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Fasteignakaup,
viðtöl, ﬂutningar
hönnun og
margt ﬂeira.

mbl.is/fasteignir

Þorlákur Einar
Ómarsson
Íslenski fasteignamarkaðurinn
er ekki eins og í amerískum sjónvarpsþætti. Bótox og borgarar
virka ekki á landsmenn.
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Húsið er glæsilegt að
utan sem innan en
það var byggt 2012.

Steinþór Hróar Steinþórsson og Sigrún Sigurðardóttir
festu kaup á glæsilegu húsi í Mosfellsbæ.

Keyptu 127
milljóna
glæsihús

Eldhús og stofa eru í
sameiginlegu rými.

Sigrún Sigurðardóttir og
Steinþór Hróar Steinþórsson
festu kaup á glæsilegu húsi við
Litlakrika í Mosfellsbæ.
Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is
úsið er 264,9 fm að stærð og var byggt
2012. Það er afar glæsilegt og er á einni
hæð. Að utan er húsið reisulegt með fallegum garði. Sigrún og Steinþór greiddu
127 milljónir fyrir það.
Í húsinu eru fjögur svefnherbergi, fataherbergi, tvö
baðherbergi og svo eru eldhús og stofa í samliggjandi
rými.
Parið bjó áður í raðhúsi í Mosfellsbæ sem þau settu
á sölu á síðasta ári. Síðan þau festu kaup á húsinu hafa
staðið yfir nokkrar framkvæmdir eins og gengur og
gerist.

H

Í íbúðinni er risastór stofa
sem býður upp á möguleika.

Hverfisgata 52: 114 milljóna

Samkvæmisíbúð í 101

Bogi Molby
Pétursson
Löggiltur
fasteignasali
S. 699 3444

Ef þig dreymir um að búa í 101
og hafa nægt rými heima hjá
þér til að bjóða gestum í heimsókn þá er þessi 203 fm íbúð eitthvað fyrir þig. Hún stendur á
horninu á Hverfisgötu og Vatnsstíg og býr yfir fallegu útsýni til
Esjunnar. Íbúðin er að hluta til
djarflega innréttuð þar sem
rauð innrétting prýðir eldhúsið
sem er opið inn í stofu. Eins og
sést á myndunum er grunnur
íbúðarinnar ekki bara skemmtilegur heldur eru húsgögn húsráðanda litrík og heillandi.
Þú getur skoðað íbúðina
nánar inni á fasteignavef
mbl.is

Í eldhúsinu er rauð innrétting sem gerir
eldhúsið líflegt.

Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Winkel Jónasdóttir Blaðamenn Marta María Winkel Jónasdóttir
mm@mbl.is, Elínrós Líndal elinros@mbl.is AuglýsingarViðar Ingi Péturssonvip@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndina tók
Kristinn Magnússon.

Uppspretta
ánægjulegra
viðskipta

ÉG VIL VINNA
FYRIR ÞIG!
Heyrðu í mér og leyfðu
mér að segja þér frá
minni þjónustu.

Heyrumst

Hannes
Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008

hannes@fastlind.is

www.frittverdmat.is
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„Í grunninn eru
mannréttindi að
allir hafi aðgang
að mannsæmandi húsnæði“
Bjarni Herrera forstöðumaður sjálfbærni hjá KPMG segir leigumarkaðinn og markað fyrir fyrstu kaup erfiðan á Íslandi. Það eina sem geti leyst það sé samhent átak allra
hagaðila til að fjölga íbúðum í umferð.

Enn þá er lítið um íbúðarhúsnæði sem er grænvottað,
en eftirspurnin er fyrir hendi
og ekki vantar áhugann ef
marka má Bjarna Herrera.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Ljósmynd/Colourbox

jarni Herrera leiðir hóp
sérfræðinga í sjálfbærnimálum innan KPMG. Þeir
sem kaupa þjónustu hans
eru fyrirtæki af öllum
stærðum og gerðum, sveitarfélög,
stofnanir og ríkið.
„Það er áhugavert að vera með
puttann á púlsinum hvað viðkemur
nýjustu þekkingu á sviði sjálfbærni.
Í sjálfbærnihugtakinu felast
nokkur atriði og ýmislegt hægt að
skoða undir hverju þeirra þegar fasteignir fólks eru annars vegar.“
Það hvort fasteignir eru grænvottaðar
eða ekki fellur undir umhverfis- og loftslagsmál. Vottanir sem íbúðir geta haft eru
sem dæmi BREEAM eða Svansvottun.
„Enn í dag er lítið um íbúðarhúsnæði í
þessum flokki en það eykst vonandi eftir því
sem fólk óskar eftir því. Ef fasteignir eru
grænvottaðar þá er hugað að efnisvali í bygginguna, loftgæðum og fleiri þáttum. Ef ekki
er hægt að kaupa grænvottað húsnæði geta
kaupendur og eigendur þó hugað að því að
minnka notkun rafmagns og vatns, þessu er
sem dæmi hægt að ná fram með orkustýringarkerfum og með því að skipta ljósaperum í
LED og fleira.

„Að þessu er hægt að huga við byggingu
fasteigna sem og í öllu viðhaldi. Að verktakar greiði sínu fólki góð laun og fólk
njóti réttinda. Að greitt sé eftir kjarasamningum, svo ekki sé minnst á alla
umræðuna um sveppamyndum í húsum, sem flokkast undir umhverfismál, enda getur það haft gríðarlega
neikvæð áhrif á vellíðan fólks. Fólki
þarf að líða vel í húsnæðinu sínu og
ekki veikjast við að búa í því.“

B

Að mörgu að gæta þegar velja
skal húsnæði
Í einhverjum tilvikum getur val á staðsetningu húsnæðis skipt máli með tilliti til umhverfismála.
„Sem dæmi er áætlað að vatnsborð muni
hækka á næstu árum og áratugum og hús-

Hefur áhuga á grænvottuðu húsnæði

Bjarni Herrera, forstöðumaður
sjálfbærni hjá KPMG, mælir með
grænvottuðu húsnæði og húsgögnum inn á heimilið.

næði við sjóinn gæti lent í vandræðum á sumum stöðum. Þá sér maður að það er ekki sjálfsagt í nýbyggingum að þeim fylgi bílastæði,
þar sem ekki er sjálfsagt að fólk kjósi endilega að eiga bíl heldur notist við aðra ferðamáta. Þá er aðgengi að hjólastígum og almenningssamgöngum lykilatriði. Á
veraldarvefnum eru til ýmsar reiknivélar sem
hjálpa fólki að skilja og ná utan um losun
gróðurhúsalofttegunda af byggingu og rekstri
fasteigna, sem getur verið gaman fyrir fólk að
glöggva sig á.“
Bjarni segir félagslegu þættina ekki síður
áhugaverða og má þar nefna mannréttindi,
heilsu, öryggi, launamun kynjanna og fleira í
þeim dúr.

Almenn hagsæld er Bjarna einnig
hugleikin.
„Með því að kaupa þjónustu af aðilum í
nærsamfélaginu, sem eru fagaðilar og selja
sína þjónustu ekki svart, er verið að stuðla að
hagsæld samfélagsins alls. Þá er verið að
greiða skatta og gjöld og stuðla að atvinnu.“
Bjarni bendir á að mikið sé að gerast hjá
iðnaðarfólki um þessar mundir og blessunarlega hafi bæst í þá flóru erlendir sérfræðingar.
„Það hefur sýnt sig að samfélög með meiri
hagsæld búa yfir meiri fjölbreytni.“
Hvað viðkemur eigin húsnæði gat Bjarni
því miður, að eigin sögn, ekki keypt sér grænvottað húsnæði á sínum tíma.
„Ég hef ákveðið að huga að því við næstu
kaup. Það sem ég hafði hins vegar í huga var
aðgengi að almenningssamgöngum, að ég sé í
göngufæri við helstu þjónustu, eins huga ég
að orku- og vatnsnotkun og hef það sem viðmið að ég kaupi sem minnst nýtt inn í húsnæðið. Ef ég kaupi eitthvað er það helst notað
eða mjög gott svo endingin verði meiri. Ég
reyni einnig eftir fremsta megni að kaupa
þjónustu við fasteignina í nærsamfélaginu.“
Hvað gerirðu daglega sem sýnir viðleitni
þína til að iðka það sem þú kennir?
„Mitt helsta framlag til sjálfbærni er sennilega í gegnum starf mitt; að hjálpa ríkinu,
fyrirtækjum og sveitarfélögum á sinni vegferð. Í einkalífinu hef ég mest tekið til í neyslunni og þá með því að draga úr henni eins og
mögulegt er.“
Markaður fyrir fyrstu kaup erfiður
Hvaða leiðir mælir þú með að þeir sem eru
að safna fyrir íbúð fari?
„Í grunninn eru mannréttindi að allir hafi
aðgang að mannsæmandi húsnæði. Ég veit að
á Íslandi er skortur á húsnæði og því er leigumarkaðurinn og markaður fyrir fyrstu kaup
erfiður um þessar mundir. Það þarf samhent
átak allra hagaðila til að rétta það ástand við

og fjölga íbúðum í umferð. Fyrir það fólk sem
nær að safna um hver mánaðamót er gott að
huga að því.“
Er hægt að huga að peningamálum út frá
hugmyndum um sjálfbærni?
„Já, það er hægt, ekki spurning. Nú hafa
sem dæmi bankarnir, fasteignafélög og sveitarfélög gefið út það sem kallast græn skuldabréf þar sem þau gefa út skuldabréf til að
fjármagna rekstur sinn og nýta það fjármagn
meðal annars í grænt húsnæði. Einstaklingar
geta svo tekið þátt í þessum skuldabréfum
með því að fjárfesta í sjálfbærum skuldabréfasjóðum hjá stóru sjóðastýringarfyritækjunum.“
Hver er uppáhaldshagfræðireglan þín?
„Ég hef reynt að hugsa mikið um fórnarkostnað í mínu daglega lífi. Með því að velja
eitt er maður að fórna öðru, hvort sem það
eru peningar, tími, vellíðan eða eitthvað annað.“
Hvert er besta sparnaðarráð sem þú hefur
heyrt um?
„Hvað varðar fasteignir og íbúðarkaup, þá
er ég mjög hrifinn af þeirri hugmynd að
greiða niður íbúðalánin, og í raun öll lán,
hraðar en maður hefur gert samning um. Ef
við greiðum alltaf umfram greiðsluseðilinn,
hver mánaðamót, þótt það séu einungis
nokkrir þúsundkallar, þá getur það haft mikil
áhrif til lengdar enda fylgir því mikið frelsi að
losna við hvert lán fyrir sig úr bókhaldinu. Því
fyrr sem þau greiðast niður því fyrr losnar
um greiðslubyrði fólks í hverjum mánuði og
þá má setja umframpeninga í fjárfestingar
fyrir framtíðina.“
Umhverfisvottuð húsgögn má finna víða
Hvert er versta sparnaðarráð sem þú hefur
heyrt um?
„Að kaupa eignir með lánum sem eru ekki
tekjuberandi, svo sem þegar keyptir eru bílar
eða peningar eru notaðir í annars konar
neyslu.“
Bjarni segir að sem betur fer séu möguleikar á umhverfisvottuðum húsgögnum að
aukast en svo megi fara ýmsar leiðir þegar
kemur að húsgögnum út frá umhverfissjónarmiði.
„Ég hugsa alltaf hvort það sé ekki eitthvað
notað til sem hægt væri að nýta. Ég auglýsi
einnig notuð húsgögn og muni sjálfur, og hefur mér gengið mjög vel að losna við það sem
ekki er í nýtingu hverju sinni, til fólks sem ég
þekki í gegnum Facebook eða Instagram. Það
er alltaf ánægjulegt að sjá hlutina eignast
nýtt líf á nýjum stöðum.“

Borg tækifæranna
Framundan eru spennandi tímar
Við hjá Borg fasteignasölu horfum bjartsýn til framtíðar
og hlökkum til að leggja viðskiptavinum okkar lið.
Við státum af reynslumiklu teymi löggiltra fasteignasala
og lögfræðinga sem aðstoða þig við kaup, sölu og leigu
húsnæðis af öllum stærðum og gerðum.
Hafðu samband – saman komum við hreyﬁngu á málin.
519 5500 · FASTBORG.IS
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„Endurfjármagnaði lánin sín og
sparaði 60.000 krónur á mánuði“
Tinna Bryde, viðskiptaþróunarstjóri Two Birds,
veit flest það sem viðkemur fasteignakaupum
og endurfjármögnun, enda hefur hún unnið fyrir
banka og fjártæknifyrirtæki alla sína vinnutíð.
Sjálf fjármagnar hún tómstundir sínar og ferðalög með útsjónarsemi í fjárstýringu, sem margir
gætu tekið sér til fyrirmyndar.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
inna býr með tveimur sonum sínum miðsvæðis í
Hafnarfirði og segir fátt standast samanburðinn við
það svæði. Hún er Hafnfirðingur í húð og hár og er
með allt í kringum sig í göngufæri, búðir, vini, skóla
og fjölskylduna. Tinna hefur margþætta reynslu af
fjármálamarkaði í bland við nýjustu tækni. Hún hóf störf í
Sparisjóði Kópavogs á menntaskólaárum sínum.
„Sá banki varð að Byr og svo seinna Byr Sparisjóði og síðan
Íslandsbanka. Ég vann í öllum þessum bönkum í áratug, fyrst
sem gjaldkeri og síðan sem þjónusturáðgjafi og lánastjóri. Allt
sem viðkemur bankaþjónustu og fjármálum hefur því verið á
mínu áhugasviði svo lengi sem ég man eftir mér.“

T

Yngri kynslóðir kalla eftir meiri sjálfvirknivæðingu
Eftir störf í bankanum hóf Tinna að starfa fyrir Creditinfo
þar sem hún tók þátt í þróun stafrænna lausna fyrir fyrirtækið
og áttaði sig hratt á því að endalaus tækifæri voru til hagræðingar og sjálfvirknivæðingar á sviði fjármála.
„Yngri kynlóðir kalla eftir meiri sjálfvirknivæðingu, þar sem
hægt er að sækja um afgreiðslu hvenær sem er á netinu, með
jafnræði og skilvirkni í fyrirrúmi. Sú kynslóð sem er að stofna
til heimilis núna er að kalla eftir hinu sama, þó ekki megi
gleyma mannlega partinum, en persónuleg þjónusta á ennþá
sinn stað í bönkunum.“
Tinna er viðskiptaþróunarstjóri fyrir Two Birds í dag sem
felur í sér að vera alltaf að hugsa aðeins fram í tímann þegar
kemur að þjónustu á fjármálamarkaði. Two Birds heldur úti
meðal annars vef Aurbjargar, þar sem finna má áhugaverðar
upplýsingar um fasteignakaup. Uppsetning vefsins er einföld
og skilvirk.
„Ég fór frá Creditinfo yfir í Two Birds en sami stofnandi
kom að báðum fyrirtækjum. Fasteignakaup hafa lengi verið
mér hugleikin enda kom ég að gerð rafræns greiðslumats hjá
Creditinfo á sínum tíma, sem var mikil bylting, því greiðslumat
sem tók vanalega nokkra daga í vinnslu var loks hægt að framkvæma á nokkrum mínútum með rafrænni lausn. Í þeirri vinnu
lærði ég að útsjónarsemi og tækni getur hjálpað fólki að rata í
flóknu fjármálaumhverfi og einfaldað þannig lífið aðeins.“

Tinna var rúmlega tvítug að aldri þegar hún
festi kaup á fyrstu
íbúðinni sinni.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

orku og skráð sig í viðskipti eða sent umsókn í gegnum
Aurbjörgu.“
Tinna segir húsnæðislánin stóran hluta af heimilisbókhaldinu og því sé mjög mikilvægt að fara ofan í kjölinn á þeim.
„Við bjuggum til sérstaka reiknivél fyrir húsnæðislánin, sem
reiknar út og birtir upplýsingar um húsnæðislán sem eru í boði
út frá forsendum notandans. Ég hef hjálpað mörgum í fjölskyldu- og vinahópnum að skoða og meta lánamöguleika við
fasteignakaup. Þessi reiknivél hefur einfaldað málin það mikið
að eftir að hún var gerð aðgengileg á Aurborg.is, hef ég getað
vísað fólki beint á reiknivélina sem finnur besta kostinn fyrir
fólk hvort sem það leitar eftir nýju láni eða endurfjármögnun.
Það eru þúsundir fyrirspurna sem koma frá fólki í gegnum
lánareikninn okkar mánaðarlega og við heyrum reglulega frá
notendum sem hafa náð að spara sér mikla fjármuni með þjónustunni. Það var til dæmis einn notandi sem sendi okkur miklar
þakkir eftir að hann náði að endurfjármagna lánin sín og spara
sér 60.000 krónur á mánuði. Það munar nú um minna!“
Fór óhefðbundna leið í fasteignakaupum

Spara tíma og fjármuni
Fjártæknifyrirtæki leitast við að smíða góðar lausnir fyrir
bæði fólk og fyrirtæki.
„Það er mjög áhugavert að sjá hvernig hægt er að nýta öll
þau gögn sem Two Birds hefur aðgang að og búa til virði úr
þeim fyrir neytendur. Okkar fyrsta vara var rafrænt verðmat,
sem er skýrsla sem sýnir fólki áætlað markaðsverð fasteignar,
verðþróun, sýnir lista yfir seldar sambærilegar eignir og eignir
sem eru til sölu í dag. Með þessum upplýsingum getur fólk séð
á hvaða upplýsingum við byggjum okkar áætlaða markaðsverð
og séð ítarlegar upplýsingar um sambærilegar eignir sem hafa
verið í söluferli. Skýrslan er mjög vinsæl og hefur sparað
mörgum bæði tíma og fjármuni, enda er markmiðið okkar að
valdefla fólk í fasteignaviðskiptum með upplýsingum sem
hjálpa því að taka betri ákvarðanir.
Aurbjörg.is er samanburðarvefsíða á þjónustum sem tengjast fjármálum heimilisins. Á síðunni geta neytendur gert samanburð á sem dæmi húsnæðislánum, endurfjármögnun, raf-

Þegar Tinna festi kaup á sinni fyrstu íbúð í Hafnarfirði var
hún einungis um tvítugt.
„Ég er svo heppin að eiga mjög forsjála foreldra sem tóku
ekki annað í mál en að ég myndi fara í þá fjárfestingu að kaupa
mér mitt eigið húsnæði, eftir að ég byrjaði í fullu starfi. Fyrstu
kaupin voru nýbygging sem var ekki tilbúin og náði ég með því
að greiða innborgunina yfir nokkurra mánaða skeið sem hentaði mjög vel fyrir mig. Einnig leigði ég íbúðina út fyrsta árið
sem auðveldaði mér kaupin.“
Hvaða ráð áttu fyrir ungt fólk sem langar að eignast sína
fyrstu íbúð?
„Ég myndi ráðleggja ungu fólki að stofna viðbótarséreignarsparnað sem fyrst, en fyrstu kaupendur geta notað uppsöfnuð iðgjöld til kaupa á fyrstu íbúð skattfrjálst. Það er því
gott að byrja sem fyrst og þá eru líkur á að góð upphæð sé
komin inn í sparnaðinn þegar huga á að fasteignakaupum.“
Hvað með þá sem eru fastir á leigumarkaði, hvað geta þeir
gert?

„Þar er líka möguleikinn að safna upp viðbótarséreignarsparnaðinum, hann virkar þannig að einstaklingar geta valið
að setja 2 eða 4% af heildarlaunum sínum inn á sparnaðinn,
vinnuveitandi leggur á móti 2%. Með þessari leið geta einstaklingar safnað allt að 6% af heildarlaunum á mánuði. Ef við
tökum dæmi um aðila með 750 þúsund króna heildarlaun þá
getur hann safnað sér 45.000 á mánuði.“
Tinna er jafnframt spennt fyrir vildaráskrift sem var sett í
loftið nýverið, með áhugaverðum nýjungum og möguleikum
fyrir fólk á fasteignamarkaði.
„Þjónustan vaktar til dæmis kjör á húsnæðislánum, veitir aðgang að rafrænu verðmati fasteigna og birtir fréttir þessu
tengdar. Premium-notendur fá góða yfirsýn yfir eignastöðuna
sína, geta séð útreikning á sparnaði við að borga aukalega inn á
höfuðstól láns og fá tilkynningar þegar er heppilegur tími til að
endurfjármagna lánin sín.“
Vill fjárfesta í upplifun þó öryggi skipti hana miklu máli
Tinna segir að með því að endurfjármagna og vera sífellt að
skoða málin geti fólk eins og hún lifað því lífi sem það dreymir
um.
„Ég er mikið fyrir öryggi í lífinu, en vil fjárfesta í upplifun og
ferðalögum líka. Því spyr ég mig reglulega að því hvernig lánin
mín líta út í dag? Með þessu móti spara ég peninga og get þá
veitt mér það sem mig langar í lífinu.“
Hvað mun árið 2022 bera í skauti sér?
„Ég vona að við munum ná tökum á kórónuveirunni fljótt svo
ég geti haldið áfram að æfa af krafti á morgnana í World Class.
Ég vakna vanalega klukkan sex og æfi þar með frábærum hópi
vinkvenna minna og síðan fer ég heim þar sem dagurinn hefst
með börnunum mínum. Ég er mikið náttúrubarn og finnst fátt
jafnskemmtilegt og að hlaupa úti í guðsgrænni náttúrunni, ég
vona að ég komist til að sinna því á árinu. Hápunkturinn er
fjallahlaup á Bræðslunni í Borgarfirði eystra, með fjölskyldunni. Ég byrjaði líka í golfi á síðasta ári með skemmtilegu fólki
og kolféll fyrir því. Svo dreymir mig um að komast í ferðalög á
framandi slóðum með strákana mína, en fyrirhugað er að fara
til Kúbu ef ástandið batnar á árinu.“

Gefa gömlum hlutum
nýtt líf og elska plöntur

Plönturnar gera mjög mikið fyrir þetta rými og skapa
heillandi andrúmsloft.

Á félagsmiðlinum Instagram er að finna margt skemmtilegt eins og síðuna
Highboy LA. Á síðunni eru fallegar myndir og hugmyndir að því hvernig
hægt er að gera heimilið ennþá eigulegra með því að leyfa gömlum hlutum
að njóta sín. Síðunni er haldið úti af mjög svölu kærustupari sem býr á
vesturströnd Bandaríkjanna. Þau elska að gera fallegt í kringum sig og
elska líka að vera umhverfisvæn. Hlutirnir koma af flóamörkuðum héðan
og þaðan. Þau dýrka ljósan við og bast, milda liti, plöntur, plaköt og
skemmtilegheit. Ef þig vantar hugmyndir að umhverfisvænna heimili þá er
þetta kærustupar með puttana á púlsinum. Þegar þú ert búin/n að fá nægilega mikinn innblástur þá getur þú málað stofuna heima hjá þér og keypt
nokkrar plöntur og farið þannig á ferskan hátt inn í 2022.

Hér má sjá
borðstofuna
áður en þau
fóru og
keyptu hringborðið sem
var að sjálfsögðu notað.
Myndaveggurinn er gerður úr gömlum
plakötum og
er útkoman
skemmtileg.

Reykjavík | Snæfellsbæ | Höfn Hornafirði

Ingólfur Geir Gissurarson

Heiðar Friðjónsson

Framkvæmdastjóri, lögg.
fasteignasali, leigumiðlari

Sölustjóri, löggiltur
fasteignasali B.Sc

896 5222

693 3356

ingolfur@valholl.is

heidar@valholl.is

Hildur Harðardóttir

Lögfræðingur, löggiltur
fasteignasali, skjalagerð

897 1339

hildur@valholl.is

Snorri Snorrason

Löggiltur fasteignasali

895 2115

snorri@valholl.is

Hólmfríður Björgvinsdóttir
Ritari

588 4477

ritari@valholl.is

Síðumúla 27 | 588 4477 | www.valholl.is

Hrafnhildur B. Baldursdóttir Pétur Steinar Jóhannsson Anna F. Gunnarsdóttir

Sturla Pétursson

Löggiltur fasteignasali
BA í stjórnmálafræði

Aðstoðarm. fasteingasala
Snæfellsnesi

Löggiltur fasteignasali
Lista og innanhús Stílisti

Löggiltur fasteignasali

hrafnhildur@valholl.is

petur@valholl.is

anna@valholl.is

sturla@valholl.is

862 1110

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala
sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

893 4718

892 8778

899 9083

Elín Viðarsdóttir

Löggiltur fasteignasali

695 8905

elin@valholl.is

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

ÁRNANES SVEITAHÓTEL VIÐ HÖFN Í HORNAFIRÐI

Frábært tækifæri til að eignast arðbært ferðaþjónustufyrirtæki.

Árnanes stofnað 1995 er með 22 vel búnum herbergjum og veitingasal, 2ja ha eignarland og góðir stækkunarmöguleikar. Einstaklega fallegt útsýni til jökla og fjalla.
Allar nánari upplýsingar veitir Snorri Snorrason lg.fs. í síma 895-2115 snorri@valholl.is

Jörðin og náttúruperlan

LANGI-BOTN Í GEIRÞJÓFSFIRÐI

við Arnarfjörð (Vestfjörðum) ca 3.900 hektara jörð

www.arnanes.is

URÐARBRUNNUR – ÚLFARSÁRDAL
Glæsileg ný raðhús til afhendingar ﬂjótlega

• Engin bílvegur liggur til
fjarðarins og samgöngur eru
af sjó eða eftir göngustíg
sem liggur að íbúðarhúsinu.
• Skórækt hefur verið á jörðinni síðan 1930 og mælist
hún allt að 400 ha.
• Meðal markverðra staða eru
söguminjar Gísla Súrssonar
o.ﬂ.

Til sölu 3 raðhús (3 þegar
seld) á 2. hæðum í 6 raðhúsa
lengju, alls 213 fm með
bílskúr, 4 svefnherbergi og
frábært skipulag. Húsin seljast
fullbúin að utan (álklædd) og
rúmlega tilbúin til innréttinga
að innan þ.e. með fullfrágengnu rafmagni og fullmáluð.
Lóð frágengin að framan með
hellum og ruslatunnuskýlum,
grófjöfnuð að aftan. Afhending ca febrúar – mars 2022.

Einstakt tækifæri – Verð tilboð.

Verð 106,9 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir
Snorri Snorrason lg.fs. í síma
895-2115, snorri@valholl.is

Pantið sérskoðun hjá Heiðari
Friðjónssyni lg.fs. S. 693-3356
heidar@valholl.is

Langi-Botn hefur einstaka
staðsetningu í fallegum ﬁrði.

• Raðhús í Seláshverﬁ (pnr.110). Uppl. Hrafnhildur 862-1110

HÚ
S
IÐ
OP

Erum með ákveðna kaupendur
af eftirfarandi eignum:

SÓLTÚN 7 – LYFTA – BÍLSKÝLI
OPIÐ HÚS

• Raðhús við Hvassaleiti (pnr.103). Uppl. Hrafnhildur 862-1110
• Raðhús við Hrauntungu í Kópavogi. Uppl. Hrafnhildur 862-1110
• Einbýli í Staðahverﬁ Grafarvogi. Uppl. Ingólfur 896-5222
• 3ja-4ra herbergja í lyftuhúsi f. eldri borgara. Uppl. Ingólfur 896-5222
• Sérbýli við Einarsnes/Skerjafjörð (pnr.102). Uppl. Hrafnhildur 862-1110
• 3ja eða 4ra herbergja íbúð í Austurbæ Rvk, eða Kópav. Uppl. Ingólfur 896-5222
• 4ra herbergja íbúð með útleigueiningu í miðbæ Reykjavíkur (pnr. 101)
• Raðhús í Garðabæ og 4ra herbergja íbúð m. útsýni og bílskýli í Sjálandshverﬁ í
Garðabæ. Uppl. Hrafnhildur 862-1110

Falleg um 80 fm 2ja herbergja
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu.
Góðar innréttingar, þvottahús í íbúð, tvær geymslur í
kjallara. Laus strax.
Verð 58 m.
Opið hús sunnudaginn 16. jan. kl. 13.00 -13.30, íbúð 02-01.
Uppl. Snorri Snorrason lg.fs. 895-2115 snorri@valholl.is
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„Svona framkvæmdir eru
fljótar að vinda upp á sig“
Stefán Þór Helgason býr
ásamt fjölskyldu sinni í tvíbýlishúsi frá sjöunda áratugnum á
Kársnesinu í Kópavogi. Þau
vinna hörðum höndum að endurbótum á íbúðinni, sem á að
vera klár fyrir nýjan fjölskyldumeðlim sem væntanlegur er í
byrjun apríl á þessu ári.

Hann fylgist með vaxabreytingum og getur mælt með
vefsíðum á borð við Herborgu
og Aurbjörgu til að auðvelda
samanburð á vaxtakjörum.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

tefán Þór Helgason tók við starfi
sviðsstjóra nýsköpunar og viðskiptaþróunar hjá Ríkiskaupum síðastliðið sumar og er að ljúka MBAnámi við Háskólann í Reykjavík nú í
vor. Þessa dagana vinnur hann hörðum höndum
ásamt Karen Maríu Magnúsdóttur, konu sinni,
að endurbótum á íbúðinni þeirra, vonandi í tæka
tíð áður en nýjasti fjölskyldumeðlimurinn bætist í hópinn í byrjun apríl.
„Síðastliðið sumar tók ég við starfi sviðsstjóra
nýsköpunar og viðskiptaþróunar hjá Ríkiskaupum en ég hafði verið ráðgjafi sex ár áður og
verkefnastjóri hjá Icelandic Startups þar áður.
Sviðið sem ég stýri er nýtt og því hefur verkefnið undanfarna mánuði verið að móta stefnu
þess og hlutverk.“

S

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Ungt fólk flutt í eldra húsnæði víða í hverfinu
Gamli vesturbær Kópavogs, Kársnesið, er að
ganga í mikla endurnýjun lífdaga að mati Stefáns.
„Um eitt þúsund nýjar íbúðir eru að klárast
eða í byggingu hér. Eins er greinilegt að ungt
fólk hefur flutt í eldra húsnæði víða í hverfinu og
stendur í endurbótum að innan og utan. Hér er
mikið um barnafólk enda hverfið fjölskylduvænt
og skemmtilegt. Hér byggðist Kópavogur upp í
árdaga og hér er því allt til alls; hverfisbúð, sundlaug, bakarí, menningarhús að ógleymdri fiskbúðinni í Hófgerði og nýjasta hverfisbarnum
Mossley. Fólk sem býr á Kársnesinu vill helst
hvergi annars staðar búa og flytur innan hverfis
ef það þarf að flytja á annað borð.
Uppbyggingin einskorðast þó ekki við íbúðir
heldur er Kópavogsbær að byggja nýjan Kársnesskóla og leikskóla hér hinum megin við götuna ásamt því að Vegagerðin kynnti núna fyrir
jól niðurstöður í hönnunarsamkeppni um nýja
Fossvogsbrú sem mun bylta samgöngumálum í
þessu hverfi. Áætlað er að borgarlínan muni
liggja frá Hamraborg, um nýju brúna og yfir í
Nauthólsvík og þaðan í vestur- og miðbæ
Reykjavíkur og áfram sem leið liggur upp á Ártúnshöfða. En brúin opnar líka fyrir fjölbreytta
ferðamáta og skemmtilegar hlaupa- og gönguleiðir um Fossvoginn.“
Fjölskyldan býr á efri hæð í tvíbýlishúsi sem
byggt var árið 1969 en íbúðin er fimm herbergja
og nokkuð rúmgóð fyrir þau þrjú.
„Við Karen höfum búið hér með Bjarka Steini
syni okkar frá því árið 2019 og erum akkúrat í
miðjum framkvæmdum þessa dagana sem við
vonumst til að klára áður en næsti sonur kemur í
heiminn. Við erum að opna milli eldhúss og stofu
eins og margir aðrir þessa dagana en ákváðum
sömuleiðis að skipta út gólfefni og ofnum og setja
gólfhita í alla íbúðina. Þá var eldhússinnréttingin
komin til ára sinna og fær því uppfærslu líka.
Svona framkvæmdir eru fljótar að vinda upp á
sig og af því að við erum „hvort sem er“ að gera
eitt og annað þá er ágætt að klára sem mest af
því sem var komið á listann.“

stigahúsinu hér á milli hæða, nokkurs konar
„tréhús“, sem hefur komið sér afar vel í heimavinnunni undanfarin tvö ár. Ekki grunaði okkur
haustið 2019 að hún yrði jafn mikið notuð og
raun ber vitni.“
Hver er sagan á bak við fyrstu fasteignina
sem þú keyptir?
„Ég keypti mína fyrstu íbúð stuttu eftir að við
Karen byrjuðum saman, sumarið 2015. Þá höfðum við skoðað nokkuð margar íbúðir en okkur
leist ekki nógu vel á neina fyrr en við heyrðum
að vinir okkar hefðu keypt íbúð í Naustavör hér
á Kársnesinu. Þetta voru nýjar íbúðir í byggingu, raunar í fyrstu húsalengjunni í bryggjuhverfinu, sem nú er orðið býsna myndarlegt.
Þar fundum við eina tveggja herbergja sem var
með útsýni yfir Fossvoginn, staðsett við smábátahöfnina og siglingaklúbbinn Ými. Okkur
fannst hún algjör lúxus fyrir okkur tvö og nutum þess mjög að búa þar með vini okkar hinum
megin við ganginn. Þegar Bjarki Steinn kom í
heiminn í byrjun árs 2019 sáum við svo fram á
að þurfa að stækka við okkur og eiginlega kom
ekkert annað en Kársnesið til greina. Við stukkum svo á þessa íbúð sem við erum í núna þegar
við sáum hana enda uppfyllti hún flestar ef ekki
allar okkar kröfar.“
Bjó í bílskúr foreldranna til að eiga
fyrir útborgun

Gangurinn hefur fengið
nýtt andlit og lítur einstaklega fallega út.

Sérstaklega ánægður með skrifstofuna heima
Íbúðin sem þau búa í er hugguleg íbúð þar
sem hátt er til lofts og útsýnið gott.
„Við njótum þess að hafa útsýni yfir Fossvoginn, Öskjuhlíð og mið- og vesturbæ Reykjavíkur
ásamt því að sjá Esjuna og Snæfellsjökul í góðu
skyggni. Ég er sérstaklega þakklátur fyrri eigendum sem byggðu stórsniðuga skrifstofu efst í

Þegar gengið er upp í íbúðina
er lítil heimaskrifstofa á bakvið viðarvegginn sem mikið
hefur verið notuð á tímum
kórónuveirunnar.

Þurftir þú að hugsa mikið út í sparnað og
reyndi það að safna fyrir útborgun mikið á?
„Ég bjó við þann munað að í nokkur ár hélt
ég til í íbúð í bílskúr foreldra minna þannig að
jafnt og þétt gat ég safnað nægilega miklu til að
eiga fyrir útborgun. Ég held að ég hafi verið
mjög heppinn að þurfa ekki að vera á leigumarkaðnum og geta þannig lagt fyrir á meðan.
Ég ætlaði að kaupa kjallaraíbúð í Hlíðunum árið
2012 en átti ekki nægilega mikið upp í útborgun
og dauðsé eftir að hafa ekki platað einhvern í að
leggja mér til það sem upp á vantaði. Sú íbúð
hefur að minnsta kosti tvöfaldast í verði síðan
þá, uppsett verð var rúmar 22 milljónir króna.
En það var auðvitað ekki fyrirséð og auðvelt að
vera vitur eftir á.“
Hver er grunnurinn að góðu lífi að þínu mati?
„Grunnurinn að góðu lífi er góð heilsa, góðir
vinir og fjölskylda. Ég er að reyna að temja mér
að hafa minni áhyggjur af smáatriðum, sem ég
held að sé líka gott veganesti út í lífið. Það reddast yfirleitt allt, sérstaklega ef þetta þrennt sem
5 SJÁ SÍÐU 10

Nýja kynslóðin
í sturtuklefum!

Engar skrúfur,
ekkert sílikon!

Fast-fix sturtuklefi
með smellukerfi
80x80 cm og 90x90 cm
*blöndurnartæki seld sér

Ármúli 31 | 588 73 32 | i-t.is
Mán - Fim 9-18 | Fös 9-17 | Lau 11-14

10 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 14. JANÚAR 2022

Hvað skiptir þig mestu máli þegar heimilið er
annars vegar?
„Mér finnst skipta máli að húsinu sé vel við
haldið og hlutirnir séu í lagi. Gömlum húsum
fylgir oft langur listi af viðhaldsverkefnum, sérstaklega þegar breytingar standa yfir. En mestu
máli skiptir þó að öllum líði vel, bæði heimilisfólki
og gestum. Okkur Karen finnst báðum gaman að
taka á móti fólki og mér finnst hún sérstaklega
fær í matseld, bakstri og því að hafa notalegt
heima hjá okkur. Við feðgar njótum góðs af því og
ég held að gestum finnist yfirleitt gott að koma til
okkar. Það verður vonandi meira af því þegar
framkvæmdum lýkur og heimsfaraldurinn gefur
betra tækifæri til heimsókna.“

Ég ætlaði að kaupa kjallaraíbúð í
Hlíðunum árið 2012 en átti ekki
nægilega mikið upp í útborgun og
dauðsé eftir að hafa ekki platað einhvern í að leggja mér til það sem upp
á vantaði. Sú íbúð hefur að minnsta
kosti tvöfaldast í verði síðan þá, uppsett verð var rúmar 22 milljónir
króna. En það var auðvitað ekki fyrirséð og auðvelt að vera vitur eftir á.

Dreymir um að kaupa einbýli í framtíðinnni
ég nefndi í upphafi er í lagi. Ég er mjög heppinn
að búa við góða heilsu, ég á frábæra vini og yndislega fjölskyldu og tengdafjölskyldu. Þetta
kemur einna skýrast fram í barnauppeldi og
framkvæmdum þegar maður þarf mest á stuðningi og aðstoð að halda. Hvorugt hefur okkur
skort og það þakkar maður fyrir.“

Stefán Þór og fjölskylda ákváðu að
opna inn í eldhúsið
til að flæðið í húsnæðinu yrði betra.

Ferðalög vikið fyrir framkvæmdum
Hvort ertu meira fyrir að fjárfesta í fasteign
eða ferðalögum og upplifun?
„Ég er íhaldssamari en konan mín og vil helst
hafa allt á hreinu í fjármálum og fjárfestingum.
Ekki það að hún Karen mín sé óábyrg í fjármálum, síður en svo! En hún er ævintýragjarnari en ég og dregur mig oftar af stað. Við
bjuggum til að mynda ár saman í Barcelona
þegar hún var þar við nám og ferðuðumst talsvert um Spán og Suður-Frakkland. Síðast fórum við þrjú saman til Krítar sumarið 2019. Þá
var Bjarki bara nokkurra mánaða gamall, en
það var alveg frábær ferð enda góður matur,
merkileg saga og vel að öllu staðið á eyjunni
fögru. Síðan þá hafa ferðalög komist á dagskrá
en heimsfaraldur sett strik í reikninginn.
Ferðalög hafa því vikið fyrir framkvæmdum
eins og hjá svo mörgum en þau munu komast
aftur á dagskrá, vonandi fyrr en síðar.“

Það er ennþá verið
að vinna að breytingum á heimilinu,
en íbúðin mun taka
stakkaskiptum þegar opnað hefur verið
inn í eldhúsið.

Hamraborg 12
200 Kópavogur
416 0500
www.eignaborg.is

Ertu mikið að spá í endurfjármögnun og að
skoða vexti á húsnæðislánum eða ertu frekar afslappaður gagnvart þannig hlutum?
„Ég fylgist vel með vaxtabreytingum og
finnst frábært að lausnir á borð við þær stöllur
Herborgu og Aurbjörgu séu komnar fram til
þess að auðvelda samanburð á vaxtakjörum.
Áður fyrr hefur samanburðurinn sjálfsagt verið
hausverkur. Koma lífeyrissjóðanna á markaðinn hefur líka breytt samkeppnisumhverfinu
sem ég vona að almenningur muni njóta góðs af
áfram. Vaxtakjörin geta skipt talsverðu máli og
ég hvet alla til að fylgjast vel með möguleikum á
endurfjármögnun.“
Ertu kominn í framtíðarhúsnæðið eða
dreymir þig um öðruvísi húsnæði fyrir fjölskylduna í framtíðinni?
„Okkur líður vel hér og við getum tekið á móti
nýjum fjölskyldumeðlim án þess að þurfa að
stækka við okkur. Við eigum líka góða nágranna
og hlökkum til að sjá nýja grunnskólann rísa hér
handan götunnar. En draumurinn er þó að setjast
að í einbýli á næstu árum ef aðstæður leyfa. Ég er
alinn upp í einbýli austur á Egilsstöðum og einhvern veginn hefur mig alltaf langað að búa í einbýli aftur. Hér á sunnanverðu Kársnesinu eru
sérstaklega mörg falleg einbýli sem við Karen látum okkur stundum dreyma um.“

ÁRANGUR Í SÖLU
FASTEIGNA

Hörðukór 5, 203 Kópavogur

Bláhamrar 2, 112 Reykjavík

Sætún Kjalarnesi, 116 Reykjavík

Opið hús sunnudaginn 16. janúar kl. 14-14.30

Hringið og pantið skoðun

Hringið og leitið upplýsinga

OPIÐ
HÚS

Íbúð – Stærð 125,3 fm

Verð 74,9 m.

Falleg útsýnisíbúð á 8. hæð með útsýni til þriggja átta. Þrjú
rúmgóð og björt svefnherbergi, gengið úr stofu út á yfirbyggðar
svalir. Stæði í bílageymslu.
Upplýsingar gefa Vilhjálmur Einarsson, löggiltur fasteignasali í
síma 8641190 og villi@eignaborg.is og Óskar Bergsson, löggiltur
fasteignasali í síman 893 2499 og oskar@eignaborg.is

Íbúð – Stærð 78,4 fm

Verð 49,9 m.

„Kósý“ þriggja herbergja risíbúð á 6. hæð í lyftuhúsi. Stæði í
bílageymslu. Fallegt útsýni. Tvö svefnherbergi og geymsla undir
súð sem hægt er að nýta sem leikherbergi. Gengið úr stofu út á
suðaustur svalir.
Upplýsingar gefur Óskar Bergsson, löggiltur fasteignasali í síma
893 2499 og oskar@eignaborg.is

Norðurbrún 2, 105 Reykjavík

Dvergshöfði 27, 110 Reykjavík

Hringið og pantið skoðun

Hringið og pantið skoðun

Atvinnuhúsalóð – Stærð 6,286 fm Verð 89 m.
Atvinnulóð með byggingarrétt fyrir 2,319 fm. Gert er ráð fyrir
6 metra lofthæð við útvegg og 8 metra mænishæð. Möguleiki
á millilofti. Um er að ræða eignarland sem ekki þarf að greiða af
nýbyggingu gatnagerðar- né byggingaréttargjald til
Reykjavíkurborgar.

Upplýsingar gefur Óskar Bergsson, löggiltur fasteignasali í síma
893 2499 og oskar@eignaborg.is

Eignaborg getur
bætt við sig vönum
fasteignasölum.
Verslunar- og þjónustuhúsnæði

Verð 55 m.

Verslunar- og þjónustu húsnæði á fyrstu hæð í nýju og glæsilegu
húsnæði í fallegu, grónu og mjög vinsælu hverfi í Reykjavík. Í
kjallara er 27 fm þjónusturými fyrir aðalhæðina. Aðalhæðin er
tæplega 100 fm björt með stórum gluggum. Tvennar dyr út í lóð
auk þess sem innangengt er í kjallara.
Upplýsingar gefur Óskar Bergsson, löggiltur fasteignasali í síma
893 2499 og oskar@eignaborg.is

Atvinnuhúsn. – Stærð 2,480 fm

Verð tilboð.

TÆKIFÆRI FYRIR BYGGINGARAÐILA OG ÞRÓUNARFÉLÖG

Góðir tekjumöguleikar.

Iðnaðar-, verslunar- og skrifstofuhúsnæði. Húsið stendur á norður
horni Dvergshöfða og Höfðabakka. Stórt port með aðkomu frá
Smiðshöfða. Stærð lóðar er 2,275 fm. Húsnæðið er í útleigu.

Upplýsingar gefur
Óskar í síma 893 2499.

Gert ráð fyrir auknu byggingarmagni.
Upplýsingar gefur Óskar Bergsson, löggiltur fasteignasali í síma
893 2499 og oskar@eignaborg.is

Fullum trúnaði heitið.

Margverðlaunaðar þýskar innréttingar

Verið velkomin í sýningarsalinn að Suðurlandsbraut 26
Suðurlandsbraut 26 Sími 587 2700
Opið 11-18 virka daga, 11-16 laugardaga.

innlifun.is
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Persónuleg
þjónusta og
frumleg
markaðssetning málið í dag
Þorlákur Ómar Einarsson, löggildur fasteignasali og eigandi Stakfells Stóreignar, vaknar hvern morgun þakklátur fyrir
lífið. Hann er skemmtilegur maður sem trúir ekki á söluaðferðir á borð við þær sem við sjáum í Selling Sunset, þar
sem bótox og borgarar höfða ekki til markaðarins hér.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

É

g vakna venjulega um sex
á morgnana til að mæta á
æfingu klukkan sjö í
Mjölni, sem ég geri að lágmarki fjóra daga vikunnar. Síðan geng ég að minnsta
kosti þrisvar í viku með góðum félögum, enda er góð heilsa grundvöllur undir gott líf.
Svo fer ég bara að vinna sem ég
geri nánast stanslaust, það er nóg að
gera og hefur gengið bara vel. Það
vantar reyndar alltaf eignir til sölu
og kaupendur hafa aðeins verið að
draga að sér hendurnar, þeir eru að
bíða og sjá, því leitin hefur verið erfið
að undanförnu.“
Þorlákur segir ástandið einkennilegt, en undirliggjandi vandi sé
lóðaskortur, þar sem ekki hefur verið
samfella í lóðaúthlutun.
„Að kaupa eignir er ekki flókið
núna, að mínu mati, þar sem lánahlutfallið er hátt og fólk minnkar

bara við sig í ferðalögum, símum og
sjónvörpum til að safna fyrir útborgun. Fólk þarf ekki að eiga 10 milljónir
til að kaupa fyrstu eign.“
Fasteignasölur eru þjónustufyrirtæki í dag
Hvernig lýsirðu starfinu þínu sem
eigandi fasteignasölu?
„Það er voðalega skemmtilegt.
Fasteignasölur eru þjónustufyrirtæki í dag í stað stofnana eins og
þau voru hér á árum áður. Það eru
fleiri fasteignasölur til núna en
nokkru sinni fyrr og samkeppnin því
mikil. Netið er það sem koma skal
fyrir markaðssetningu og almenningur vill þekkja persónuna á bak við
fyrirtækið meira en vörumerkið. Það
er ástæða þess að ég leitast við að
færa mig nær fólkinu, með markaðsefninu okkar.“
Þorlákur er að vísa í skemmtileg
kynningarmyndbönd af honum sem

Þú finnur draumaeignina
á Costa Blanca á Sumareignir.is

Bjóðum upp á einkakynningar ef þú
vilt vita allt um kaupferlið og þær
eignir sem eru í boði.
Við skipuleggjum sérsniðnar skoðunarferðir
sem henta þér.
Við verðum með flott tilboð fyrir alla sem kaupa
nýja eign hjá okkur á næstu mánuðum.

Við erum alltaf við símann.

616 8880
Sigurður Oddur Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali

Ágústa Guðrún Ásbjörnsdóttir
Sölustjóri fasteigna á Spáni

hafa verið á netinu undanfarin ár.
Varstu ekkert feiminn við að gera
þessi myndbönd fyrst?
„Nei, þetta hefur alltaf verið alveg
ótrúlega auðvelt fyrir mig og alltaf
legið mjög vel fyrir mér. Í raun hef
ég mjög gaman af þessu. Ég er með
mann í vinnu, sem tekur myndböndin
upp með mér og vinnur efnið einstaklega vel, sem ég tel lykilástæðu
þess að þetta hefur gengið svona vel
hjá okkur.
Að vera með fasteignasölu í dag er
langhlaup, svo við þurfum stöðugt að
vera með ný myndbönd í umferð, það
er því ágætt að taka lífinu ekki of alvarlega og leyfa sér bara að prófa sig
áfram með efni sem þetta. Ég er
mjög þakklátur fyrir hvern dag í
vinnunni og byrja alla daga á því að
brosa. Það er engin undantekning
með markaðssetninguna, maður
verður bara að hafa gaman af henni
líka. Dagarnir í lífinu telja niður, svo
maður er bara heppinn að fá að
vakna hvern morgun og lifa einn dag
í viðbót.“
Persónuleg tengsl og góð
þjónusta aðalmálið
Hvernig eignir eruð þið aðallega
að selja?
„Við erum lítið fjölskyldufyrirtæki
og seljum allar tegundir eigna. Við
viljum fyrst og fremst bjóða upp á
persónulega og góða þjónustu, til
okkar leita bæði einstaklingar, verktakar og fjárfestar. Við viljum mynda
persónulegt samband við þá sem eru
að selja og kaupa.“
Hvaða áhrif hafa hækkun stýri-

vaxta haft á söluna að undanförnu?
„Ég er ekki viss um að þeir hafi
haft svo mikil áhrif, því Íslendingar
eru vanir að borga háa vexti af lánum
sínum. Það eru frekar sértækar aðgerðir varðandi greiðslumöt, sem eru
að valda aðeins hiki hjá kaupendum,
breyttur lánstími og þá styttri lánstími sem er að hindra fólk í að kaupa
eignirnar sem það dreymir um að
kaupa sér.“
Umkringdur góðum
konum í vinnunni
Eru minni peningar í umferð
ástæða þess að fólk er ekki að fá eins
há greiðslumöt í bankanum og áður?
„Nei ég held að það sé nóg af peningum til í landinu, en þetta er aðeins
breytilegt og einhver eilítil bremsa í
þessu núna hjá bönkunum. Það er
mín tilfinning.“
Með Þorláki á Stakfelli starfa
fimm konur, þar á meðal eiginkona
hans, Sara María Karlsdóttir, framkvæmda- og fjármálastjóri, og dóttir
hans, Matthildur Sunna Þorláksdóttir, lögfræðingur og löggildur
fasteignasali.
„Það er alveg dásamlegt að starfa í
eigin fjölskyldufyrirtæki og nú hin
seinni ár dreymdi mig um að starfa
með fjölskyldunni, svo ég veit fátt
betra en að vera umkringdur öllum
þessum dásamlegu konum sem sumar hverjar tengjast mér persónulega.“
Hvaða ráð áttu fyrir þá sem eru að
hugleiða að selja eignirnar sínar?
„Besta ráðið sem ég á fyrir þá sem
vilja selja er að undirbúa söluna vel.

Eignin þarf að vera á réttu verði, það
er númer eitt, tvö og þrjú að mínu
mati. Svo skiptir máli að hafa eignina
í góðu standi, einnig er gott að fá
ástandsskoðun á hana, ekki síst ef
eignin er eldri eign.“
Hvað með að setja köku í ofninn
fyrir opið hús. Nú hefur maður heyrt
að það geri söluna vænlegri?
„Já, við erum nú ekki mikið þar.
Það er aftur á móti gott ráð að fá fagfólk til að aðstoða með að stilla upp
innbúinu. Það getur oft verið einfalt
og tekur ekki langan tíma, en þegar
maður hefur búið lengi í eigninni
sinni þá verður maður oft samdauna
henni. Glöggt er gests augað, eins og
stundum er sagt, og það er ótrúlegt
hvað smávegis tilfærslur geta gert
mikið fyrir eignina. Ég mæli hiklaust
með því frekar en að baka.“
Botox og borgarar ekki að
selja eignir á Íslandi
Nú eru margir að fylgjast með
Selling Sunset-þáttunum á Netflix
þar sem fólk er að selja íbúðir og
bjóða upp á bótox og hamborgara og
fleira í þeim dúrnum. Er eitthvað
svipað að eiga sér stað á Íslandi?
„Nei það get ég ekki sagt. Ég er
ekki að upplifa fasteignamarkaðinn
eins og í þessum þáttum, enda held
ég að þeir séu meira í anda sjónvarpsþátta og byggðir á fyrirframskrifuðu handriti en lífinu í vinnunni.
Við erum ekki að ákveða verð fyrir
fólk eins og gjarnan sést í þessum
þáttum, fólkið sem á eignirnar ræður
verðunum og svo ræður markaðurinn að lokum sölunni, en að sjálf-
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Það eru frekar
sértækar aðgerðir
varðandi greiðslumöt, sem eru að
valda aðeins hiki
hjá kaupendum,
breyttur lánstími
og þá styttri lánstími sem er að
hindra fólk í að
kaupa eignirnar
sem það dreymir
um að kaupa sér.

Laugarásvegur 1: 74.900.000 kr.

Fullkomin eign
fyrir þá sem elska
góðan mat

Í íbúðinni eru stórir
gluggar sem hleypa mikilli
birtu inn. Eldhús og stofa
eru í sameiginlegu rými.

TIL SÖLU Við Laugarásveg 1 í Reykjavík er að finna afar
vandaða 107 fm íbúð sem búið er að hlúa vel að. Húsið sjálft
var byggt 1959 og hefur íbúðin verið endurnýjuð mikið. Allt
skipulag á íbúðinni er gott og er eldhúsið til dæmis mjög
smekklega hannað. Þar er svört innrétting í forgrunni ásamt
ásamt fallegum flísum. Í íbúðinni er notaleg hjónasvíta með
fataherbergi. Það sem er þó líklega allra best við þessa íbúð,
fyrir utan skipulag og birtu, er að veitingastaðurinn Laugaás er í sama húsi. Staðurinn hefur verið eins frá upphafi og
lifað af allar tískubylgjur í matargerð.
Hægt er að skoða íbúðina nánar á fasteignavef mbl.is.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

VIÐ SELJUM
FASTEIGNIR!

Þorlákur Ómar Einarsson, löggildur fasteignasali, er á því að allir geti
keypt sér sína fyrstu íbúð í dag og
ekki þurfi svo háa upphæð til að
eiga fyrir útborgun.

sögðu tekur markaðurinn breytingum og við erum fljót að aðlagast
því, sem og nýjum markaðssetningum.“
Hvaða eiginleikum þarf góður fasteignasali að búa yfir?
„Hann þarf að vera samviskusamur og heiðarlegur og hafa áhuga
á því sem hann er að gera, svo er góð
regla að segja alltaf satt. Þetta á sérstaklega vel við fasteignasala. Að
þegja eða segja satt, það er besta
reglan.“

Elín Káradóttir
Löggiltur fasteignasali

Vonar að áhugaverðar lóðir
verði í boði bráðlega
Hvað er nýtt að gerast á markaðnum?
„Það nýjasta er að markaðssetningin er að færast í auknum mæli
á netið og erum við að bregðast við
því. Í náinni framtíð munum við sjá
rafrænar þinglýsingar og svo er mikið af lausnum nú þegar komið á netið
í gegnum fjártæknifyrirtæki sem eru
að auðvelda kaupendum lífið.“
Hvað óskarðu að framtíðin beri í
skauti sér?
„Ég vona bara að Reykjavík og nágrannasveitarfélög haldi áfram að
brjóta land til uppbyggingar fyrir
hagkvæmt íbúðarhúsnæði og einnig
fyrir einbýlishús og sérbýli. Það eru
svo margir að óska sér að byggja
draumahúsið og þær lóðir hafa ekki
verið í boði.“

Austurmörk 4, 810 Hveragerði | Sími 483 5800 | byr@byrfasteign.is | www.byrfasteign.is
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Eignir munu
halda áfram
að hækka
Ásdís Ósk Valsdóttir, framkvæmdastjóri og löggiltur fasteignasali á fasteignasölunni Húsaskjóli, segir að fólk vilji vita hvers virði
eignir þess eru. Þess vegna lét Húsaskjól gera reiknivél þar sem
fólk getur fengið upplýsingar um hvað það er með í höndunum.
Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

ið hjá Húsaskjóli fasteignasölu fáum mjög oft
beiðni um að skjóta á verð á fasteign, annaðhvort
á staðnum eða í gegnum síma. Fólk er mikið að
spá í verðið á sinni eign. Hversu mikið hefur hún
hækkað? Voru þetta góð kaup á sínum tíma?
Hafa framkvæmdir sem ég fór í aukið virði eignarinnar?
Þetta eru einnig algengustu spurningarnar sem við fáum í
til dæmis í fermingarveislum og jólaboðum. Hvernig er
markaðurinn? Hvernig heldur þú að hann þróist og getur þú
skotið á verðið á minni eign?“ segir Ásdís Ósk.
Reiknivélin er hugsuð sem fyrsta skref fyrir seljendur til
að fá svona grófa mynd á hvers virði eignin þeirra er.
„Hún er svona gróft viðmið og margar breytur
sem skipta máli, s.s. hversu langt er síðan þú
keyptir og hefur þú farið í miklar endurbætur.
Ef fólk vill síðan fá vandað verðmat er hægt að
bóka tíma hjá fasteignasala í kjölfarið. Við hjá
Húsaskjóli fasteignasölu vitum að það er flókið að finna rétt verð á fasteign og sjö punkta
verðmatsgreiningin okkar byggist á sjónskoðun á staðnum, úttekt á eigninni og jafningjarýni til að finna rétt verð. Við skoðum
sölusögu eignarinnar, seldar eignir í hverfinu
sem og óseldar samanburðareignir. Seljendur hafa verið mjög ánægðir með þessa
nýjung þar sem hún sparar í raun bæði
þeim og okkur sporin ef tilgangurinn með
verðmatinu er bara að fá að vita hvers virði
eignin þín er svona cirka en ekki verið að
setja á sölu.“
Ásdís Ósk segir að reiknivélin hafi sparað
mörgum sporin.
„Reiknivélin er bara ein af mörgum nýjungum sem Húsaskjól fasteignasala hefur innleitt á síðustu tveimur árum. Við erum búin að
láta skrifa heildarupplýsingakerfi sem sparar
bæði viðskiptavinum og starfsmönnum sporin.
Tímasparnaðurinn hjá starfsmönnum er um
35% og geta þeir því nýtt tímann til að þjónusta
okkar viðskiptavini ennþá betur. Viðskiptavinir
okkar geta fylgst með öllu söluferlinu sem er orðið
mun sjálfvirkara og gegnsærra en áður.“
Hún segir að 2021 hafi verið mjög óhefðbundið ár
hvað fasteignasölu varðar.
„Mikill hraði og miklar verðhækkanir einkenndu 2021
og ég man ekki eftir svona látum á mínum 19 ára ferli.“
Hvernig verður 2022?
„Greiningardeild Húsaskjóls spáir því að fyrri hluti 2022
verði svipaður og 2021 og spilar þar til dæmis inn í að fleiri
flytja til landsins en frá landinu og ennþá er framboðsskortur.
Okkar mat er því að það borgi sig ekki að bíða og sjá hvernig
markaðurinn þróast þar sem eignir munu líklega halda áfram
að hækka.“

V

Dökkgrænt veggfóður með gylltu munstri gerir svefnherbergið hlýlegt. Herbergið verður miklu eigulegra þegar það er búið að nostra
við það á þennan hátt. Takið eftir hillunni og lömpunum á veggnum.

ÚTSALA
20% - 50% - 70%

Veggfóðraðu
svefnherbergið
Opið:
mánudaga til föstudaga kl. 9-18
laugardaga kl. 11-16
rafkaup.is

Það er hægt að fara margar leiðir
þegar kemur að því að gera aðeins
notalegra í svefnherberginu. Hvernig væri að veggfóðra svefnherbergið
og búa þannig til fallegan höfuðgafl?
Veggfóðursfyrirtækið Grahm &
Brown státar af einstöku úrvali af
veggfóðrum og er auðvelt að panta

þau á vefsíðu fyrirtækisins. Eins og
sést á þessari mynd er veggfóðrið
sett fyrir ofan rúmið og herbergið
síðan málað í sama lit og grunnliturinn í veggfóðrinu. Þannig er hægt
að lífga upp á herbergið án þess að
það kosti of mikla vinnu eða fjármuni.

Hafsteinn Júlíusson
— Innanhússhönnuður

RE/MAX VEITIR HOLLRÁÐ Í HÖNNUN
„Oft er gott að fylgja arkitektúr hússins og átta sig
á formi, stærð og lögun til að taka ákvarðanir út frá því.“

