e. að allir sitji við sama borð og fái
að bjóða í eignina og hækka boð sín eftir atvikum. Þá þarf að passa
upp á að allar upplýsingar sem hægt er að afla um eignina liggi á borð-
inu fyrir væntanlega tilboðsgjafa. Það er nú þannig að fasteignasalar
sýsla með stærstu viðskipti sem flestir einstaklingar gera á lífstíð sinni
og því er afar mikilvægt að það sé gagnkvæmt traust milli aðila.“

Nú ertu ekki bara fasteignasali heldur mikill fjallagarpur.
„Ég hef ávallt haft mikinn áhuga á útivist og verið duglegur að

þvælast á fjöll frá unga aldri. Bakterían í að klífa hærri fjöll og há-
fjallamennska hófst þó ekki af alvöru fyrr en árið 2018, þegar ég
kynntist Vilborgu Örnu Gissurardóttur og Sigurði Bjarna Sveinssyni

eða Sigga eins og hann er kallaður í ferð á Hvannadalshnjúk. Það
sama ár fórum við þrjú, ásamt Hrafni Svavarssyni, á topp Mont Blanc.
Þremur mánuðum síðar var ég kominn með Vilborgu Örnu ásamt góð-
um hópi upp í grunnbúðir Everest og þaðan náðum við á topp Island
Peak í Nepal.“

Þú ert á leiðinni í mikla svaðilför, hvernig kom það til?
„Eins og svo margir vita þá hefur áhugi minn á Everest alltaf verið

mikill. Allt frá því ég las um Everest í grunnskóla hafa blundað í mér
draumórar um að vita hvernig tilfinning það er að standa skýjum ofar,
á hæsta punkti veraldar. Ég get ekki sagt að Everest hafi verið of-
arlega í huganum á mér undanfarin ár en að sjá toppinn með eigin
augum árið 2018 og standa í grunnbúðum Everest ýtti enn meira undir
þá hugsun að þessi draumur gæti orðið að veruleika einn daginn. Það
var svo á síðasta ári sem aðstæður í annars vegar einkalífi og hins veg-
ar vinnulega séð opnuðu óvænt á þann möguleika, að láta þennan
draum rætast, að reyna að klífa Everest. Í framhaldinu heyrði ég í
Sigga og kannaði hvort þetta væri ekki rétti tíminn í svona verkefni
saman. Eftir nokkurra daga umhugsunarfrest þá kom Siggi til baka og
sagðist vera til í þetta. Frá því símtali höfum við Siggi verið í miklum
undirbúningi vegna ferðarinnar sem og vinnu með Umhyggju – félagi
langveikra barna. Frá því ákvörðun var tekin vorum við Siggi ákveðnir
í að reyna að láta gott af okkur leiða samhliða ferðinni og munum
standa að söfnun með Umhyggju sem ber heitið „Með Umhyggju á
Everest“,“ segir Heimir.

Hvernig fer fasteignasala og fjallamennska saman?
„Það fer nokkuð vel saman eins og flest áhugamál ef maður er vel

skipulagður. Ég viðurkenni þó að 70 daga ferð til Nepal til þess að
klífa hæsta tind veraldar fer ekkert sérstaklega vel saman við sölu á
fasteignum þar sem mikill hraði einkennir fasteignamarkaðinn og fast-
eignasalar þurfa að bregðast hratt við gagnvart kúnnum sínum á
hverjum degi. Það sem gerir það að verkum að ég get farið í ferð af
þessari stærðargráðu í tíma og umfangi er gífurlega sterk liðsheild og
samheldni sem einkennir Lind fasteignasölu og því afar sterkt bakland
sem tekur við mínum verkefnum meðan á ferð stendur. Þess má geta
að Lind fasteignasala er einn af aðalstyrktaraðilum ferðarinnar sem
við Siggi erum afar þakklátir fyrir.“

Fyrir áhugasama er hægt að fylgjast með undirbúningi og ferðinni
sjálfri á Instagram-reikningi Heimis, Sigga og Umhyggju. 

Hætti í lögmennsku 
og gerðist fasteignasali 

Heimir er á leið-
inni á Everest en
hann smitaðist
af fjallabakt-
eríunni 2018. 

Heimir Hallgrímsson, löggiltur fasteignasali og einn
af eigendum Lindar fasteignasölu, er menntaður lög-
fræðingur. Eftir að hafa unnið við lögmennsku í um sjö
ár gerðist hann fasteignasali. Nú er hann að undirbúa
ferð á Everest en hann smitaðist af fjallabakteríu 2018
og þá varð ekki aftur snúið. 

Marta María | mm@mbl.is
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Heimir Bergmann
Löggiltur fasteigna- og
skipasali og löggiltur

leigumiðlari.
Sími 630 9000

heimir@logheimili.is

Kristín
Skjaldardóttir

Löggiltur fasteignasali
Sími 824 4031

kristin@logheimili.is

Ásgeir þór
Ásgeirsson

Löggiltur fasteignasali og
lögfræðingur
Sími 772 0102

asgeir@logheimili.is

Guðmundur Ólafs
Kristjánsson

Löggiltur fasteigna-
og skipasali
Sími 847 0306

gudmundur@logheimili.is

Unnur Alexandra
Nemi til löggildingar
fasteignasala og

viðskiptalögfræðingur
Sími 788 8438

unnur@logheimili.is

Sólrún Aspar
Hefur lokið námi til

fasteignasala.
Sími 862 2531

solrun@logheimili.is

Jónas H. Jónasson
Nemi til löggildingar

fasteignasala
Sími 842 1520

jonas@logheimili.is

Skipholti 50d, 105 Reykjavík
Skólabraut 26, 300 Akranesi
530 9000 • www.logheimili.is

Ertu í sölu-
hugleiðingum?

Getum bætt
við eignum á

söluskrá

Fagmennska og traust
í meira en áratug

1 Fyrsta skrefið í að undirbúa flutning
er að taka til á eigin heimili. Farðu yf-

ir allar skúffur og skápa og ekki pakka
neinu niður sem þú veist að mun ekki
verða notað á nýju heimili. 

2 Farðu yfir eigur þínar og seldu það
sem þú getur komið í verð. Úti í sam-

félaginu eru safnarar sem líta á eigur þín-
ar sem fjársjóð þótt þú kunnir ekki að
meta þær. Á Facebook eru fjölmargir
hópar sem bjóða upp á sölu á húsgögnum,
fötum og öðru dóti sem fólk vill ekki eiga
lengur. Svo má alltaf setja varning inn á
Bland. Ef þú átt að flytja eftir tvo mánuði
byrjaðu þá strax. 

3 Byrjaðu að pakka niður. Pakkaðu
því sem þú notar sjaldan og komdu

fyrir á góðan stað. Vertu með almenni-
lega kassa og vandaðu þig þegar þú pakk-
ar niður. Gættu þess svo vel að merkja vel
kassana svo þú verðir ekki í hálft ár að
koma þér fyrir á nýjum stað. 

4 Byrjaðu að þrífa smátt og smátt.
Það tekur lúmskan tíma að þrífa eld-

hússkápa, bakarofn og allt þetta helsta
sem þú vilt að sé upp á tíu þegar þú af-
hendir nýjum kaupanda íbúðina þína.

5 Ef þú átt alvöruvini þá munu þeir
hjálpa þér að flytja. Þiggðu alla hjálp

því fleiri hendur vinna léttara verk. Vertu
með svalandi drykki og huggulegar veit-
ingar fyrir þá sem hjálpa þér á ögur-
stundu. Það mun margborga sig. 

5ráð til að
auðvelda
flutninga

Fólk er misöflugt þegar kem-
ur að flutningum. Mörgum
finnast flutningar hið mesta
böl meðan aðrir sperrast allir
upp þegar þeir flytja. Hér eru
fimm góð ráð fyrir þá sem eru
með kvíðahnút í maganum 
yfir komandi flutningum. 

Marta María | mm@ mbl.is
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1. Að gera allt sjálf
„Það er auðvelt að sjá strax þau verk sem eru framkvæmd af
viðvaningi. Stundum er betra að fá fagfólk til þess að tryggja
gæðin,“ sagði Thomas Goodman, sérfræðingur í fasteignum.
„Slíkt dregur úr verðmæti fasteignarinnar til langs tíma litið.
Þér finnst flísalögnin þín kannski líta vel út en það kemur
ekki sama yfirbragð og þegar flísameistari á í hlut. Svona
sparnaður kemur til þess að ásækja mann síðar því fólk notar
það gegn manni til þess að semja um lægra verð.“

2. Ólík gólfefni
Það þarf að passa upp á heildarútlit fasteignarinnar. Ekki hafa
of mikið af ólíkum stílum í gangi. Það á sérstaklega við um gólf-
in.

„Þér kann að líka við teppin á efri hæðinni en við mælum
alltaf með viðargólfum og þá sérstaklega á aðalhæðinni.
Gangar, stofur og önnur fjölskyldurými ættu að hafa sama
gólfefni. Algengustu mistökin eru að hafa tvær ólíkar teg-

undir af viðargólfum á aðalrýmunum. Ef þú ætlar að skipta
um gólfefni einhvers staðar, passaðu þá upp á að eiga fyrir
allri hæðinni.“

3. Gömul eldhús
Eldhúsið ræður miklu um sölugildi fasteigna og það er erfitt
að uppfæra eldhús án þess að kosta miklu til. En lykilatriði
er að hafa það nútímalegt til að laða kaupendur að. Þá getur
það fælt frá ef fólk sér hvað þarf að gera mikið fyrir eldhúsið. 

„Ef þú átt ekki fjármuni til þess að endurnýja eldhús frá
grunni þá skaltu einbeita þér að borðplötunni, skápum og
blöndunartækjum. Hafðu það í hlutlausum litum og passaðu
að það sé tandurhreint. Sérstaklega eldavélin.“

4. Litrík heimili geta fælt kaupendur frá
Skærir litir eru ekki fyrir alla og geta fælt kaupendur frá.
„Þér gæti þótt skærgult eldhús vera yndislegt og hlýlegt en
aðrir sjá það í öðru ljósi. Það er best að halda innviðum stíl-

hreinum og forðast allt sem stingur í stúf,“ segir Goodman
og bendir á að ljósgráir og ljósbrúnir tónar séu öruggastir.

5. Dökkir veggir
Svartur er alltaf mjög krefjandi litur á veggjum en það getur
líka átt við um bláa og fjólubláa.

„Dökk herbergi geta verið mjög óaðlaðandi. Björt herbergi
með góðri lýsingu eru strax mun meira aðlaðandi. Hafðu her-
bergin í ljósum litum með góðri lýsingu.“

6. Baðherbergið
Baðherbergi geta elst fljótt og látið á sjá enda mæðir mikið á
þeim. Ef þú getur ekki gert upp baðherbergi frá grunni þá
skaltu passa að fúgurnar séu hreinar og blöndunartækin ný-
leg og falleg. „Margir gera þau mistök að fjarlægja eina bað-
karið á heimilinu. Baðkör eru vinsæl hjá fólki sem sér fyrir
sér að slaka á í baði eftir erfiðan vinnudag. Það getur því
minnkað kaupendahópinn ef þú fjarlægir baðkarið.“

atriði sem
draga úr

verðmæti
fasteigna

Í samkomubanni á tímum kórónuveir-
unnar hafa margir beint sjónum sínum
að heimilinu og gert það upp. Sérfræð-
ingar vara fólk þó við nokkrum atriðum
sem gætu dregið úr sölugildi fasteigna.
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Fjölbreytt og
framúrskarandi Hönnun: Hay Studio



Aron Freyr Eiríksson, löggiltur fasteignasali á
ÁS fasteignasölu, segir að Skarðshlíð í Hafn-

arfirði sé spennandi kostur fyrir þá sem vilja
splunkunýja íbúð. Hann segir að húsnæð-

isskortur setji svip sinn á markaðinn. 
Marta María | mm@mbl.is

Fimmmínútnahverfið eins og það er kallað, við Hraunin í
Hafnarfirði er einnig komið langt í ferlinu en þar eru 490 íbúðir
að fara af stað í byggingu með haustinu. Við Flensborgarhöfn
er einnig verið að skipuleggja nýja glæsilega byggð. Þá er Ásl-
and 4 og Ásland 5 komið í rammaskipulag og því nóg fram und-
an, og þá líka talsvert af sérbýlum. Hér hafa verið nefnd heilu
hverfin sem eru væntanleg. Þar fyrir utan er fjöldi smærri ein-
stakra verkefna eins og litlar íbúðir við Skipalón 3, raðhús og

einbýlishús við Hjallabraut og fleiri eignir sem teljast undir
þéttingu byggðar,“ segir hann. 

Hverju finnst þér fólk vera að leita eftir núna?
„Í dag má segja að fólk sé að leita að öllu íbúðarhúsnæði. Allt

frá stúdíóíbúðum upp í stór einbýlishús og penthouse-íbúðir.
Eftirspurnin í sérbýli hefur aukist gríðarlega síðustu mánuði en
eftirspurnin hefur verið góð í minni eignir flest síðustu ár svo
það má segja að í dag sé eftirspurnin orðin mikil í allar eignir.
Eftirspurnin var minni í sérbýli í samanburði við annað fyrir
ekki svo löngu síðan.“

Hvað mælir þú með að fólk geri ef það vill flytja? Á það að
byrja á því að finna sér eign og setja sína á sölu eða selja sína
eign og finna sér síðan íbúð?

„Fólk á að gera það sem því líður vel með. Það er stór ákvörð-
un að selja eignina sína án þess að vera búinn að festa aðra eign
en það getur aftur á móti komið aðilum í gríðarlega góða stöðu
lendi fólk í samkeppni um fasteign í tilboðsgerð. Fyrir fólk sem
hefur samastað annars staðar en í fasteigninni sem þarf að selja
þá ættu þeir aðilar alvarlega að hugsa um að selja fyrst. Margir
hafa einnig farið þá leið í dag að setja á sölu án þess að vera með
annað og ef það kemur gott tilboð í eignina þeirra þá hefur það
verið samþykkt með fyrirvara um að seljandi nái að festa sér
aðra fasteign innan mánaðar frá samþykki kauptilboðsins.
Finni seljandinn ekki fasteign á þeim tíma hefur hann heimild
til að rifta sölunni. Þessi leið hefur reynst alveg gríðarlega vel
en það heyrir til algerra undantekninga að sölu sé rift eftir
svona samning. Langflestir finna sér aðra eign á tímanum,
semja um lengri frest til að leita eða endursemja um góðan af-
hendingarfrest og dæmið þannig látið ganga upp. Fólk virðist
sýna hvert öðru extra mikinn skilning í þessu ástandi sem nú
ríkir hvað varðar skort á framboði, enda allflestir af vilja gerðir
til að láta dæmin ganga.“ 

Hvernig verður 2021 á fasteignamarkaðnum?
„2021 verður gott ár á fasteignamarkaðnum. Það munu

margar eignir koma á sölu en við höldum áfram að sjá það sem
hefur verið að gerast, framboðið á hverjum tímapunkti er lítið.
Ástæðan er sú að eignirnar seljast nánast jafnóðum. Þegar sal-
an er eins hröð og hún er í dag þá er alltaf eins og ekkert sé á
sölu en þeir sem fylgjast vel með markaðinum og skoða fast-
eignavefina daglega þeir munu finna eign sem hentar. Það þarf
bara að bregðast hratt og vel við þegar rétta eignin kemur og
þar getur undirbúningurinn skilað miklum árangri. Þá stefnir
líka í að árið fari í sögubækurnar tæknilega séð þegar fyrsta
rafræna kaupsamningnum verður þinglýst, nái markmið þeirra
aðila sem koma að því fram að ganga.“

Í
Skarðshlíð í Hafnarfirði er talsvert af nýjum íbúðum á leið
á sölu á næstu vikum og mánuðum. Við Geislaskarð og Há-
degisskarð eru að koma tvö meðalstór fjölbýli og einnig eru
minni fjölbýli við Stuðlaskarð að koma á sölu með vorinu.
Þá hefur verið að koma eitt og eitt sérbýli í hlíðinni sjálfri

og má vænta þess að fleiri slíkar eignir komi á sölu á næstu
mánuðum,“ segir Aron Freyr og bætir við að þessar íbúðir
henti stórum hópi. 

„Þetta eru sambærilegar íbúðir og áður hafa komið á sölu á
svæðinu, þ.e. 2ja, 3ja og 4ra herbergja en nú bætast einnig örfá-
ar 5 herbergja íbúðir í flóruna. Lyftur eru í stærri fjölbýlum og
minni fjölbýlin eru með íbúðum sem hafa sérinngang. Það má
því segja að íbúðirnar henti öllum sem eru í fyrstu kaupum, að
stækka eða minnka við sig og eins fyrir fólk með dýr,“ segir
hann. 

Hefur verið mikill íbúðaskortur í Hafn-
arfirði?

„Já, það hefur verið talsverður
íbúðaskortur í Hafnarfirði síðastliðin
ár sem sýnir sig best á söluhrað-
anum á þeim fáu nýbyggingum sem
hafa komið á sölu undanfarin ár.
Mér er sérstaklega minnisstætt
þegar Bjarkavellir 1B fóru á sölu
2014 en það voru 25 íbúðir sem seld-
ust upp á einum sólarhring. Sami verk-
taki byggði svo þrjú svipuð hús til við-
bótar á árunum 2015-2017 og þau seldust öll
án þess að við næðum að setja þau í auglýsingu,
eftirspurnin var slík. Sama átti við um megnið af
fjölbýlunum við Kirkjuvelli 8-12 sem byggð voru í kringum
2018. Nýjustu dæmin eru svo við Brenniskarð 1 þar sem allar
íbúðir seldust á fimm dögum og svo við Hraunskarð 2-8 og Há-
degisskarð 4-6 nú í byrjun þessa árs en þau fjölbýli voru seld
upp áður en auglýsingasíðan fyrir húsin var tilbúin til birtingar.
Þessi dæmi sýna svart á hvítu hversu mikill íbúðaskorturinn
hefur verið en vonandi munu nýbyggingarnar sem koma inn
næstu mánuði og ár hjálpa til við að ná betra jafnvægi á mark-
aðinn í Hafnarfirði,“ segir hann. 

Hvernig er útlitið með nýbyggingar í Hafnarfirði ef horft er
lengra fram í tímann?

„Á næsta ári má búast við fyrstu íbúðunum á sölu í Hamra-
nesi, sem er næsta hverfi við Skarðshlíðina, en þar tók Bygg-
ingarfélag Gylfa og Gunnars fyrstu skóflustunguna fyrir nokkr-
um dögum. Í því hverfi verða byggðar 1.200 – 1.500 íbúðir.

Húsnæðis-
skortur í
Hafnarfirði 

Aron Freyr
Eiríksson.
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Það sem heillar á heimilum fólks
eru oft og tíðum sniðugar hug-
myndir. Hér er ein afar góð í íbúð
í Toronto í Kanada. Til þess að
nýta hvern fermetra sem best er
búið að setja vinnuaðstöðu undir
stiga. Þetta pláss hefði án efa ekki
nýst í neitt nema fyrir drasl. Í
stað þess settu húsráðendur borð-
plötu, skápa og hillur þannig að
börnin geta lært eða litað. Hægt
er að útbúa svipað horn með ein-
ingum úr eldhúsdeild IKEA. 

Nýttu 
plássið
undir 
stiganum

Hér er rýmið undir
stiganum nýtt á
heillandi hátt. 

MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR

Hafðu samband
info@husavidgerdir.is - Sími 565-7070

Finndu okkur á

ALHLIÐAMÚRVERK

ÞAKVIÐGERÐIR

GLUGGASKIPTI
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Heimilisljósmyndir
eiga að veita
ákveðna upplifun 

Gunnar Sverrisson er einn færasti heimilisljósmyndari landsins.
Hann hefur gefið út fjölmargar heimilisbækur ásamt eiginkonu sinni,
Höllu Báru Gestsdóttur húsahvíslara. Í dag gerir hann mikið af því að
taka fasteignaljósmyndir fyrir fólk sem hyggst selja eign sína. 

Marta María | mm@mbl.is

Gunnar segir að heim-
ili Þórunnar og fjöl-
skyldu sé afar glæsi-
legt og það hafi verið
gaman að mynda það. 

Gunnar myndaði
heimili Þórunnar
Anspach og fjöl-
skyldu 2018. Þá
bjó fjölskyldan í
New York en núna
búa þau í París. 

H
vað finnst þér skipta mestu máli þegar
fasteignaljósmyndir eru annars vegar? 

„Fyrir mér eiga þær að veita ákveðna
upplifun. Þær eiga ekki að reyna að sýna
allt rýmið. Frekar að reyna að leiða þann

sem skoðar myndirnar í einhvern sannleika um hvernig
allt er í raun. Það er meira spennandi að reyna að búa
til hughrif og upplifun af eigninni, svipað og þegar þú
ert að skoða hótel á ferðalagi, skilja smá spennu eftir
þegar þú kemur og sérð síðan í raun. Myndir hafa mikil
áhrif og þessi áhrif skipta máli þegar þú ert að selja
stærstu eignina þína, heimilið þitt – ég á erfitt með að
skoða myndir þar sem reynt er að búa til eitthvert

raunsæi í þessum efnum, því augað skynjar rými betur
en fiskaugalinsa,“ segir Gunnar. 

Finnst þér fólk spá nægilega mikið í það að það séu
góðar myndir af fasteigninni? 

„Ég vinn aðallega fyrir arkitekta og svo vinnum við
hjónin í okkar útgáfu, en það hefur færst í vöxt að ég
myndi fasteignir sem eru á leið í söluferli. Líklega vill
það fólk fá öðruvísi nálgun, svipaða og ég nefni hér að
framan, en með því er ég ekki að segja að mín nálgun
sé eitthvað betri en önnur, smekkur mun alltaf ráða för,
sem betur fer, upp á fjölbreytileikann. En mér finnst að
þeir sem eru að selja, og þeir sem vinna fyrir þá sem
eru að selja, megi hugsa meira um þennan hluta, því 

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

Suðurlandsbraut 52, 108 Rvk.
Sími 533 6050 / Fax 533 6055

www.hofdi.is
Runólfur
Gunnlaugsson
lögg. fast.

Ásmundur
Skeggjason
lögg. fast.

Brynjar
Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
lögg. fast.

Kristinn
Tómasson
lögg. fast.



NÝTT Í SÖLU

Glæsilegar og vandaðar íbúðir eru nú til sölu á Hlíðarenda
við rætur Öskjuhlíðar í Reykjavík. Frábær staðsetning nálægt
miðpunkti miðbæjarins í glænýju póstnúmeri, 102 Reykjavík.
Stutt er í alla helstu þjónustu, frábærar gönguleiðir, íþróttir,
samgöngur, iðandi mannlíf, skóla og stóra vinnustaði. Garðurinn
er einstaklega fallegur og skjólgóður. Hann er lokaður af
með húsunum sem gefa gott skjól og frið frá iðandi umferð
miðbæjarins. Í hönnun garðs var gert ráð fyrir skemmtilegum
runnum og trjám ásamt borðum og bekkjum og upplýstu
leiksvæði fyrir börn, sem gerir svæðið mjög fjölskylduvænt.

• Innréttingar frá JKE Danmörku
• Boðið er upp á þrjár
gerðir innréttinga

• Innanhússhönnun
MSTUDIOReykjavík

• Steinborðplötur
• Bílskúrar fylgja ákveðnum íbúðum
• Tvö baðherbergi
• Þaksvalir/þakgarðar með
einstöku útsýni

• Lofthæð 280 cm
• Gólfsíðir VELFAC-gluggar
• Miele-tæki

• Lokaður og skjólgóður garður
• Bílastæði í bílakjallara
• Rafmagn í gluggatjöldum
• Myndavélardyrasími sem tengist
við snjallsíma

• Álklætt og einangrað að utan
• Aukin hljóðvist
• Rafmagnshönnun og innfelld lýsing
hússins hönnuð af Lúmex

• Allar íbúðir með LED-lýsingu
• Rafbílaheimtaug í bílakjallara
• Arkitektar hússins,
ALARK arkitektar

BÓKIÐ SKOÐUN

HLÍÐARENDI

102HLIDARENDI.IS
NÁNARI UPPLÝSINGAR Á

GRENSÁSVEGUR 11 I SÍMI 588 9090 I WWW.EIGNAMIDLUN.IS

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Hreiðar Levy
Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími6616021

UnnarKjartansson
Nemi til löggildingar
fasteignasala.
Sími8670968

FREKARI UPPLÝSINGAR

BjarniT.Jónsson
Viðskiptafræðingurog
löggiltur fasteignasali.
Sími8959120

ÞórarinnM. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri.
Sími8991882

Guðlaugur Ingi
Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
Sími8645464

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc íviðskiptafræði,
löggiltur fasteignasali.
Sími8961168

HerdísValb.Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími6946166

ÓlafurH.Guðgeirsson
MBARekstrar.hagfr./
löggiltur fasteignasali.
Sími6632508



þetta eru yfirleitt heimili fólks og myndirnar sem eru
teknar eru líka minningar fyrir þá sem eru að selja,“
segir hann. 

Er hægt að taka góðar myndir af öllum heimilum?
Hvað einkennir góðar fasteignaljósmyndir? 

„Já, mér finnst það ef ljósmyndarinn nálgast verk-
efnið með það í huga. Þó að heimilið sé ekki hlaðið
„hönnunarvörum“ þá er það birtan og ásýndin sem
mun skipta máli að lokum. Ef heimili eru persónuleg
þá er alltaf hægt að gera góða hluti. Þegar þú spyrð
hvað einkenni góðar fasteignaljósmyndir, þá er það lík-
lega það sem ég sagði áðan, að þær veiti upplifun og að
sá sem myndar gefi sér tíma í verkefnið, reyni að
kynnast heimilinu og skili myndum af sér sem eru að
einhverju leyti eftirminnilegar.“

Tekur þú öðruvísi myndir af eign sem er að fara á
sölu en ef það er verið að mynda fyrir hönnunarbækur? 

„Í sjálfu sér ekki. Mig langar að hafa þær svipaðar,
kannski minna um „nærmyndir“ af uppstillingum og
slíkt, en það er líklega óþarfi því það ætti að gleðja
augað og veita þau hughrif þegar inn er komið. En ég
reyni alltaf að nálgast verkefnin á sama hátt því það
þykir mér skemmtilegt og setur pressu á mig að vanda
mig.“ 

Hvað ráðleggur þú fólki að gera fyrir fasteigna-
myndatöku?

„Hafa eignina eins og hún er alltaf, fallega tekið til
og huggulegt. Hafa hana „sanna“ og treysta auga ljós-
myndarans, því það er svo gaman að sjá hvernig aðrir
sjá hlutina, sérstaklega þegar þú hefur kannski búið í
sömu eigninni í langan tíma. Bíða svo spennt að fá fólk
í heimsókn því þá kemur allt önnur upplifun í ljós.
Myndir gætu selt eign en verðandi kaupendur þurfa að
koma í heimsókn að lokum.“

Gunnar segir að það þurfi að vanda til verka þegar heimili séu mynduð og það þurfi að gefa sér tíma í það. 

Það er meira spennandi að reyna að búa til hughrif og upplifun
af eigninni, svipað og þegar þú ert að skoða hótel á ferðalagi,
skilja smá spennu eftir þegar þú kemur og sérð síðan í raun. 
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• Er komið að húsnæðis-
skiptum eða vantar þig
stuðning og ráðgjöf við
erfðaskrá, kaupmála eða
dánarbússkipti?

• Vilt þú fá lögmann þér við
hlið sölu fasteignar án þess
að greiða aukalega fyrir þá
þjónustu?

• BÚUM VEL veitir nýja
tegund þjónustu.
Kynntu þér málið.

Elín Sigrún, lögmaður
sími 783 8600

elin@buumvel.is
www.buumvel.is

Sérhæfð
lögfræðiþjónusta
við búsetuskipti
með áherslu á 60+
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/ linanehf / linan.is

SIERRA STÓLL kr. 25.700 TRIPOD GÓLFLAMPI
kr. 42.500

JOIN LOUNGE kr. 84.200

ART DECO VASI kr. 13.900 / MAGNOLIA kr. 3.465

FLORIS MATBORÐ
104x75 cm kr. 84.200

CLEARBROOK EIKAR-
SKENKUR kr. 184.000

E ININGASÓFI
FÁANLEGUR Í MÖRGUM ÚTFÆRSLUM

SAMBA NIGHT 275X233 cm - KR. 387.800

MAHAL MOTTA kr. 61.000

MEZA BORÐSTOFUBORÐ
200x100 CM + 2 x 50 cm
STÆKKANIR kr. 266.700

EINNIG FÁANLEGT 165x90

SAMBA
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Þ
ú ert ekki bara sérfræðingur í að gera fallegt í
kringum þig og fjölskyldu þína heldur hefur
tekið að þér að græja íbúðir fyrir sölu. Hvernig
kom þetta til?

„Ég byrjaði á þessu vegna þess að ég fór að
aðstoða manninn minn, Hreiðar Levý Guðmundsson fast-
eignasala, og ráðleggja hvernig mætti breyta fasteignum
þannig að þær yrðu söluvænlegri. Hreiðar tók eftir því að
oft einfaldar breytingar juku áhuga kaupenda á íbúðum.
Við Ásta Birna Árnadóttir arkitekt ákváðum í kjölfarið að
taka slík verkefni að okkur og erum að stofna fyrirtæki sem
heitir Kot hönnunarstúdíó. Ég hef alltaf verið fylgjandi því
að fólk móti sinn persónulega stíl og að heimili fólks endur-
spegli persónuleika þess og líf, það er hins vegar ekki alltaf
sem það skilar sér í söluvænlegri íbúð og þá getur verið gott
að leita sér aðstoðar hjá fagfólki,“ segir Hildur. 

Hvað skiptir máli þegar íbúð er til dæmis ljósmynduð?
„Það skiptir miklu máli að fá góðan ljósmyndara. Því

miður gerist það of oft að fasteignasalar taki sjálfir myndir
sem eru misgóðar, og sumir fasteignaljósmyndarar leggja
metnað sinn í að klára myndatöku á undir 20 mínútum, en
þá eru gæðin því miður oft samkvæmt því. Best er ef það er
bjart úti og þá þarf að velja tímasetningu myndatökunnar
vel, sér í lagi á veturna. Ef það er súld og dimmt daginn sem
mynda á eignina þá er gott að fresta myndatökunni. Góður
fasteignaljósmyndari færir hundaskál úr mynd og fleira
þess háttar en það má samt ekki reiða sig á það, passa þarf
að allt sé eins og það á að vera. Myndirnar sýna rýmin en
ættu líka að sýna samband milli rýma þannig að hægt sé að
átta sig betur á eigninni. Það má líka ekki gleymast að taka
myndir sem sýna útsýnið ef það er til staðar, en það er of oft
sem það gleymist. Í sumum tilfellum getur verið sniðugt að
láta útbúa fasteignamyndband, sér í lagi í stærri eignum til
þess að gefa kaupendum enn betri innsýn í eignina. Það
skiptir miklu máli að íbúðin sjálf fái að njóta sín en til þess
má hún ekki vera yfirfull af húsgögnum og húsmunum.“

Hvernig þarf íbúð að líta út til þess að hún seljist?

„Góður fast-
eignaljós-
myndari færir
hundaskál úr
mynd“

Hildur hefur stofnað fyrirtæki ásamt
vinkonu sinni sem sérhæfir sig í að
„mublera upp“ íbúðir fyrir sölu. 

� SJÁ SÍÐU 18

Hildur Gunnlaugsdóttir arkitekt hefur í
gegnum tíðina gert upp eigin heimili þann-
ig að eftir sé tekið. Eftir að hún kynntist
manninum sínum, Hreiðari Levý Guð-
mundssyni fasteignasala, uppgötvaði hún
að fólk í söluhugleiðingum vantaði oft hjálp
við að fegra heimili sitt fyrir fasteigna-
myndatökur. Nú hefur hún stofnað fyrirtæki
ásamt öðrum arkitekt til að mæta þessum
þörfum. 

Marta María | mm@mbl.is

Hildur á húsgögn á lager
sem hún notar þegar vantar
húsgögn inn í íbúðir. 

Hér sést hvern-
ig íbúðin leit út
áður en Hildur
og Ásta settu
sitt handbragð
á hana. 

W W W. A L LT. I S

VANTAR EIGNIR
Á SKRÁ

PÁLL ÞORBJÖRNSSON
s. 560 5501 / pall@allt.is
Löggiltur fasteignasali
Framkvæmdastjóri

KRISTINN SIGURBJÖRNSSON
s. 560 5502 / kristinn@allt.is
Löggiltur fasteignasali
Byggingafræðingur
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Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur, lögg. fasteignasali

Glæsilegt einbýli á sjávarlóð á Seltjarnarnesi

Fold var stofnuð árið 1994 af Viðari Böðvarssyni og fjölskyldu. Fold hefur í áratugi annast sölu og leigu á íbúðar- og
atvinnuhúsnæði ásamt frístundahúsum, verðmetur fasteignir og hefur milligöngu um leigu íbúða- og atvinnuhúsnæðis.
Farsæl viðskipti og þjónusta í áratugi er aðalsmerki Foldar og er fagmennska ávallt höfð í fyrirrúmi. Leitast er við
að tryggja að allt ferli viðskiptanna gangi eins og best verður á kosið og að staða hvers verkefnis sé ávallt skýr.
Markmið fasteignasölunnar er að veita viðskiptavinum, hér eftir sem hingað til, fyrsta flokks þjónustu á öllum sviðum
fasteignaviðskipta.

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfræðingur
og löggildingarnemi.
rakel@fold.is

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

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

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

Hlynur Ragnarsson
Sölumaður-
löggildingarnemi.
hlynur@fold.is
S: 624 8080

Sævar Bjarnason
Iðnrekstrarfræðingur
sölumaður-
löggildingarnemi
saevar@fold.is
S: 844 1965

Anna Ólafía
Guðnadóttir
Eigandi - BA í bókmennta-
fræði og íslensku
anna@fold.is

Sími 552 1400 fold.is
Traust og rótgróin fasteignasala

Rúmlega 323 fm. glæsilegt einbýlishús á 946 fm. sjávarlóð á einstökum
stað við Hrólfsskálavör á Seltjarnarnesi. Húsið er mikið endurnýjað.
Fallegt viðarparket er á gólfum. Gluggar og svalahurðir eru nýlegar og
gólfsíðar, þannig að útsýni úr húsinu er óheft. Forstofa, eldhús, baðher-
bergi og hjónaherbergi er hannað af Rut Kára og öll tæki og innréttingar
af vönduðustu gerð. Á aðalhæðinni eru stofur og eldhús auk sjónvarps-
stofu, þriggja svefnherbergja, gestasnyrtingar og vandaðs baðherbergis
með baðkari og sturtu.

Sérinngangur er á neðri hæðina auk þess sem innangengt er milli hæða.
Þar er herbergi, góðar stofur, snyrting, baðherbergi m. sturtu ofl. Bílskur
er innbyggður. Góður pallur við húsið sunnanvert sem mögulegt er að
ganga út á frá báðum hæðum. Frá palli tekur við grasflöt sem liggur
niður að fjöru. Þetta er eintök eign á íslenskum fasteignamarkaði.
Sjón er sögu ríkari.



Hér sá Hildur um að velja húsgögn inn
í nýja íbúð sem var að fara á sölu. 

Það skiptir mjög miklu máli að hafa hús-
gögn í íbúðum þegar þær fara á sölu. 

„Eðlilega þróast heimili fólks í takt við fjölskyldulífið og þá
gæti stofunni verið raðað upp þannig að allir sjái á sjón-
varpið eða heimaskrifstofan er kannski flutt inn í stofu því
þar er best að vinna. Það er ekki endilega að slík uppröðun
sýni rýmin í bestu ljósi og geta þannig höfðað síður til til-
vonandi kaupenda. Það ber að varast þá hugsun að nokkrir
skrautpúðar, upplífgandi textaspjöld og kertastjakar selji
íbúðina því heildarmyndin er það sem skiptir máli. Best er
ef íbúðin er smekklega innréttuð á fremur hlutlausan hátt
þar sem loftar á milli húsgagna,“ segir Hildur. 

Er nauðsynlegt að mála íbúðina fyrir söluferli?
„Það fer eftir ástandi íbúðarinnar. Það er betra að hafa

fremur hlutlausa liti á veggjum þar sem það höfðar til
flestra. Ef málningin er gömul, veggir sótaðir eða álíka þá
er mjög gott að mála þá. Ef gluggar þarfnast málningar er
gott að mála þá líka. Það getur borgað sig að lappa upp á
það sem auðvelt er að kippa í liðinn. Það þarf þó að passa
að mála ekki yfir ummerki um raka eða viðvarandi leka því
það má ekki fela galla sem geta verið á eigninni,“ segir
Hildur. 

Á fólk að hafa mikið af hlutum eða lítið af hlutum?
„Við virðumst flest vera þannig að við sönkum að okkur

mörgum hlutum og hættum jafnvel að taka eftir því hvað
er orðið mikið í kringum okkur. Það er langsamlega oftast
þannig að það þarf að fækka hlutum fyrir sölu. Oft er fólk
að flytja vegna þess að eignin er orðin of lítil og þá er oft
allt of mikið af húsgögnum. Þegar eldra fólk er hins vegar
að minnka við sig þá getur jafnvel þurft að bæta við hús-
gögnum, þá getur til dæmis verið búið að breyta auka-
svefnherbergjum í skrifstofu eða koma fyrir þar hlaupa-
bretti en það getur verið betra að sýna fram á að herbergið
nýtist sem svefnherbergi. Of mikið af skrautmunum og
persónulegum munum getur líka verið fráhrindandi því þá
getur verið erfiðara fyrir kaupandann að sjá fyrir sér eign-
ina sem sitt heimili. Íbúð full af uppstoppuðum dýrum og
rifflum er til að mynda fráhrindandi fyrir marga.“ 

Er mikið mál að gera íbúð klára fyrir sölu?
„Það fer mikið eftir ástandi íbúðarinnar og innbúsins.

Við höfum tekið að okkur að mublera tómar eignir fyrir
sölu og þá getur þetta verið ansi mikil vinna. Þetta eru þó
langoftast aðeins tilfæringar á húsgögnum sem eru á
staðnum fyrir og þess háttar, allt með það að markmiði að
rýmin njóti sín sem best og höfði til sem flestra. Við höfum
þróað aðferð sem gengur út á það að seljandinn tekur
myndir af hverju rými fyrir sig, og við sendum síðan skjal
þar sem farið er yfir það hverju þarf breyta, en seljandinn
sér þá sjálfur um að fylgja eftir því sem stendur í skjalinu.
Í sumum tilfellum velur seljandinn að fá meiri þjónustu og
þá komum við og stillum upp, komum með aukahluti sem
seljandinn fær lánaða í myndatökunni og í opnu húsi, og þá
erum við í myndatökunni til þess að ganga úr skugga um
að allt sé eins og það á að vera.“ 

Er það satt að þið eigið húsgögn á lager sem þið notið
fyrir íbúðasölur?

„Já, við erum komin með ágætan lager af húsgögnum og
húsmunum. Við erum til dæmis með sjöur og sóleyjarstóla
sem við notum oft til að skipta út borðstofustólum, sófa-
borð, plöntur, vasa, myndir á veggi og allt upp í jafnvel
sófa og borðstofuborð.“

Hvað drífur þig áfram í þessum verkefnum?
„Sem arkitekt nýt ég þess að gera fallegt í kringum mig,

hvort sem það er heima eða í öðrum verkefnum. Það veitir
mér mikla gleði að geta aðstoðað fólk í þessum aðstæðum,
þetta eru oftast stærstu viðskipti sem fólk á í um ævina.
Svo er dásamlegt að vinna með Ástu Birnu arkitekt að Kot
hönnunarstúdíó en hún er mjög hæfileikaríkur arkitekt.“

Hægt er að fylgjast með verkum þeirra á Instagram
undir heitinu kothonnunarstudio. Sjálf er Hildur með 
Instagrammið hvasso heima. 

Eftir og fyrir. Hér gaf Hildur ráð um hvernig mætti raða húsgögnum upp 
fyrir myndatöku þannig að íbúðin myndi virka meira heillandi.
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Ólafur Finnbogason hefur starfað sem fast-
eignasali í 17 ár, þar af í tíu ár hjá Mikluborg.
Hann hefur miklar áhyggjur af fasteigna-
markaðnum og segir að það sé vont þegar
svona lítið framboð sé á fasteignum. 

Marta María | mm@mbl.is

Þ
egar ég hóf störf á sínum tíma á
www.fasteign.is þá var starfið
aðeins öðruvísi. Fasteignasali
sýndi sjaldnast eignirnar nema
um nýbyggingar væri að ræða

og þá var ekki skylda að vera löggiltur
fasteignasali. Það voru mun færri fast-
eignasalar/sölumenn og fasteignasölur starf-
andi. Netið var rétt að byrja og man ég eftir
að keyra með ljósmyndir úr framköllun upp á
Morgunblaðið til að þær næðust í blaðið. Að vísu á
öðru ári mínu voru allar myndir orðnar stafrænar og
komnar á netið. Ég fékk mjög góða kennslu frá vinnuveitanda
mínum þá og sölustjóranum. Ég mátti til að mynda ekki taka
niður tilboð fyrr en ég hafði lært fasteignalögin og hafði starfað
hjá honum í sex mánuði,“ segir Ólafur. 

Hvernig finnst þér fasteignamarkaðurinn vera að þróast?
„Ég hef miklar áhyggjur af markaðinum á næstu 12-18 mán-

uðum fyrir kaupendur þar sem úrval sem er til sölu í dag er allt
of lítið miðað við eftirspurn. Við á Mikluborg höfum kannað

hversu margar eignir eru til sölu í dag og
eru það um 850 eignir þegar búið er að taka
út tvískráningar og eignir sem eru seldar

með fyrirvörum. Næsta stóra nýbygginga-
verkefni okkar er líklega ekki að koma inn

fyrr en í byrjun 2022,“ segir hann. 
Sérðu fram á frekari hækkanir?

„Já, það getur ekki annað gerst á meðan framboð
er þetta lítið. Það eina sem gæti hægt á sölu er ef vextir

myndu hækka aftur sem ég tel ólíklegt á næstunni og vona inni-
lega ekki því lækkun vaxta er líklega ein besta kjarabót sem
heimili hafa fengið og man ég þegar ég byrjaði að þá var bara
Íbúðalánasjóður sem lánaði til íbúðarkaupa og voru þeir vextir
5,1% auk verðtryggingar en eru í niður í 1,5% í dag, sem þýðir
lækkun um 90.000 kr. á mánuði á vaxtabyrði af 30 milljóna kr.
lánum.“

Hvaða hverfi/bæjarfélög njóta mestra vinsælda?

„Svæðin í kringum 101 hafa alltaf verið vinsælust en einnig
öll gróin og fullbyggð hverfi. En í dag skiptir svo sem ekki máli
hvar á höfuðborgarsvæðinu er verið að selja því það er skortur
á öllum svæðum.“

Ertu með einhver góð ráð fyrir þá sem dreymir um að flytja?
„Gefið ykkur tíma til að skoða nokkrar eignir áður en þið tak-

ið ákvörðun. Vandið valið á fasteignasölu og þeim fasteignasala
sem sér um viðskiptin fyrir ykkur. Kannið vel þá greiðslugetu
sem þið ráðið við,“ segir Ólafur. 

Hvernig verður 2021 í fasteignsölu?
„Árið 2021 mun einkennast af seljandamarkaði. Það er ljóst

að úrval eigna verður ekki mikið og mun taka langan tíma að
vinna upp þennan skort. Til að mynda er ein 2ja herbergja íbúð
til sölu í Grafarvogi, Grafarholti og Úlfarsárdal. Salan mun
stýrast af því sem er til sölu svo ég sé ekki fram á annað en
samdrátt í þinglýstum kaupsamningum þó svo að það endur-
spegli ekki þörfina á markaðinum.“

Hefur
áhyggjur af 
fasteigna-
markaðnum

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Ólafur 
Finnbogason. 
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Það er hægt að gera margt skemmtilegt með málningu eins og
sést á barnaherberginu. 

K
ristjana býr ásamt eiginmanni sínum og
þremur börnum í Vesturbænum. Fjölskyldan
flutti fyrir ári síðan og gerði íbúðina upp á
mettíma eða á þremur vikum. Þeir sem hafa
staðið í svona brasi vita að þetta á eiginlega

ekki að vera hægt. 
„Við fluttum fyrir ári síðan og fórum í töluverðar fram-

kvæmdir. Við færðum eldhúsið, stækkuðum fjölskyldu-
baðherbergi, skiptum um gólfefni, opnuðum á milli rýma
og breyttum skipulagi. Það má eiginlega segja að við höf-

um gert þetta á mettíma,“ segir Kristjana.
Þegar Kristjana er spurð að því hver galdurinn sé við

það að gera upp heila íbúð á þremur vikum segir hún að
það snúist um skipulag en játar að hún búi að því að vera
sjálf arkitekt og þekki því verkferla vel. 

„Þetta snýst fyrst og fremst um að vera með iðnaðar-
menn sem maður treystir og þeir mæti á réttum tíma.
Við vorum búin að stilla öllu upp þannig að þetta gengi
eins smurt fyrir sig og hægt er. Á þessum tíma í fyrra
var óveður og alls konar sem setti strik í reikninginn og á

Hefur flutt tíu 
sinnum síðan 2007

Kristjana M. Sigurðardóttir arkitekt hjá Tark arkitektum hefur flutt tíu sinnum 
síðan 2007. Hún segir að það eina leiðinlega við að flytja sé að ferja kassa og
húsgögn á milli staða, allt annað við ferlið sé bara skemmtilegt og gefandi. 

Marta María | mm@mbl.is

Íbúðin var búin að vera lengi á sölu
þegar Kristjana kom auga á hana. 
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45 ára
Stofnað 1976

Vantar allar tegundir eigna á skrá



Græni sófinn passar vel við
vegglampann frá Flos sem fæst
í Casa. Plönturnar sjá svo um
að undirstrika hlýleikann. 

Fallegir litir og góð birta gera herbergið heillandi.

tímabili leit þetta ekki sérstaklega vel út en þetta hafð-
ist,“ segir hún. 

Vissir þú nákvæmlega hvernig þú vildir hafa heimilið? 
„Mér finnst auðveldara að hanna fyrir mig. Ég hef

skýra sýn á hvað hentar fyrir mig. Er fljót að sjá út
möguleika á íbúðum sem aðrir sjá ekki. Svo er smekkur
fólks rosalega misjafn. Þegar ég hanna fyrir mig þá tek
ég sénsa og geri alls konar vitleysur. Það tekur oft
meiri tíma að stilla sig inn á kúnnann og greina þarfir
hans þótt ég leggi mig fram við að benda fólki á eitt-
hvað sem því hefði kannski ekki dottið í hug,“ segir
hún.

Þegar Kristjana er spurð út í eigin stíl segist hún oft-
ast vilja hafa hvíta veggi og rólegan bakgrunn og svo
leikur hún sér með liti í húsgögnum. 

„Mér finnst fínt að vinna með ljósa liti sem grunn því
það er alltaf hægt að mála í hressilegri litum þegar fólk
er flutt inn. Í stórum dráttum vil ég hafa náttúrulegan
grunn og það hjálpar líka að ég hef gert þetta ansi oft.
Þetta er fjórða skiptið sem ég geri upp gamalt húsnæði
síðan 2007,“ segir hún. 

Oft finnst fólki mjög mikið vesen að flytja og veigrar 

Mér finnst ekkert mál að flytja,
nýir möguleikar og skemmti-
legt. Eina leiðinlega við að
flytja er að færa húsgögnin og
kassana inn og út. Hluti af því
er að stúdera hvernig maður
geti gert rýmið að sínu. Ég held
mögulega að ég verði eirðar-
laus þegar ég finn að verkefnin
séu að verða búin. 
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sér jafnvel við það. Kristjana segir að henni finnist eigin-
lega bara skemmtilegt að flytja. 

„Mér finnst ekkert mál að flytja, nýir möguleikar og
skemmtilegt. Eina leiðinlega við að flytja er að færa hús-
gögnin og kassana inn og út. Hluti af því er að stúdera
hvernig maður geti gert rýmið að sínu. Ég held mögu-
lega að ég verði eirðarlaus þegar ég finn að verkefnin séu
að verða búin. Varðandi þessa flutninga þá á maður ekki
að mikla hluti fyrir sér. En það væri mjög næs að eiga
nægilega peninga til að fara í framkvæmdir við flutninga.
Ég hef helst rekið mig á það að það vantar stundum
nokkrar milljónir,“ segir hún hressilega.

Þótt stundum væri gott að hafa örlítið meiri peninga
segist Kristjana vera nösk á að sjá möguleika í húsnæði
sem aðrir koma kannski ekki auga á og segir að þetta
fasteignabrölt hafi alveg skilað henni einhverjum pen-
ingum en játar að hún hafi þó ekki alltaf riðið feitum
hesti frá fasteignakaupum. 

„Ég er alveg óhrædd við að takast á við verkefni. Íbúð-
in sem við búum í núna var búin að vera lengi á sölu en ég
sá tækifæri í henni og vildi helst komast í Vesturbæinn
aftur þar sem ég er uppalin. Fasteignamarkaðurinn hef-
ur verið þannig síðustu árin að hann er bara búinn að
rjúka upp, svo allir þessir flutningar hafa oftast verið góð
fjárfesting en ekki allltaf. Stundum þarf bara að grípa
tækifærið og vona það besta,“ segir hún. 

Ertu handlagin?
„Sko, mér finnst ég geta allt en það er kannski fjarska-

fallegt. Það þolir ekki nánari skoðun. Ég geri bara hlutina
og ef ég klúðra þeim algerlega þá fæ ég fagmann í það. Ég
hef alltaf haft þá reglu að það sem snýr að lögnum og
þannig hlutum fæ ég fagmenn í. Ég myndi alltaf leggja til
að fólk fái fagmenn. Svo fékk ég málara til að mála fyrir
mig þegar við fluttum hingað og ætla framvegis að fá mál-
ara til að mála fyrir mig. Það margborgar sig,“ segir hún.

Ertu með einhver góð ráð fyrir fólk sem er í flutninga-
hugleiðingum? 

„Það er mikilvægt að gera kostnaðaráætlun og setja
svo 30% ofan á. Þá ættir þú að fá út rétt kostnaðarmat.
Það eru svo margir litlir hlutir sem manni yfirsjást. Það
getur alltaf eitthvað gerst þegar fólk kaupir gamalt hús-
næði. Yfirleitt þarf að gera miklu meira en fólk ætlar
sér,“ segir hún. 

Þótt Kristjana og fjölskylda hennar hafi flutt oft á síð-
ustu árum segist hún vera ánægð á núverandi stað og
planið er að vera þar áfram. En eru þau alltaf sammála
þegar kemur að framkvæmdum? 

„Við erum alls ekki sammála. Mér finnst að ég eigi að
ráða því ég er arkitekt og hann lyfjafræðingur. Ég er svo
ör og veit hvað ég vil og hann heldur mér niðri á jörð-
inni,“ segir hún. 

Skipulagi íbúðarinnar var breytt og opnað á milli rýma. Fallega málaður veggur og snagar úr brassi á baði. 

Það er gott flæði
á milli rýma. 

Kristjana vill hafa grunninn hlutlausan
og valdi að mála flesta veggi ljósa.
Það fer vel við fiskibeinaparketið. 
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Það bera sig allir vel
þótt úti séu stormur og él

með svalalokun frá Aðalgler
Sendu póst með heimilisfangi og íbúðanúmeri og við sendum þér tilboð

25%
afsláttur í
febrúar og

mars
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Elín Káradóttir
Löggiltur fasteignasali

KAMBALAND, HVERAGERÐI – nýtt hverfi í uppbyggingu

NÝTT Í SÖLU
Stærð íbúða: 63 – 107 m2

Verð frá: kr. 35,2 – 48,2 millj.

6 íbúðir eftir í 1. áfanga

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Byr Fasteignasala

Sími 483 5800

byr@byrfasteign.is


