FASTEIGNIR

Fjóla Ósland
Hermannsdóttir býr vel

HVERNIG FÆRÐU
BESTA VERÐIÐ FYRIR
EIGNINA ÞÍNA?
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Arnaldur býr á Tjarnarstíg 10 og er húsið fyrir
aftan hann, Tjarnarstígur 8, komið á sölu.

Viltu verða nágranni
metsöluhöfundar?

Á

Allt sem þú biður
um skaltu fá

Þ

að er um fátt rætt meira þessa dagana en að ungt fólk geti ekki
keypt sér þak yfir höfuðið. Þeir sem ná að safna peningum og
kaupa íbúð segja að fólk verði bara að leggja meira á sig en
þeir sem ekki ná þessu takmarki segja að það sé allt kerfinu
að kenna.
Auðvitað er engin ein töfralausn en það þýðir ekki að þræta um það að
í dag eru kröfur ungmenna – að líta vel út, skoða heiminn og eiga alltaf
allt það nýjasta – að kaffæra sparnað og fjárfestingar. Meðalungmenni
sem er í námi getur ekki menntað sig, safnað fyrir íbúð og lifað eins og erlendar raunveruleikastjörnur á námslánum. Og ef námsmaðurinn á framfæri LÍN ákveður að auka tekjurnar með aukavinnu skerðast greiðslurnar.
Jóakimar þessa lands byrja flestir að safna fyrir íbúð snemma á lífsleiðinni en svo eru hinir sem treysta bara á að allt reddist. Fólk sem fer út á
leigumarkað á því miður til að festast þar því fæstir sem borga um 250
þúsund á mánuði geta lagt fyrir því það er ekki til meiri peningur.
Þess vegna skiptir svo miklu máli að ná forskoti og það gerum við með
því að safna fyrir útborgun. Til þess að kaupa íbúð á um 30 milljónir þarf
fólk að eiga allavega fimm milljónir. Þeir sem hafa safnað fimm milljónum
eða meira vita að það tekur venjulegt fólk langan tíma.
Öll höfum við heyrt sögur af fólki sem hefur það markmið að finna sér
eldri og ríkari maka til þess eins að fá þak yfir höfuðið. Oft gengur þetta
plan upp og fólk lifir hamingjusamt til æviloka en þetta á það til að klikka.
Sá sem á húsnæðið og borgar af því heldur því ef upp úr sambandi
slitnar. Þeir sem eiga eitthvað undir sér gæta þess vel að ganga ekki í
hjónaband og ef þeir ganga í hjónaband gera þeir kaupmála til að tryggja
sinn hag.
Svo hafa heyrst sögur af fólki þar sem eignalausi aðilinn hreinlega leigir
af makanum og er jafnvel með þinglýstan leigusamning. Allt er þetta vondur díll og um leið og
upp úr ástarsambandi slitnar stendur verr setti aðilinn uppi heimilislaus og þarf að byrja upp á nýtt.
Það er áhugavert að skoða hugmyndir Halldórs
Kiljans Laxness um frelsi. Í Atómstöðinni, sem
kom út 1948, er þjónustustúlkan og orgelnemandinn Ugla í aðalhlutverki ásamt þingmanninum og heildsalanum Búa Árland. Auðvitað vildi hann unga og fallega kærustu og
sagði við hana: „Allt sem þú biður um skaltu
fá.“
Það vildi hún ekki því hún vildi vera frjáls.
Manneskja sem býr inni á annarri manneskju er aldrei frjáls.

Tjarnarstíg 8 á Seltjarnarnesi stendur ákaflega fallegt tvílyft einbýli á þessum
eftirsótta stað við Atlantshafið.
Staðsetning er ekki bara góð ef
miðað er við náttúruna heldur eru nágrannar af dýrari gerðinni. Í húsinu
fyrir framan býr einn ástsælasti rithöfundur Íslands, Arnaldur Indriðason að Tjarnarstíg 10. Hús Arnaldar er alveg við sjóinn og hefur
rithöfundurinn fullkomin frið til
skrifta enda afkastar hann meira en
margir og hefur gefið út metsölubók á hverju ári.
Stærð 190 fm
Byggingarár 1950
Verð: 94,9 milljónir

Arnaldur Indriðason
Tjarnarstígur 8
er fallegt
fjölskylduhús.

Í eldhúsinu er
nýleg svört glansandi innrétting.

Í eldhúsinu
er risastór
gaseldavél.

Marta María
Jónasdóttir
Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Jónasdóttir Blaðamenn Ásgeir Ingvarsson ai@mbl.is Marta María Jónasdóttir martamaria@mbl.is, Auglýsingar Katrín Theódórsdóttirkata@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndina tók
Kristinn Magnússon.

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Hlíðasmári 6

201 Kópavogur

www.FASTLIND.is
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Myndirnar
þurfa að
vera góðar
Íslendingar þekkja Nadiu Katrínu Banine úr þáttunum Innlit/
útlit sem sýndir voru á SkjáEinum. Þar heimsótti hún fólk og
tók húsnæði í gegn. Sú reynsla nýtist henni vel í starfi en í
dag er hún löggiltur fasteignasali hjá Landmark en hún
starfar einnig við innanhússráðgjöf.
Marta María | mm@mbl.is
vað þarf fólk að hafa í huga áður en það setur íbúð á sölu?
„Að vanda til verka, klára frágang og annað smotterí sem hefur
kannski setið á hakanum og gera eignina sem frambærilegasta fyrir
myndatöku. Snyrtileg og falleg eign segir líka mikið um seljandann og
gefur kaupandanum til kynna að vel hefur verið hugsað um eignina.“
Hvernig þarf fólk að taka til fyrir myndatöku? Mælir þú með að fólk minnki dót eða
Nadia Katrín
pakki því hreinlega niður eða skiptir það engu máli?
Banine
„Það sem fólk er oftast að leita eftir er birta og fermetrar. Þess vegna getur verið mikilvægt að fækka aðeins hlutum og í sumum tilvikum pakka niður. Þegar fólk er að setja eignina sína á sölu
þarf á einhverjum tímapunkti að pakka niður og oft er alveg eins gott að byrja bara snemma. Eins getur
allt virst þrengra og minna ef mikið er í gluggakistum og á borðplötum og þá getur verið góð hugmynd
að hafa nokkra hluti saman í þyrpingu frekar en að dreifa úr þeim. Eins getur verið gott að fjarlægja
mjög persónulega muni og trúartákn. Best er fyrir kaupandann ef auðvelt er fyrir hann að sjá sig og sína
muni í rýminu sem fyrir er,“ segir Nadia Katrín.
Getur skipt máli að breyta
í íbúðinni fyrir sölu?
„Í sumum tilvikum þá verð ég að segja já. Þetta er oft aleigan hjá fólki sem við erum með í höndunum
og miklu máli skiptir að gera henni eins góð skil og mögulegt er. Stundum er uppröðunin þannig hjá fólki
að rýmin virðast minni en þau eru í raun og veru og legg ég þá til hugmynd að enduruppröðun til að þau
njóti sín sem best. Annað sem mér finnst skipta máli er að hvert rými hafi sitt hlutverk þannig að það
virki ekki sem „dautt“ pláss sem nýtist ekki fyrir neitt,“ segir hún.
Hvað um fasteignaljósmyndir, hvað skiptir máli þar?
„Myndirnar eru það fyrsta sem fólk skoðar og skiptir það gífurlega miklu máli að þær séu unnar af
fagaðila. Það eru þær sem vekja áhuga hjá fólki og fá það til þess að vilja koma og skoða eignina. Dökkar
og óskýrar myndir geta virkilega eyðilagt fyrir sölu. Einnig þarf að huga að því við myndatöku hvað gæti
verið falleg forsíðumynd og líklegast til að sýna bestu eiginleika eignarinnar. Svo finnst mér líka mikilvægt að raða myndunum upp í þannig röð að það leiði kaupandann í gegnum eignina. Það er oft ruglingslegt að skoða myndir af fasteignum þar sem það er erfitt að átta sig á flæðinu í íbúðinni.“
Mælir þú með að fólk máli íbúðina fyrir sölu ef hún er orðin sjúskuð?
„Málning er ekki eitthvað sem kostar allt of mikla peninga og vissulega hjálpar það til ef að íbúðin er
nýmáluð. Stundum er nóg bara að taka einn og einn vegg. Allt sem fólk gerir til þess að íbúðin líti sem
best út hjálpar til en ég myndi ekki mæla með að fólk færi í dýrar framkvæmdir til þess að selja eignina.
Það er ekkert endilega að skila sér til baka í verðinu. En hvert tilfelli er auðvita einstakt og er margt sem
spilar þar inn í.
Hvað kemur alltaf vel út að gera fyrir sölu?
„Að aðkoman sé falleg og snyrtileg. Hvað er það fyrsta sem fólk upplifir þegar það kemur. Er bjart í
eigninni, gott loft og snyrtilegt um að litast? Afgerandi lykt getur til dæmis verið mjög fráhrindandi.“

H

Nadia mælir
með því að
fólk minnki
dót á heimilinu fyrir
sölu.

Framtíðin í fasteignaviðskiptum er hafin
Arion banki hefur verið í forystu við að þróa stafrænar framtíðarlausnir
fyrir viðskiptavini sína. Stafrænar lausnir Arion banka stytta og einfalda
kaupferlið og hafa vakið athygli í alþjóðlegu bankaumhverfi.
Rafrænt greiðslumat á arionbanki.is tekur einungis nokkrar mínútur.
Þetta er fullgilt greiðslumat og sparar fastaeignakaupendum fyrirhöfn
og tíma.
Íbúðalán er einnig hægt að sækja um rafrænt. Ferlið er einfalt, fljótlegt
og allar undirskriftir fara fram rafrænt.

Við höfum fengið alþjóðleg verðlaun fyrir íbúðalausnir okkar:
Banking Technology Awards
Besta stafræna lánalausnin
Retail banker International
Byltingarkenndasta nýjungin í bankaþjónustu
Tvær tilnefningar að auki

arionbanki.is

Fasteignalausnir Arion banka

Páll Pálsson er löggiltur
fasteignasali með yfir 12 ára
reynslu í fasteignasölu bæði
hérlendis og erlendis. Páll
hefur fengið fjölda meðmæla
fyrir störf sín bæði fyrir
kaupendur og seljendur.

Ég gef Páli mína fyrstu einkunn og
þakka fyrir frábær viðskipti – gott
skipulag, góða aðstoð og heiðarleika í
hvívetna.

–

Páll er áreiðanlegur og stendur við það sem
hann segir. Hann fylgir málum eftir og sinnir
starfi sínu af mikilli fagmennsku. Við mælum
hiklaust með Páli!

HREFNA BIRGITTA BJARNADÓTTIR

Ef þú ert að velja fasteignasala til að
eiga í viðskiptum við, veldu Pál Pálsson.
Við höfum átt í samskiptum við nokkrar
fasteignasölur og það er enginn með
tærnar þar sem Palli er með hælana.

–

PÁLL PÁLSSON

–

MARGRÉT OG GARÐAR

Palli og Hafdís voru einstaklega þægileg í
samskiptum og ávallt til taks. Persónuleg
og góð þjónusta. Við mælum hiklaust með
þeim.

YRSA OG KOLBEINN

LÖGGILTUR FASTEIGNASALI

–

EINAR OG HJÖRDÍS

PALLPALSSON.IS

PÁLL PÁLSSON KYNNIR:
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OPIÐ HÚS Á NÝJUM OG GLÆSILEGUM
5 HERBERGJA SÉRHÆÐUM Í GARÐABÆ
Á milli kl. 13:00 og 13:30, nk. sunnudag verður haldið opið hús á glæsilegum sérhæðum í
Lynghólum 32-34, Garðabæ.
Íbúðirnar eru 140 m2, 5 herbergja og með sérinngangi. Eignirnar skiptast í forstofu, eldhús, stofu,
fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi og geymslu.
Hver hæð er seld tilbúin en án gólfefna, nema votrými sem eru flísalögð.

VERÐ FRÁ 74.900.000,ÁN GÓLFEFNA

PALLI@450.IS

775 4000
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Samanburður á þóknun fasteignasala fyrir seljendur m.v. 40.000.000 kr. söluverð og 10 klst. vinnu fasteignasala
Með virðisaukaskatti, samkvæmt verðskrá

Heimild: fasteignasolur.com

1.750.000 kr.

4.39%
1.500.000 kr.

4.08%

4,07%

4.40%

4.23%

4.10%

3.97%
3.61%

1.250.000 kr.

3.36%

3.25%
2.85%

1.000.000 kr.

750.000 kr.

500.000 kr.

250.000 kr.

0 kr.
Borg
Söluþóknun
(einkasala)
Skráning/
gagnaöflun
Tímavinna
Skjalafrágangur
Alls
Af söluverði

Eignamiðlun

Eignaver

Heimili

Kaupsýslan

Landmark

Lind

Miðlun

Miklaborg

Nýtt heimili

Remax

967,200 kr,

967.200 kr,

942.400 kr,

967.200 kr,

868.000 kr,

1.116.000 kr,

1.240.000 kr,

892.800 kr,

1.240.000 kr,

967.200 kr,

1.463.200 kr,

2,42% af söluverði

2,42% af söluverði

2,36% af söluverði

2,42% af söluverði

2,17% af söluverði

2,79% af söluverði

3,10% af söluverði

2,23% af söluverði

3,10% af söluverði

2,42% af söluverði

3,66% af söluverði

62,000 kr,

30.000 kr,

43.400 kr,

59.900 kr,

52.900 kr,

55.900 kr,

59.900 kr,

48.945 kr,

37.200 kr,

49.600 kr,

59.900 kr,

Fast gjald

Fast gjald

Fast gjald

Fast gjald

Fast gjald

Fast gjald

Fast gjald

Fast gjald

Fast gjald

Fast gjald

Fast gjald

200.000 kr,

200.000 kr,

248.000 kr,

120.000 kr,

239.000 kr,

209.000 kr,

200.000 kr,

223.200 kr,

235.600 kr,

20,000 kr, /klst,

20,000 kr, /klst,

24.800 kr,/klst,

12,000 kr,/klst,

23.900 kr,/klst,

20.900 kr,/klst,

20,000 kr,/klst,

22.320 kr,/klst,

23.560 kr,/klst,

400.000 kr,

558.000 kr,

400.000 kr,

295.000 kr,

186.000 kr,

310.000 kr,

310.000 kr,

400.000 kr,

1% af söluverði

1% af söluverði

1% af söluverði

Fast gjald

Fast gjald

Lágmarksgjald

Fast gjald

1% af söluverði

1.629.200 kr.
4,07%

1.755.200 kr.
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Geta fundið bestu kjörin í hvelli
Verðsamanburður hjá Aurbjörgu getur hjálpað notendum að spara háar
fjárhæðir við sölu á fasteign og margar milljónir í afborgunum af lánum.
Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is
öluverður munur er á
verðskrám lánveitenda og
fasteignasala svo að munur
stundum milljónum á hagstæðasta valkostinum og
þeim óhagstæðasta. Þetta má sjá
þegar gerður er samanburður á vefsíðunni Aurbjorg.is.
Það voru þau Ólafur Örn Guð-

T

mundsson og Þórhildur Jensdóttir
sem settu Aurbjörgu í loftið 2017, en
þau stunda núna meistaranám í hugbúnaðarverkfræði í Danmörku. „Við
byrjuðum á reiknivél fyrir húsnæðislán en bættum smám saman við
fleiri leiðum til samanburðar, s.s. á
sparnaðarleiðum bankanna, gjöldum
og eiginleikum greiðslukorta, og

gjaldskrá raforkusala,“ útskýrir Ólafur en samanburður á þóknunum fasteignasala og farsímafyrirtækja bættust nýlega við.
Þær upplýsingar sem Aurbjörg
birtir eru nær alfarið sóttar sjálfkrafa
af hugbúnaði sem skimar valdar vefsíður, og tölurnar uppfærðar daglega.
Aurbjörg er öllum opin og ókeypis og

✆ 585 8800
Kringlunni 4-6 | 103 Reykjavík | híbýli.is
Grenimelur 47, 107 Reykjavík

Ingibjörg Þórðardóttir löggiltur fasteignasali s. 864 8800
Þórður S. Ólafsson löggiltur fasteignasali
Ólafur Már Ólafsson löggiltur fasteignasali s. 865 8515

Langalína 20, 210 Garðabær
Opið hús
laugard. 9. mars
13:00 - 13:30

98.900.000

72.900.000,Fjölbýli 4ra herb - 143 m2

Efri sérhæð - 4ja herb. 179,2 m2
Stórglæsileg sex herbergja efri sérhæð á eftirsóttum stað við Grenimel
í Vesturbænum. Eignin er samtals 179,2 m2, þar af bílskúr 24,4 m2.

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í nýlega byggðu (2016)
lyftuhúsi við Löngulínu í Garðabæ. Mjög gott aðgengi er að íbúðinni
sem og bílastæði og geymslu sem henni fylgja.

Lindargata 28 - 101 Reykjavík

Sléttuvegur 15, 103 Reykjavík
Opið hús
þriðjud. 12. mars
17:00 - 17:30

68.900.000,Efsta hæð - Mikil lofthæð - Þaksvalir
Glæsileg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð með mikilli lofthæð, allt að 4,2m,
og einstökum 24 m2 þaksvölum við Lindargötu í miðborg Reykjavíkur.

Opið hús
laugard. 9. mars
13:00 - 13:30

64.900.000,Fjölbýli, 3-4ra herb., 133,3 m2 Laus strax.
Afar falleg og björt íbúð á 1. hæð í vönduðu og eftirsóttu fjölbýlishúsi
fyrir 55 ára og eldri. Íbúðin er skráð 133,3 m2 en að auki er 11,5 m2
flísalögð, yfirbyggð og upphituð verönd til suð- vesturs.

Áratuga reynsla og þekking í fasteignaviðskiptum

Þórhildur
Jensdóttir

Ólafur Örn
Guðmundsson

segir Ólafur að verkefnið sé aðallega
rekið fyrir hugsjón þó að Aurbjörg
hafi lítils háttar tekjur af því að fyrirtæki geta boðið upp á þjónustu við
neytendur í gegnum vefinn.
Góð yfirsýn yfir flókinn markað
Þeir sem reynt hafa vita að það
getur verið bæði flókið og tímafrekt
að bera saman kjör á fasteignalánum
og verðlista fasteignasalanna.
Samanburðurinn getur þó heldur
betur borgað sig og er t.d. ríflega 600
þús. kr. munur á þóknun dýrustu og
ódýrustu fasteignasölunnar þegar
seld er 40 milljóna króna eign.
Þá getur verið breytilegt eftir því
hvað eignin kostar, og hve miklum
vinnustundum er varið í söluna, hvaða
fasteignasala býður lægsta verðið.
Þær tölur sem Aurbjörg birtir eru
teknar saman í samvinnu við Fasteignasolur.com og sýna t.d. að miðað
við 10 tíma vinnu er sú fasteignasala
sem rukkar lægstu þóknunina fyrir 15
milljóna króna eign með fjórða lægsta
verðið þegar verð fasteignarinnar er
komið upp í 70 milljónir. Fyrir veglega 120 milljóna króna eign munar,
ef áfram er miðað við sama fjölda
vinnustunda, rúmlega 1,7 milljónum á
hæstu og lægstu þóknun.
„Á móti kemur að erfitt er að bera
saman þætti á borð við hversu gott
orðspor fatseignasölurnar hafa, eða
hve duglegir fasteignasalarnir eru að
finna kaupanda og hjálpa seljandanum að fá sem best verð fyrir eignina,“ bætir Ólafur við.
Léttari fjárhagslegri byrðar
Eins flókið og það er að hafa yfir-

sýn yfir gjaldskrár fasteignasalanna
þá er ennþá snúnara að bera saman
valkostina þegar kemur að fasteignalánum. Bankar og sjóðir gera misháar kröfur um veðhlutfall, bjóða ýmist
verðtryggð lán eða óverðtryggð, með
föstum eða breytilegum vöxtum.
Sumir lána öllum, á meðan aðrir veita
aðeins viðskiptavinum sínum eða
sjóðsfélögum lán, og sumir rukka
uppgreiðslugjald á meðan aðrir gera
það ekki.
Breyturnar eru ótalmargar en hjá
Aurbjörgu tekur stutta stund að gera
ítarlegan samanburð. Kemur t.d. í
ljós að miðað við 30 milljóna króna
óverðtryggt lán til 40 ára, með jöfnum greiðslum, myndi á lánstímanum
muna rétt rúmlega 4 milljónum á
hagstæðasta láninu með breytilegum
vöxtum og því fjórða hagstæðasta,
eða að meðaltali nærri 100.000 kr á
ári.
Í sama dæmi væri allradýrasti
kosturinn, með 7,4% föstum vöxtum
til 5 ára, hvorki meira né minna en
18,5 milljónum dýrari yfir lánstímann
en hagstæðasta lánið sem veitt er
með 5,6% breytilegum vöxtum.
Er munurinn enn meiri á hagstæðasta og óhagstæðasta verðtryggða
láninu, eða 32 milljónir yfir lánstímann, ef miðað er við meðalverðbólgu
undanfarna tólf mánuði. Myndi sá
sem tæki óhagstæðasta lánið því
greiða 800 þús kr. meira á ári en sá
sem fengi hagstæðasta lánið.
Ólafur segir að þeim fari fjölgandi
sem noti Aurbjörgu til að leita góðra
kjara og fær vefsíðan tæplega 20 þús.
heimsóknir á mánuði. Erfitt er að
reikna hver háar upphæðir notendur
hafa getað sparað sér með aðstoð
Aurbjargar en að sögn Ólafs virðast
fyrirtæki og lánastofnanir fylgjast vel
með mælingunni og jafnvel breyta
verðskrám sínum ef þær eru að valda
því að samanburður er þeim ekki í
hag. „Aurbjörg er að auka gegnsæið
á markaði, og almenningur er í æ
meira mæli að nýta sér þjónustu eins
og okkar til að gera samanburð og
spara sér háar fjárhæðir.“

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARÍBÚÐ AÐ JAÐARLEITI 2 LAUGARDAGINN 9. MARS, KL. 13.00 -14.00
Minni íbúðir
tilvaldar fyrir fyrstu kaupendur

Efstaleiti 19-27
Lágaleiti 1-9

Verönd
7,0 m²

NÚTÍMALEGT ÍBÚÐARHVERFI Á BESTA STAÐ Í BORGINNI
Alrými
29,4 m²

0110

Anddyri
2,4 m²

Bað
4,5 m²

Stærð 49,7 fm
Verð 36,9 mkr
VANDAÐAR OG NÚTÍMALEGAR ÍBÚÐIR SEM HENTA MISMUNANDI FJÖLSKYLDUSTÆRÐUM
Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverfi í göngu-færi við helstu verslunar- og þjónustukjarna
borgarinnar og falleg útivistarsvæði.
Afhending fyrstu íbúða apríl/maí 2019
Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

VERÐDÆMI
· Stúdíóíbúð, verð frá 28,4 m.
· 2ja herbergja íbúð, verð frá 36,9 m.
· 3ja herbergja íbúð, verð frá 51,9 m.
· 4ra herbergja íbúð, verð frá 64,9 m.
Ármann Þór Gunnarsson
löggiltur fasteignasali
armann@eignamidlun.is
Sími 847 7000

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARÍBÚÐ AÐ LYNGÁSI 1 LAUGARDAGINN 9. MARS, KL. 13.00 -14.00

Garðabær – Lyngás 1
BJARTAR OG NÚTÍMALEGAR ÍBÚÐIR MEÐ HAGNÝTU SKIPULAGI

NÝJAR ÍBÚÐIR Í SÖLU MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ
Hagkvæmar 3ja og 4ra herbergja íbúðir með stæði í bílageymslu. Íbúðirnar
eru miðsvæðis í Garðabæ, í göngufæri frá skólum, sundlaug, íþróttasvæði
og verslun. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

Verð frá 45,9 m.
Afhending í maí nk.

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096
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Hvernig flytur fólk 10 sinnum
á 12 árum án þess að missa vitið?
Kristborg Bóel Steindórsdóttir fjölmiðlakona hefur flutt 10 sinnum á 12 árum og finnst það skemmtilegt.
Hún leggur mikið upp úr því að hafa fallegt í kringum sig en hefur sjaldan átt aukapeninga til að kaupa dýr
húsögn. Með hagsýni og skapandi hugsun nær hún alltaf að búa sér til fallegt umhverfi.
Marta María | mm@mbl.is
yrir tólf árum flutti ég frá Reykjavík, aftur á æskuslóðir austur á land. Á þessum árum hef ég afrekað
það að skilja tvisvar sinnum og er það vissulega
ástæða tveggja þessara öru húsnæðisskipta, svona í
bland við það að vera á leigumarkaði sem er aldrei
sérlega tryggt ástand,“ segir Kristborg Bóel aðspurð hvers
vegna hún hafi flutt svona oft.
Kristborg Bóel segist hafa gaman af því að flytja en frá því
hún var stelpa hefur henni alltaf þótt gaman að breyta og
bæta.
„Í raun þykir mér það virkilega skemmtilegt, þó svo að
sumar aðstæður séu vissulega meira upplífgandi en aðrar. Ég
hef mikinn áhuga og ánægju af öllu innanhússbrasi og einnig
þeirri hreiðurgerð sem flutningum fylgir. Þegar ég var lítil
sneri ég reglulega öllu á hvolf í herberginu mínu, ég veit ekki
hvað rúmið og rörahillurnar voru búnar að fara marga hringi
milli veggja í það heila,“ segir hún.
Það eru til fjölmörg trix sem auðvelda flutninga og lumar
Kristborg Bóel á einu slíku.
„Merkja kassa vel! Annars finnst mér langbest ef ég hef
haft færi á því að flytja á þann hátt að ég hendi kössum markvisst inn í það herbergi sem þeir eiga heima í stað þess að
stafla öllu inn í alrýmið. Ég veit fátt meira yfirþyrmandi en
kassafjall á stærð við áramótabrennu og hafa ekki hugmynd
um hvað kemur upp úr hvaða kassa.“
Það að flytja kallar á verksvit og handlagni. Það þarf að
taka niður hillur og ljós og fleira í þeim dúr. Þegar Kristborg
Bóel er spurð út í þessi atriði segist hún reyna að bjarga sér
sjálf.
„Sko. Ég bý ein og bara reyni eftir fremsta megni að redda
mér sjálf. Eða nei, auðvitað bý ég ekki ein, heldur er ég eini
fullorðni einstaklingurinn á svæðinu. Mér finnst minna mál að
taka niður dót en setja upp, þá stundum hringi ég í vin. Ég
dreg mörkin svo við allt það sem rafmagni viðkemur, ég er
skíthrædd við það.“
Óþarfa dót fékk að víkja í desember þegar Kristborg Bóel
fór í mikið átak í að losa sig við óþarfa sem hafði safnast upp á
heimilinu.
„Síðustu ár hef ég alltaf verið að hallast meira að einfaldleikanum. Ég hef síðustu mánuði meðvitað reynt að einfalda líf
mitt og draga úr streitu. Í því tilliti hefur mér þótt gott að einfalda mitt nánasta umhverfi sem er heimilið mitt. Ég fann
fyrst almennilega fyrir þeirri þörf eftir að ég skildi
haustið 2015, að ég vildi bara halda eftir hlutum
og dóti sem ég væri að nota, mér þættu fallegir og skiptu mig máli. Þá fór ég markvisst í gegnum mestallt dótið mitt, auk
þess sem ég hef aldrei náð að sanka að
mér miklu umframdóti á þessum eilífu flutningum.
Í desember losaði ég mig svo við
300 hluti af heimilinu, hluti, föt eða
annað sem ekki hefur lengur hlutverk hjá okkur og eiga skilið að
eignast innihaldsríkara framhaldslíf
annars staðar. Vel þekkt er hjá þeim
sem að aðhyllast svokallaðan mínímalískan lífsstíl að fara reglulega í
gegnum eigur sínar og grynnka á þeim
með markvissum hætti. Þá er algengt að
fólk velji ákveðinn mánuð og losi sig við einn
hlut fyrsta dag hans, tvo hluti annan daginn og
svo framvegis þangað til mánuðurinn er liðinn.
Svo er ég ekta steingeit, enda fædd 2. janúar, á sjálfan
vörutalningardaginn. Það stjörnumerki hefur verið kennt við
mikið skipulag og ég tengi vel við það, mér líður best ef ég hef
yfirsýn yfir heimilið mitt, veit hvað ég á og hvar hlutirnir eru,“
segir hún.
Hvað drífur þig áfram þegar kemur að flutningum?
„Mér þykja flutningar vandræðalega spennandi og
skemmtilegir og þykir í raun ekkert súrt við þá nema að þrífa
mig út, það er líka virkilega leiðinlegt. Flutningar eru
líka ákveðið upphaf og ég er orðin alger meistari í að
koma með vel fyrir og gera umhverfið að mínu á
skömmum tíma.“
Nú ertu búin að einfalda lífið mikið, yrðir þú ekki
mjög fljót að flytja næst?
„Í raun hef ég síðastliðin tólf ár ekki safnað miklu umframdóti og því varð engin stórfengleg breyting við desembergjörninginn, en dót virðist fjölga sér á ævintýralegan hátt í kringum mann. Ég hef búið á sama stað
núna í tvö og hálft ár og sigli fljótlega inn í enn eitt
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Kristborg Bóel
á fjögur börn.

Ljósmynd/Jónína G. Óskarsdóttir

Kristborg Bóel Steindórsdóttir er blaðamaður og fjölmiðlakona. Hún heldur úti
blogginu www.kristborgboel.is og svo er
hún virk á Instagram
undir nafninu Kristborg Bóel.

flutningstímabilið. Ég er farin að huga að því
og þar sem ég náði bara rétt að byrja á geymslunni í
desember er hún á dagskrá í næsta barnlausa tímabili, en ég
ætla að haga þeirri yfirferð þannig að ég taki ekki einn einasta
hlut með mér á nýjan stað nema hann þjóni tilgangi eða bindist mér tilfinningaböndum, en þá á ég til dæmis við jólaskraut
eða listaverk eftir börnin mín.“
Hvernig finnst þér best að hafa umhverfi þitt?

„Sko. Það er eitthvað stórmerkilegt og ferlega
skemmtilegt að gerast innra með mér. Mig langar
að gera breytingar á heimili mínu, byggja við það
sem fyrir er. Ég veit ekki hvort heimilisstíllinn minn
í dag flokkast undir naumhyggju. Nei, ég held ekki,
frekar mætti kalla hann einfaldan, eða látlausan. Ég
hef rekið heimili í rúm tuttugu ár. Á þeim tíma hefur aldrei verið til neinn extra peningur á heimilinu,
hvort sem ég hef verið í sambúð eða búið ein, til
þess að hægt sé að kaupa dýr húsgögn eða hluti,
hvað þá skipta öllu út eins og margir gerðu í góðærinu. Í dag finnst mér það afar jákvætt, þó svo að
á sínum tíma hefði ég verið til í að taka þátt í flippinu.
Búslóðin mín hefur því safnast að mér hægt og
rólega, ég hef tekið hluti inn og hent öðrum út. Fátt
í henni er mér það kært að ég ætti erfitt við að losa
mig við það. Jú, ég hef reyndar sagt að fyrr myndi
ég ganga um í sömu fötunum í fimm ár heldur en að
losa mig við hvítu Sjöurnar mínar fjórar, eldhússtólana mína hannaða af Arne Jacobsen, en þá keypti
ég mér fyrir peningana sem ég fékk í þrítugsafmælisgjöf. Ekki heldur myndi ég nokkurn tímann losa mig við
gömlu kommóðuna sem pabbi gerði upp handa mér; líklega
100 ára gömul kommóða úr gegnheilum viði. Annað, já alveg
eins.
Ég hef sem sagt staðið mig að því að hanga á Pinterest síðustu vikur og skoða Bohemian-innréttuð heimili. Ó, hvað mér
finnst þau falleg. Allt þetta flauel, blóm, litir, mynstur og bast
– já bara þessi sjúklega miklu þægilegheit. Ég er reyndar líklega „Bohemian light“ – myndi vilja blanda þessu við minn stíl.
Nú setja líklega nokkrir spurningarmerki við það sem ég er
að segja svona í ljósi þess að ég hef að undanförnu talað
fyrir því að vera með lítið í kringum mig og losa mig við
óþarfa. Mér finnst þetta algerlega geta farið saman, enda
hef ég alltaf sagt að ég sé ekki að losa mig við dót til þess
eins að losa mig við það, heldur vel ég að láta það frá mér
sem vekur ekki hjá mér gleði eða rímar við minn smekk.
Næst þegar ég flyt og þá sérstaklega þegar ég kemst í
mitt eigið húsnæði ætla ég að færa mig nær þessu. Heimili
fyrir mér er griðastaður þar sem öllum á að líða vel, svona
eins og fuglum í hreiðri. Mér finnst þessi stíll samnefnari
fyrir það, afslappaður og kósí.“

Það er auðvelt að breyta...

...til dæmis eldhúsinu,
með litlum tilkostnaði.
Eina sem þarf eru efni og
ráðleggingar frá Slippfélaginu.

Hér má sjá eldhús sem gert var upp
af Söru Dögg innanhússarkitekt,
lakkað matt svart.

Vertu velkomin!

Borgartúni 22 og Skútuvogi 2, Reykjavík • Dalshrauni 11, Hafnarﬁrði
Opið: 8-18 virka daga og 10-14 laugardaga

• Hafnargötu 54, Reykjanesbæ • Gleráreyrum 2, Akureyri
• Sími 588 8000 • slippfelagid.is

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 10. MARS - KL. 14.00 - 14.30

Glæsilegar fullbúnar íbúðir á
Hljómalindarreit.
ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA
Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Senter

Klapparstígur 28
4 Íbúðir frá 70-131 fm.

Klapparstígur 28 er lyftuhús á fjórum hæðum auk kjallara. Veitingastaður í kjallara og á þeirri fyrstu og íbúðir á næstu þremur. Tvær íbúðir á annarri hæð, tvær íbúðir á þriðju
og rishæð, samtals fjórar íbúðir. Í kjallara eru að auki sérgeymslur íbúða, hjóla- og vagnageymsla og gangur í upphitað lokað bílastæðahús (í gegnum Klapparstíg 30).
Bílastæði fylgir hverri íbúð. Íbúðir eru fullbúnar án gólfefna en baðherbergi ﬂísalögð. Vandaðar innréttingar frá danska framleiðandanum HTH og Corestone borðplötur.
Blöndunar og sturtutæki frá Ísleiﬁ Jónssyni og eldhústæki frá AEG. Staðsetningin er einstök í hjarta miðborgarinnar rétt fyrir neðan Laugaveginn. Klapparstígur 28 tengist
nýju og glæsilegu torgi og eru allar íbúðirnar með útsýni beint út á torgið. Íbúðir tilbúnar til afhendingar.

Klapparstígur 30
11 íbúðir frá 34-82 fm

Klapparstígur 30 er lyftuhús með ellefu íbúðum. Húsið er fjórar hæðir auk kjallara. Veitingastaður í kjallara og á þeirri fyrstu og íbúðir á næstu þremur. Þrjár íbúðir á annarri
hæð, fjórar íbúðir á þriðju hæð og fjórar íbúðir á fjórðu hæð (efstu). Í kjallara eru að auki sameiginlegt þvottahús, sérgeymslur íbúða, hjóla- og vagnageymsla, gangur í
upphitað lokað bílastæðahús og tæknirými. Hægt er að kaupa stæði í bílastæðahúsi. Íbúðir eru fullbúnar með ljósum, ﬂísum á böðum og parketi. Vandaðar innréttingar frá
danska framleiðandanum HTH og borðplata úr kvartsstein frá Granítsmiðjunni. Blöndunar og sturtutæki frá Tengi og eldhústæki frá AEG. Staðsetningin er einstök í hjarta
miðborgarinnar rétt fyrir neðan Laugaveginn. Klapparstígur 30 tengist nýju og glæsilegu torgi og eru sumar íbúðanna með útsýni beint út á torgið. Íbúðir eru tilbúnar til
afhendingar.

Laugavegur 19
Íbúð 201, 85,5 fm.

Glæsileg íbúð í hjarta miðbæjarins hönnuð af Minimum ehf., Guðbjörgu Magnúsdóttur, innanhúsarkitekt. Sérsmíðaðar íslenskar innréttingar frá HBH, eldhústæki frá AEG,
borðplata úr granít og innihurðir sérsmíðaðar frá FAGUS trésmiðju í Þorlákshöfn. Í kjallara er sameiginlegt þvottahús, sérgeymsla íbúðar, hjóla- og vagnageymsla og
aðgangur að lokuðu upphituðu bílastæðahúsi. Hægt er að kaupa stæði í bílastæðahúsinu. Íbúðin skilast fullbúin með hvíttuðu eikarparketi frá Parka og baðherbergi ﬂísalagt.
Ísskápur og uppþvottavél fylgja. Staðsetningin er einstök við nýtt og fallegt torg. Margir af bestu veitingastöðum bæjarins í göngufæri ásamt verslunum, kafﬁhúsum og ﬂeira.
Tilbúnin til afhendingar.
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Svona færðu
besta verðið fyrir
eignina þína
Fasteignasalinn Páll Heiðar Pálsson segir að það
skipti miklu máli að verðleggja sig ekki út af markaðnum
og ákveðnir þættir þurﬁ að vera í lagi. Hann segir að það
séu margir þættir sem haﬁ áhrif á söluverð fasteigna.
Marta María | mm@mbl.is

Innréttingar, gólflistar
og sökklar á innréttingum geta haft áhrif á
verð fasteigna.

að eru um 30-40 atriði
„Markaðssetning og kynning skiptir
sem hafa áhrif á sölumiklu máli. Langflestir sem leita að fastverð eigna og skiptir
eign leita á vefnum og því skiptir máli að
undirbúningur, ástand
myndir séu góðar. Eignir með góðum
og kynning á eigninni
myndum eru skoðaðar að jafnaði 3-4 sinnmiklu máli en það eru aðallega 4-5
um meira á netinu en eignir með lélegum
atriði sem vega hvað þyngst. Fyrst
myndum. Þá getur skipt máli hvernig myndber að nefna verðlagningu. Auðvitað
um er raðað upp, á hvaða tíma dags og hvaða
vilja seljendur fá sem hæst verð fyrir
vikudag eignin er sett í auglýsingu á netið. Seljeignina sína en ef eign er of hátt verðlögð er
endur eru einnig hvattir til að biðja vini og ættPáll Heiðar
hætta á því að eftirspurn verði lítil. Við þær að- Pálsson
ingja að deila og dreifa kynningunni á samstæður freistast tilboðsgjafar til að bjóða lægra
félagsmiðlum,“ segir hann.
en venjulega og jafnvel undir markaðsvirði eignarinnar.
Hann segir að söluverð fari líka mikið eftir ástandi
Mikilvægt er að verðlagning sé rétt til þess að eftirspurn
fasteignarinnar.
myndist um eignina. Draumastaða seljandans er því sú
„Kaupendur leita uppi og benda á nokkur eða mörg
að tveir eða fleiri gera tilboð í eignina á sama tíma,“ segir
lítil atriði sem hægt er að setja út á, allt í þeim tilgangi að
Páll Heiðar hjá 450 Fasteignasölu og bætir við:
réttlæta lægra boð í eignina. Fólk er búið að mynda sér

Þ

DRAUMAEIGN Á SPÁNI
VILLAMARTIN - FLOTTAR ÍBÚÐIR
FRÁBÆR SPA AÐSTAÐA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Góð staðsetning
2-3 svefnherbergi, 2 baðherbergi
Sér garður, stórar svalir eða þaksvalir
Flottur sameiginlegur
sundlaugargarður
Lokað svæði
Stæði í bílakjallara
Göngufæri í verslanir og veitingastaði
Stutt á strönd, ﬂottir golfvellir
Tilbúnar eða í byggingu
Góðir skólar í nágrenninu

Verð frá 23.600.000 Ikr.
(172.000 evrur, gengi 1evra/137Ikr.)

Við höfum selt fasteignir á Spáni síðan 2001

Nánar á www.spanareignir.is
Aðalheiður Karlsdóttir

Karl Bernburg

Löggiltur fasteignasali

Viðskiptafræðingur

adalheidur@spanareignir.is
Sími 893 2495
Ármúla 4-6, Reykjavík

karl@spanareignir.is
Sími 777 4277
Ármúla 4-6, Reykjavík

ÞÚ ERT Í ÖRUGGUM HÖNDUM HJÁ OKKUR

80% af skoðuninni á eigninni fyrstu 2-3 mínúturnar eftir að
komið er inn í eignina. Atriði sem hafa áhrif á þá skoðun eru til
dæmis lýsing, birta, lykt, sökkull undir innréttingu, gólflistar
og annað sem kallar á minniháttar viðhald. Og svo skiptir ásýnd
eignarinnar miklu. Leggja þarf áherslu á að gera allt hreint og
fjarlægja alla óþarfa hluti af gólfum, smáhluti af eldhúsbekkjum, segla, miða og annað af ísskápum. Góð aðkoma að húsinu
skiptir máli. Og svo skiptir gríðarlega miklu máli að fasteignasali fylgi vel eftir og vinni markvisst að því að fá sem besta
mögulega verðið fyrir eignina,“ segir hann.
Hvaða þættir þurfa að vera í lagi svo fólk fái sem hæst verð
fyrir eignina?
„Helst þessir stóru þættir eins og þak, raki, leki, gluggar,
gler, skólp, rafmagns- og neysluvatnslagnir, ofnar og svo framvegis. Þessir þættir hafa mest áhrif á verð en auðvitað skiptir
ástand og útlit innan íbúðar einnig miklu máli. Eignir með fallegum innréttingum og gólfefnum virðast seljast á hærra verði.
Svo hefur mér fundist litaval, húsgögn og lýsing skipta miklu
máli.“
Á hvað leggur þú áherslu sem fasteignasali?
„Áður en söluferlið hefst finnst
mér gott að fá að skoða eignina á
undan með gagnrýnum hætti og
koma með hreinskilnislegar athugasemdir um hvað betur megi
fara og hvað sé líklegt að fasteignaskoðendur muni gagnrýna
til að fá eignina lækkaða í verði.
Eins legg ég áherslu á traust,
heiðarleika og hreinskilni. Alveg
sársaukalaust er að fasteignasali
og seljandi skiptist á skoðunum
og oft leiðir það til árangurs því
að fasteignasali og seljandi hafa
sama markmiðið.“
Hvernig verðleggur fólk sig út
af markaðnum?
„Í mörgum tilfellum hefur seljNýuppgert baðandi miklar væntingar um verð
herbergi getur
en mikilvægt er að hlusta á ráð
hækkað verð íbúðar.
fasteignasalans og óska eftir að
fasteignasali komi með hreinskilnislegar ráðleggingar af heiðarleika. Í tilvikum þar sem fólk liggur ekki undir pressu með að
selja er hægt að fara í tilraunir með verðlagningu en það er
bara við sérstakar aðstæður, t.d. þegar mikil eftirspurnin er á
markaðnum en lítið sem ekkert framboð. Það hefur komið upp
að eignir hafi verið seldar vel yfir markaðsvirði en í flestum tilvikum var það út af umfram eftirspurn sem rekja má til þess að
eignin var rétt verðlögð og undirbúningur til fyrirmyndar.“
Flestum finnst þeirra fasteign vera yfirburða, hvernig tæklar
þú það þegar fólk vill setja allt of mikið á eignina sína?
„Þá spyr ég hvað fólk hafi mikinn tíma til að selja og hvort
fólk sé tilbúið að vera með eignina lengur á markaðnum en
þurfi? Eins er ég hreinskilinn við seljendur því ef viðbrögðin
verða lítil hefur markaðurinn talað sínu máli og í sannleika sagt
hefur markaðurinn alltaf rétt fyrir sér,“ segir hann.

Leirdalur 23-27 - Reykjanesbæ

VERÐ FRÁ KR. 47.000.000
• Glæsilegar sérhæðir í nýbyggingum í Dalshverﬁ í Reykjanesbæ
• 4ra herbergja hæðir,
með og án bílskúrs
• Möguleiki á viðbótarfjármögnun
eða kaupleigu hjá eiganda
Heitur pottur getur fylgt
öllum eignum.

Dalsbraut 4 - Reykjanesbæ
Bókið
skoðun

VERÐ FRÁ KR. 33.500.000
Fallegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í nýbyggingu
• Sérinngangur í allar íbúðir
• Svalagangar vindvarðir með öryggisgleri
• Vönduð og viðhaldslétt bygging
• Lyftuhús
• Stórar svalir, minnst 15,5 m2
• Einfalt að setja upp svalalokun
• Nýr grunnskóli í göngufæri

Nánari upplýsingar á skrifstofu s. 420 6070 eða eignasala@eignasala.is
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Að sýsla
með aleigu
fólks er
vandasamt
verk
Hannes Steindórsson segir að starf
fasteignasala sé nákvæmnisvinna og það
skipti máli að fasteignasali sé góður í
mannlegum samskiptum. Hann segir að
fasteignamarkaðurinn sé á góðu róli núna
en það taki allt upp í þrjá mánuði að selja
fasteign, sem áður tók skemmri tíma.
Marta María | mm@mbl.is

Morgunblaðið/Árni Sæberg

að er ekki svo margt. Fyrst og fremst heiðarlegir og
duglegir, flest annað lærist. Það er mikilvægt að
vera skipulagður og stundvís. Auðvitað eru 80% af
þessu starfi mannleg samskipti þannig að það er gott
að hafa það meðferðis í þessari vinnu,“ segir Hannes.
Hannes hóf störf sem fasteignasali í janúar 2005 og er því búinn að vera í faginu í rúmlega 14 ár og segist ekki vera í leit að
öðru starfi. „Ég verð í 40 ár í viðbót. Markaðurinn hefur farið í
gegnum marga fasa á þessum tíma, bæði gríðarlega mikið að
gera og alveg niður í að maður seldi ekki neitt svo mánuðum
skipti,“ segir hann.

Þ

Hannes Steindórsson starfar á fasteignasölunni Lind í
Kópavogi.

Þorði ekki að taka stökkið
Hannes kemur úr auglýsingabransanum og var lengi að íhuga
að fara út í fasteignasölu en þorði ekki að taka skrefið.
„Ég kem úr fjölmiðlageiranum, var auglýsingastjóri SkjásEins á „prime“-tíma skjásins. Sem var gríðarlega skemmtilegur
og lærdómsríkur tími, byrjaði á SkjáEinum árið 1999 sem sölumaður, þá 21 árs gamall og þurfti að safna skeggi til þess að fólk
vildi tala við mig. Gunnar Sverrir Harðarson, einn minn besti
vinur, var búinn að reyna að fá mig í fasteignageirann í svolítinn
tíma en ég þorði ekki, svo býðst Gunnar til að vinna með mér í
teymi og þá sló ég til, sé ekki eftir því, þetta er skemmtilegasta
starf í heimi,“ segir Hannes.
Aðspurður hvað hann hafi lært á þessum 14 árum sem fasteignasali segir hann það vera ansi margt.
„Mjög erfið spurning, ég hef lært að vinna fyrir og með fólki.
Ég vinn á 25 manna fasteignasölu og gæti ekki verið heppnari
með starfsfólk. Ég hef hitt og talað við hátt í tíu þúsund Íslendinga á þessum 14 árum. Kynnst mörgu góðu fólki. Ég hef lært
að þetta er mikil nákvæmnisvinna og henni fylgir gríðarleg
ábyrgð sem ég ber mikla virðingu fyrir. Fasteignasalar sýsla
með aleigu fólks og að sama skapi er þetta stærsta fjárfesting

Morgunblaðið/Sverrir

langflestra á lífsleiðinni, það ber að minna sig á það reglulega,“
segir hann.
Hvað er alveg harðbannað að gera ef þú ert fasteignasali?
„Það er svo margt, lögin eru mjög skýr hvað má og hvað má
ekki, fasteignasali má til dæmis ekki kaupa fasteign á þeirri
fasteignasölu sem hann vinnur á,“ segir hann.

Hver eru erfiðustu tilvikin sem koma upp?
„Langerfiðustu málin eru leyndir gallar, eitthvað sem hvorki
seljandi, kaupandi né fasteignasali sér.
Langflest mál leysast farsællega en sum eru þung. Myglan er
mjög erfið, er oft inni í veggjum, sést ekki við skoðun og margir
mjög hræddir við hana. Gallamál eru alltaf erfið, fólk búið að
hlakka mikið til að komast inn á nýtt heimili og svo koma í ljós
gallar sem geta verið mjög flóknir.“
Er hægt að leysa öll mál?
„Langflest, því miður koma upp mál sem eru mjög flókin eins
og til dæmis mygla sem engin vissi af.
Ég þori ekki alveg að svara hversu mörg mál í prósentum
leysast ekki án dómstóla en það er innan við 1% myndi ég telja.“
Hvernig er fasteignamarkaðurinn akkúrat núna?
„Hann er í jafnvægi en ennþá vantar mikið upp á eðlilegan
samningafjölda miðað við fólksfjölgun síðastliðin ár. Framboð
hefur aukist jafnt og þétt og kaupendur hafa meiri tíma til að
skoða, það eru fleiri fasteignir sem koma til greina. Í flestum tilfellum getur fólk skoðað tvisvar til þrisvar áður en tekin er
ákvörðun um kaup. Það er miklu eðlilegri markaður heldur en
hefur verið síðastliðin tvö til þrjú ár þar sem stór hluti eigna
seldist strax. Ef mig misminnir ekki þá er sölutími í dag um þrír
mánuðir að meðaltali.“
Hvernig sérðu 2019 þróast?
„Mín skoðun er að samningum fjölgi lítillega árið 2019 miðað
við 2018 og fasteignaverð hækki um 3-4%, sem yrði þá í samræmi við verðbólgu. Þessum miklu hækkunum síðastliðin ár er
lokið í bili að mínu mati. Árið fór vel af stað, 19% fleiri samningar í janúar 2019 heldur en janúar 2018. Auðvitað hafa verkföll og þannig stór mál áhrif á fasteignageirann eins og aðra.
Árið verður gott í heildina, mögulega aðeins hægara næstu
mánuði á meðan kjaramál eru óleyst, í framhaldi af samningum
þar verður allt eðlilegt.“

Fallegar vörur
fyrir heimilið

Gæða vörur frá danska framleiðandanum Skovby
Fáanlegt í mörgum viðartegundum og útfærslum

Glæsilegir eldhússtólar í mörgum litum
Verð 12.900 kr.

Falleg sófaborð í miklu úrvali

Simon leðursóﬁ – 3 lengdir í boði
Verð frá 275.000 kr.
Verð 51.900 kr. settið

Verð 49.900 kr. settið

Roby leðursóﬁ – 3 lengdir í boði
Verð frá 270.000 kr.
Verð 49.900 kr. settið

Verð 34.500 kr. settið

Full búð af frábærri gjafavöru

Ítalskir Times snúningsstólar
Tau frá 105.000 kr.
Leður frá 120.000 kr.

Glæsileg verslun á þremur hæðum
með 1.600 fm sýningarsal
Aðeins 30 mínútur frá höfuðborgarsvæðinu

Tjarnargötu 2 | 230 Reykjanesbæ | Sími 421 3377 | bustod@bustod.is | www.bustod.is | Sendum um allt land
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Hvernig safnar
fólk fyrir íbúð?
Það að eignast íbúð er stórmál og yfirleitt verður ekki af fyrstu fasteignakaupum
nema fólk leggi mikið á sig og sé til í að sleppa öllum óþarfa. Ef það væri auðvelt
að spara fyrir íbúð myndu allir gera það en svo eru aðstæður fólks misjafnar og
þarf að taka marga þætti inn í jöfnuna. Það eru margar leiðir til guðs eins og sagt
er en hér eru nokkrar frásagnir af fyrstu íbúðarkaupunum.
Marta María | mm@mbl.is
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Stolt að eignast þak yfir höfuðið
Vala Pálsdóttir, ráðgjafi og formaður Landssambands sjálfstæðiskvenna,
keypti sína fyrstu íbúð 25 ára gömul. Hún segir að þessi íbúðarkaup hafi gert
hana sjálfstæða og lagt grunn að framtíðinni.
Marta María | mm@mbl.is

Hvenær keyptir þú þína fyrstu íbúð?
„Ég keypti fyrstu íbúðina mína sumarið 2000 þegar ég
var 25 ára. Ég hafði gert hlé á námi, var komin í fasta
vinnu og vildi eignast mitt eigið heimili,“ segir Vala.
Manstu á hvað þú keyptir hana?
„Hún kostaði 9 milljónir króna, falleg 3 herbergja íbúð á
Ránargötunni við Garðastræti. Fyrri eigandi hafði sett
parket á hana en að öðru leyti var allt upprunalegt. Einhverjir myndu segja frekar lúið en ég var rosalega ánægð
með hana. Sérstaklega eldhúsið sem var oggulítið og með
dökkgræna skápa en stóð undir góðu eldhúspartíi,“ segir
hún.
Hvað áttir þú í útborgun?
„Ég held að ég hafi átt rétt tæpa milljón króna, ég fékk
lán með veði í íbúðinni sjálfri fyrir um 6,5-7 milljónum
króna og svo fékk ég að auki lán upp á 1,2 m.kr. með veði
innan fjölskyldunnar. Það var úr litlu að moða þegar búið
var að ganga frá íbúðarkaupunum, ég hafði fengið hús-

gögnin hennar ömmu en ég átti engan
sófa. Ég freistaðist til að kaupa mér
einn slíkan á raðgreiðslum og þegar ég
lauk loksins við þá greiðsluröð hét ég
sjálfri mér að gera aldrei slíkt aftur og hef
staðið við það. Sófann á ég þó enn.“
Hvernig náðir þú að safna þér fyrir útborgun?
„Ég vann alls konar störf með skóla en þegar ég var 18
ára hóf ég að vinna fast á RÚV með skóla og á sumrin þar
til ég var 25 ára, reyndar vann ég eiginlega fullt starf og
gott betur síðasta árið áður en ég keypti íbúðina. Svo vann
ég öll aukastörf sem ég gat, næturvörður á hóteli, trjáklippingar að vori, afgreiðsla á listasafni og margt fleira. Þetta
púslaðist einhvern veginn og til varð smásjóður. Amma mín
hafði einnig gefið okkur systrum nokkrum árum áður styrk
sem kom sér vel. En með starfi mínu hjá RÚV öðlaðist ég
mikilvæg réttindi til að taka lán hjá LSR. Ætli það hafi
ekki hjálpað mér mest því lánshlutfallið var líka aðeins

hærra en var til dæmis hjá Íbúðalánasjóði. Þetta
var auðvitað áður en bankarnir komu inn á fasteignamarkaðinn með hærra lánshlutfall.“
Hvernig leið þér þegar þú varst
orðin íbúðareigandi?
„Ég var eðlilega mjög stolt og glöð að eignast þak yfir höfuðið en mér fannst þetta mikil
ábyrgð. Á meðan ég beið eftir afhendingu fór
ég að velta því fyrir mér hvort þetta hefði verið of stórt skref. Ég man að ég bar sérstaklega
saman þá vexti sem voru á láninu við önnur lán
eitt kvöldið til að fullvissa mig um að ég hefði ekki
gert mistök. Ég heimsótti þá útreikninga nokkrum sinnum.
Ég var líka svolítið stressuð því ég var ein um afborganir
og fannst sem ekkert mæti út af bregða.“
Hvað gerðu þessi íbúðarkaup fyrir þig?
„Þau bjuggu til þann grunn fyrir mig að eiga heimili og
vera sjálfstæð. Ég ákvað samt að klára námið mitt og til að
þetta gæti nú allt tekist þá leigði ég íbúðina mína út í eitt
ár, einu ári eftir að ég hafði flutt inn. Það var skynsamlegt,
bæði til að einbeita mér að skólanum án þess að hafa
áhyggjur af fjármálum en sem meira er að bæði voru námið
og íbúðarkaupin besta fjárfestingin fyrir framtíðina. Ég
man nú líka hvað ég var glöð þegar ég flutti aftur inn eftir
að hafa fengið inni fyrst hjá mömmu og svo vinkonu minni.“

Eigum úrval af

handklæðaofnum

Hafðu það notalegt
vottun
reynsla
ára
ábyrgð

gæði
Vagnhöfða 11, 110 Reykjavík – ofnasmidja.is – Sími 577 5177
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„Ég fékk smá arf,
ra íbúð.
en keypti alltof dý
ði bara
Ég man að ég loka
ði undir!
augunum og skrifa
þessa
Ég bara varð að fá
ðu
íbúð, og að sjálfsög
reddaðist það,“
á
segir íslensk kona
sextugsaldri.

Íbúð í Köben

„Ég bar út
Moggann sem unglingur og vann með skóla
og lagði fyrir og fékk
svo lán fyrir rest! Keypti
2012/2013 frábæra
íbúð,“ segir kona á
fertugsaldri.

Hef aldrei safnað fyrir íbúð
Sigurbjörg Arnarsdóttir grafískur hönnuður keypti íbúð með systur sinni 1997. Hún segir hér frá því
hvernig hún fór að því að safna sér fyrir íbúð og hvernig það hafi verið að búa með systur sinni.

„Ég vann öll
sumur frá 13 ára aldri
og með skóla. Lagði fyrir það
sem fór ekki í mat eða leigu.
Keypti svo ponsulitla íbúð, 33
fm, þá 21 árs, seldi nokkrum
árum seinna og stækkaði
við mig,“ segir kona
á fertugsaldri.

Marta María mm@mbl.is
Hvernig safnaðir þú þér fyrir íbúð?
„Ég hef aldrei safnað fyrir íbúð. Ég var
nýbúin í námi árið 1997 og átti ekki krónu.
Systir mín sem líka var nýlega búin í námi
átti 500 þúsund krónur. Við duttum niður á
íbúð í miðbænum sem kostaði 5,7 milljónir.
Hún var yfirveðsett og það hvíldu á henni
5,2 milljónir. Við buðum bara uppsett verð
og fengum hana. Þessi íbúð var alveg í rúst
og hafði verið dópgreni áður en við tókum
við henni. Við fengum 500 þúsund króna lán
í bankanum og komum okkur inn fyrir
þann pening með góðri hjálp frá pabba. Á

næstu árum bættum við
svona 1 milljón til viðbótar í lagfæringar,“
segir hún.
Aðspurð hvernig
sambúð þeirra
systra hafi verið
segist hún mæla
með þessu.
„Við bjuggum saman
í sjö ár. Að þeim tíma
loknum seldum við íbúðina á
14,7 milljónir, þá voru húsbréf í

s 570 4800
gimli@gimli.is

Halla Unnur Helgadóttir
löggiltur fasteignasali
halla@gimli.is

Arnartangi 63, 270 Mosfellsbær

www.gimli.is

94 m2

Vel skipulagt endaraðhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ.
Eignin skiptist í forstofu, stofu/borðstofu, eldhús, þvottahús,
baðherbergi og þrjú svefnherbergi. Verð 49,9 mkr.
Nánari upplýsingar:
Lilja Hrafnberg, aðstm. s 820 6511, lilja@gimli.is
Hringdu eða sendu tölvupóst til að bóka skoðun.

Kvíslartunga 9, 270 Mosfellsbæ

gangi og fengum við yfirverð þegar
þau voru seld. Þessir peningar sem
við fengum á milli dugðu til þess
að við keyptum okkur báðar 3
herbergja íbúðir og eru grunnurinn að þeim eignum sem við
eigum í dag.“
Hvernig var að eiga
íbúð með systur sinni?
„Það var bara yndislegt að búa
með systur sinni. Það er lítill aldursmunur á okkur og okkur kom mjög
vel saman og gerir enn í dag.“

286 m2

Fallegt og sérlega rúmgott 7 herbergja parhús með innbyggðum
bílskúr við Kvíslartungu 9 í Mosfellsbæ. Samtals er eignin skráð
286,3 m2, þar af er bílskúr 32,2 m2. Frábært útsýni. Verð 87,9 mkr.
Nánari upplýsingar: Halla Unnur Helgadóttir Löggiltur fasteignasali, í síma 6594044, tölvupóstur halla@gimli.is.
Hringdu eða sendu tölvupóst til að bóka skoðun.

Löngudælaholt 22, 801 Selfoss

92 m2

Virkilega fallegt og vel við haldið heilsárhús með gestahúsi,
skráð samtals 91,2 m2. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og svefnloft,
heitur pottur og gróðurhús. Stór pallur og falleg og gróin lóð.
Ljósleiðari. Flest húsgögn og smáhlutir fylgja. Verð 28,7 mkr.
Nánari upplýsingar: Halla Unnur Helgadóttir Löggiltur
fasteignasali, í síma 6594044, tölvupóstur halla@gimli.is.
Hringdu eða sendu tölvupóst til að bóka skoðun.

Hraunbær 30, 110 Reykjavík

107 m2

Vel skipulögð og rúmgóð 4ra herbergja íbúð við Hraunbæ 30.
Íbúðin er á 3. hæð er samtals 107,7 m2, þar af er geymsla í
sameign 4,2 m2. Verð 38,9 mkr.
Nánari upplýsingar:
Lilja Hrafnberg, aðstm. s 820 6511, lilja@gimli.is
Hringdu eða sendu tölvupóst til að bóka skoðun.

Kögursel 20, 109 Reykjavík

199 m2

Fallegt og vel viðhaldið einbýli, vel staðsett í Seljahverfi. Eignin
er samtals 199,2 m2 að stærð, þar af er bílskúr 22,9 m2. Húsið
er töluvert stærra en skráð stærð segir til um þar sem einnig er
risloft undir súð. Verð 77,7 mkr.
Nánari upplýsingar:
Elín Urður, aðstm., elin@gimli.is, s 820 6511 / 690 2602
Hringdu eða sendu tölvupóst til að bóka skoðun.

Boðagrandi 3, 107 Reykjavík

96 m2

Fjögurra herbergja íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli. Húsið
nýmálað að utan og viðgert. Snyrtileg sameign utan sem innan. Frábær fjölskylduíbúð á eftirsóttum stað í Vesturbænum
með stæði í lokuðu bílskýli. Verð 48,9 mkr.
Nánari upplýsingar: Bárður H Tryggvason Sölustjóri,
s 896 5221, tölvupóstur bardur@gimli.is.
Hringdu eða sendu tölvupóst til að bóka skoðun.

Spiced Honey
litur ársins 2019

Opið: 8-18 virka daga 10-14 á laugardögum

Síðumúla 22 | Sími 517 0404 | serefni.is

– Leiðandi í litum –
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Sankar ekki
að sér hlutum sem hún
ekki notar
Bryndís Hagan Torfadóttir hefur flutt um
það bil 50 sinnum og er löngu orðin vön að
pakka ofan í kassa. Stundum notar hún
flutningana til að grisja og gefa frá sér.
Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

Morgunblaðið/Hari

lestum þykir fátt leiðinlegra en að flytja. Það er
svo afskaplega mikið umstang sem fylgir því að
pakka stóru sem smáu ofan í kassa, sem síðan
þarf að bera í tuga- og jafnvel hundraðavís upp
eða niður þrönga stiga og stafla í flutningabíl
eða gám. Að ekki sé minnst á níðþung húsgögnin, og svo
einfaldlega það allsherjarrask sem verður á heimilislífinu
á meðan. Þegar upp er staðið óskar fólk þess yfirleitt að
þurfa aldrei aftur að flytja, strengir þess heit að hætta að
safna þungum bókum og sparistellum, og helst kaupa aðeins lauflétt basthúsgögn eftirleiðis.
Eftir að hafa sennilega flutt um það bil 50 sinnum á lífsleiðinni – oft á milli landa – játar Bryndís Hagan Torfadóttir að hún hafi ekki mjög gaman af flutningunum en

F

www.ils.is

569 6900

hún hefur tamið sér ákveðin vinnubrögð sem einfalda
flutningana og byrjar t.d. á að tæma geymsluna.
Ástæðan fyrir þessum tíðu flutningum Bryndísar er að
hún starfaði í hartnær 50 ár hjá flugfélaginu SAS. Var hún
m.a. fengin til að setja ferðaskrifstofu á laggirnar á Grænlandi, opna þjónustuver í Eistlandi, og sinna fjölbreyttum
verkefnum á Norðurlöndum og í Bretlandi.
Heimilið er griðastaður
Þrátt fyrir að flytja svona oft er Bryndís ekki með berstrípaða búslóð. Hún hefur oft notað flutningana til að
gera tilraunir með nýjan stíl, er núna búin að útbúa heimili
sitt þannig að áherslan er á hlýleika og notalegheit. „Ég
hef farið frá því að vera með allt skandinavískt, ljóst og

9–16

Húsnæðislán 101
Hvað þarf ég að vita áður
en ég tek húsnæðislán?

Aðgengi að húsnæði fyrir alla
Íbúðalánasjóður er sjálfstæð stofnun í eigu
ríkisins. Hlutverk okkar er að stuðla að

Opinn fræðslufundur í húsakynnum

stöðugleika á húsnæðismarkaði og tryggja

Íbúðalánasjóðs í Borgartúni 21, miðviku-

almenningi aðgengi að viðunandi húsnæði

daginn 13. mars frá kl. 17-18. Aðgangur

á viðráðanlegu verði. Hlutverk húsnæðis-

er ókeypis og boðið verður upp á léttar

sviðs Íbúðalánasjóðs er að veita einstak-

veitingar.

lingum og fjölskyldum á Íslandi hlutlausa
og heiðarlega fræðslu og ráðgjöf í

Skráning og nánari upplýsingar
á www.ils.is

húsnæðismálum.

hreint, yfir í að gera heimilið eins og nú þar sem mikið er af
bókum, skinnum, útsaumi og dökkum litum,“ útskýrir hún.
Bryndís gætir þess að sanka ekki að sér hlutum sem hún
ekki þarf og stundum hafa flutningarnir kallað á að grisja og
þá ýmist leyfa ættingjum og vinum að taka húsmuni sem gætu
nýst þeim, eða einfaldlega gefa á nytjamarkað. „Ég hef reynt
að njóta þess sem ég á, en sakna ekki þess sem ég læt frá mér,
heldur safna bara minningum. Ef eitthvað skemmist eða glatast – eins og þegar heil búslóð týndist eitt sinn – þá hef ég
hugfast að þetta eru bara dauðir hlutir og að það er fólkið í
kringum mig sem skiptir raunverulega máli,“ segir hún og
bendir á að af þeim sökum sé nauðsynlegt að heimilið skapi
þægilegan ramma utan um þá sem þar búa, sé vagga og vistlegur griðastaður, og að gestum líði vel þegar þá ber að garði.
Bryndís á því allstóra búslóð, en burðast ekki með neitt sem
hún ekki notar. Passar hún sig sérstaklega á að fylla geymsluna ekki af drasli: „Þar hef ég hluti á meðan þeir eru ekki í
notkun, en tek síðan fram þegar ég
skýst á golfvöllinn, í veiðiferð, eða
Ég hef reynt að
byrja að skreyta fyrir jólin. Allt sem er
njóta þess sem ég á,
í geymslunni á sitt hlutverk og situr
ekki óhreyft á hillu allt árið – því þá er en sakna ekki þess
best að koma því einfaldlega á nytjsem ég læt frá mér,
armarkað eða á haugana.“
heldur safna bara
Einnig gætir Bryndís að því að
minningum
reyna að laga heimilið að þeim stað
sem hún býr á, og t.d. haga matseldinni að matarhefðum og
hráefni heimamanna. „Ég er ekki að taka íslenska matinn með
mér, heldur læri á, og tem mér að njóta matarmenningarinnar
á hverjum stað: að sakna aldrei neins en vera þeim mun duglegri að reyna eitthvað nýtt og safna minningum.“
Lætur fagmenn um burðinn
Eftir að búið er að tæma geymsluna segir Bryndís að eftirleikurinn sé tiltölulega einfaldur. Það þarf ekki að taka langan
tíma að pakka smáhlutunum í hverju herbergi ofan í kassa og
merkja vel. Viðkvæmustu hlutunum vefur Bryndís inn í
pappír, og kaupir hún hvítar arkir frekar en að nota dagblaðapappír því þannig getur hún sparað sér uppvask ef blek
nuddast t.d. á postulínið. „Ætli það taki ekki tvo daga að
pakka öllu niður og fæ ég síðan fagmenn til að sjá um
burðinn.“
Bryndís segir betra að ráða flutningamenn en að leita á náðir vina og ættingja við að aðstoða við flutningana. „Sá
viðbótarkostnaður ætti einfaldlega að vera hluti af því sem
lagt er til hliðar til að standa straum af flutningunum, frekar
en að vera að ónáða önnum kafið fólk og níðast á vinskapnum.
Það getur líka skapað alls kyns vandræði ef einn vinur kemur
að hjálpa en annar kemst ekki, og fólk fær jafnvel samviskubit
ef eitthvað veldur að það getur ekki lagt sitt af mörkum við
flutningana. Þá er vikan orðin þannig hjá flestum að mörgu
öðru þarf að sinna en að burðast með kassa og húsgögn fyrir
annað fólk.“
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Geti tekið upplýsta ákvörðun
Á að velja óverðtryggt eða verðtryggt? Er lægra veðhlutfall að skila
sér í hagstæðari kjörum? Íbúðalánasjóður mun halda fræðslufundi um
flókinn heim fasteignalána.
Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is
lestir hafa einhverja hugmynd um hvernig fasteignalán
virka, en marga skorti nákvæmari þekkingu á þeim
lánamöguleikum sem standa til boða og þurfa fræðslu
til að geta tekið upplýsta ákvörðun um sín lánamál,“
segir Kristján Arnarsson.
Kristján er sérfræðingur á húsnæðissviði
Íbúðalánasjóðs en stofnunin mun efna til
fræðslufunda á komandi vikum og mánuðum þar sem farið verður á skýran og
skiljanlegan hátt yfir helstu hugtök
fasteignalána. Fyrsti fundurinn verður haldinn í húsakynnum Íbúðalánasjóðs í Borgartúni 21, næstkomandi
miðvikudag kl. 17.00 og í framhaldinu er
stefnt að því að halda fleiri fundi bæði í
Reykjavík og á landsbyggðinni. „Jafnframt
höldum við fundi í samvinnu við Rauða krossinn
Kristján
í Reykjavík þar sem fræðslan fer fram á pólsku,
Arnarsson
farsí og fleiri tungumálum, og gestir fræddir bæði
um húsnæðislán en einnig um leigumarkaðinn og þá styrki sem
eru í boði,“ útskýrir Kristján.
Fræðslufundirnir eru öllum opnir og ókeypis en skrá þarf þátttöku í gegnum heimasíðu Íbúðalánasjóðis, www.ils.is.

F

Greiðslubyrði og kostnaður
Kristján segir fundina endurspegla breytt hlutverk stofnunarinnar en Íbúðalánasjóður er að breytast úr því að vera fyrst og
fremst lánasjóður yfir í að vera stofnun sem vinnur að því að
tryggja að allir hafi aðgengi að húsnæði við sitt hæfi. Hann segir
fasteignakaup og lántöku geta verið flókin við að eiga og kemur
það sér vel fyrir þá sem eru í kauphugleiðingum að hafa betri

Fasteignamarkaðurinn
getur stundum virkað eins
og mikill frumskógur.
Morgunblaðið/ÞÖK

skilning t.d. á muninum á verðtryggðum og óverðtryggðum lánum og hvaða áhrif atriði eins og verðbólga og lánstími geta haft á
greiðslubyrði og heildarkostnað lántakandans. „Annars getur
það komið fólki mjög óþægilega á óvart ef t.d. verðbólguskot hefur þau áhrif að mánaðarlegar afborganir af verðtryggðu láni
hækka allverulega. Lánin sem eru hagstæðust í byrjun eru ekki
endilega hentugasti kosturinn þegar fram í sækir, á meðan lán
með tiltölulega þunga greiðslubyrði fyrstu misserin og árin geta
þýtt að afborganir verða mun viðráðanlegri seinna meir.“
Að sögn Kristjáns ættu fræðslufundirnir ekki aðeins að
gagnast þeim sem hyggjast kaupa sína fyrstu fasteign, heldur
líka þeim sem eru nú þegar með húsnæðislán. Með því að skilja
lánamöguleikana betur má nefnilega stundum finna leiðir til að fá
hagstæðari kjör. „Búið er að lækka stimpilgjöld og lántökugjöld,

Fjarðargötu 17, 220 Hafnarﬁrði
s 520 2600 | as@as.is

www.as.is

hægt að flytja lán á milli eigna og í sumum tilvikum má gera upp
gömul lán án uppgreiðslugjalds. Hafi fólk tekið tiltölulega óhagstætt lán, en á rétt á þægilegri afborgunum eða lægri vöxtum
annars staðar, getur endurfjármögnun gamla lánsins sparað háar
fjárhæðir – en það verður samt að skoða mjög vandlega hvert tilvik fyrir sig.“
Þá er mikilvægt að hafa hugfast að stundum getur verið skynsamlegra að leigja en að kaupa. „Það hefur þótt einn helsti ókostur leigumarkaðarins að leigjendur búa við takmarkað húsnæðisöryggi, en vonir standa til að bæta úr því, s.s. með auknum
umsvifum óhagnaðardrifinna leigufélaga. Á móti kemur að mun
minni kostnaður fylgir því að skipta um leiguhúsnæði en að
kaupa og selja fasteign, og leigjandinn þarf ekki að hafa áhyggjur
af óvæntum kostnaði, s.s. vegna viðgerða og viðhalds.“

Í hjarta Hafnarfjarðar
frá árinu 1988
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Greiðslumatið
klárt á nokkrum
mínútum

Þegar kaupa á fasteign
er vissara að gæta þess
að spenna bogann ekki
of hátt, svo að eitthvert
svigrúm sé eftir í fjárhag
heimilisins.

Með greiðslumat í höndunum veit fólk betur hvar það
stendur í leitinni að réttu fasteigninni.
Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is
tefán Karl Sævarsson og Jarþrúður Birgisdóttir hjá Arion
banka segja það gott fyrsta skref
fyrir fólk í fasteignakaupahugleiðingum að fá rafrænt greiðslumat.
Framfarir í fjártækni hafa gert það að verkum að núna tekur aðeins örfáar mínútur að fá
greiðslumat en gat tekið marga daga áður:
„Arion banki hefur boðið upp á rafrænt
greiðslumat á netinu frá því í árslok 2016 og
tekur um þrjár mínútur að fá niðurstöðu, og
síðan hægt að taka lán á fimm mínútum. Áður
gat það tekið á bilinu 7-10 daga að gera
greiðslumat og sjálft lánsferlið gat tekið heilan mánuð,“ segir Jarþrúður en hún er þjónustustjóri fjármálaráðgjafa hjá bankanum.
Stefán er vörustjóri íbúðalána og segir hann
að ekki þurfi lengur að koma með bunka af
skjölum í bankann heldur eru allar þær upplýsingar sem notaðar eru við greiðslumatið
sóttar sjálfkrafa til Ríkisskattstjóra, Creditinfo, Þjóðskrár og fleiri aðila. „Það eina sem
þarf er rafræn skilríki í síma og kostar
greiðslumatið 8.800 kr fyrir hjón og sambýlisfólk en 5.500 fyrir einstaklinga,“ útskýrir Stefán en gjaldið stendur undir útlögðum kostnaði
bankans við þjónustuna enda þarf að greiða
fyrir gögnin sem sótt eru.

S

Gott að eiga sparnað
Greiðslumatið segir til um hversu hátt lán
umsækjandinn gæti fengið, en Jarþrúður segir gagnlegt að fylgja greiðslumatinu eftir með
fundi með fjármálaráðgjafa til að fara betur
yfir stöðuna og hvaða valmöguleikar gætu
hentað best bæði við val á fasteign og fjármögnunarleið.
Stefán minnir á að þegar keypt er eign
verði lántakandi að geta reitt fram a.m.k. 20%
af upphæð kaupsamningsins en 15% ef um er
að ræða fyrstu kaup. Er því góð regla að byrja
að spara snemma til að hafa meira fjárhagslegt svigrúm þegar kemur að því að kaupa
fasteign. Þá sé mikilvægt að fara vandlega yfir þá lánamöguleika sem standa til boða enda
getur heildarlántökukostnaður og greiðslubyrði verið mjög breytileg eftir því hvort tekið
er verðtryggt lán eða óverðtryggt, langt lán
eða stutt. „Ef t.d. tekið er verðtryggt jafngreiðslulán með 3,65% föstum vöxtum, og miðað við 4% verðbólgu, þá byrjar höfuðstóll 40
ára láns ekki að lækka fyrr en eftir 22 ár, en
það byrjar að saxast á höfuðstólinn eftir rösklega 7 ár ef tekið er lán með 25 ára endurgreiðslutíma,“ segir Jarþrúður. „Mánaðarlegar afborganir af 20 milljóna króna láni

Morgunblaðið/Eggert

Jarþrúður
Birgisdóttir

Stefán Karl
Sævarsson

til 40 ára eru 80 þúsund í samanburði við 102
þúsund fyrir 25 ára lán, hins vegar eru heildargreiðslur fyrir 40 ára lán 92 milljónir en 52
milljónir fyrir 25 ára lán.“
Með séreignarsparnað uppi í erminni
Stefán bendir á að ungt fólk geti líka brúað
bilið við kaup á fyrstu eign með því að taka út
séreignarsparnað . „Séreignarsparnaður er
því sniðug leið fyrir marga til að spara fyrir
fasteignakaupum enda greiðir vinnuveitandi
framlag á móti því sem lagt er fyrir í mánuði
hverjum. Verður þó að muna að séreign-

arsparnaðinn er ekki hægt að taka út fyrr
nema með því að framvísa þinglýstum kaupsamningi og því hentugt að nota þennan
sparnað upp í afsalsgreiðsluna.“
Bætir Jarþrúður því við að ef til stendur að
kaupa fasteign verði að muna að taka með í
reikninginn viðhaldskostnað og ýmsa skatta
sem þarf að greiða. „Það kemur fólki oft í
opna skjöldu ef það t.d. greiðir nú þegar
200.000 kr. á mánuði í leigu að það fær ekki
greiðslumat fyrir láni sem hefði jafnháa
greiðslubyrði á mánuði. Kemur það einmitt til
af því að alls kyns viðbótarkostnaður fylgir því
að eiga fasteign, s.s. fasteignagjöld, greiðslur í
hússjóð, viðhald og viðgerðir.“
Skiptir líka miklu, að mati Stefáns, að lántakendur gæti þess að spenna bogann ekki of
hátt. „Frekar en að hafa það sem útgangspunt
hvaða upphæð væri að hámarki hægt að taka
að láni ætti fólk að vega vandlega og meta
hvers konar eign það þarf og sníða sér stakk
eftir vexti. Það koma nefnilega alltaf upp einhverjir óvæntir hlutir í lífinu og þá er vissara
að hafa nægilegt fjárhagslegt svigrúm.“

Nú hafa Garður og Byr fasteignasölur haﬁð samstarf.
Erum í Hveragerði og Reykjavík.

Víðiteigur 8 - Mosfellsbæ

Völuteigur 6 - Mosfellsbæ

Brekkuland 8 - Mosfellsbæ

222,4 m2 – Verð 79.900.000,-

259,9 m2 – Verð 52.500.000,-

232,5 m2 – Verð 89.900.000,-

Einbýli 176 m2 á einni hæð – aukaíbúð í 46.4 m2 bílskúr.
4 svefnherbergi, nýlegt eldhús, stofa/borðstofa,
baðherbergi, gestasnyrting, sjónvarpshol, þvottahús,
parket og flísar á gólfum
Bílskúr: 2 svefnherbergi, eldhús, stofa, baðherbergi
Eignin er í enda í botlanga - Rólegt umhverfi.

Glæsilegt atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum.
Neðri hæð: 135 m2, lofthæð 3 metrar, innkeyrsluhurð, gönguhurð, eldhús, gólf flísalögð, baðherbergi,
gestasalerni.
Efri hæð: Öll hæðin er parketlögð og verulega
snyrtileg, nýtist sem íbúð, útgengi út á svalir.

Einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 60 m2
bílskúr með bílalyftu. Eignarlóð 1.422 m2 .
Neðri hæð: forstofuherbergi, eldhús, þvottahús,
stofa/borðstofa, sólpallur með heitum potti.
Efri hæð: 4 svefnherbergi og er aðalsvefnherbergið
með útgengi út á svalir, sjónvarpshol, baðherbergi.

Lyngmóar 16 – 210 Garðabæ

Dýjagata 13 – 210 Garðabæ

Dýjargata 16 – Garðabæ

90,8 m2 – Verð 39.900.000,-

300.9 m2 – Verð 115.000.000,-

400 m2 – verð 195.000.000,-

Björt 73,2 m2 2 herbergja íbúð ásamt 17,6 m2 bílskúr
á barnvænum stað í Garðabænum.
Íbúðin er á 3. hæð með fallegu útsýni til norðurs.
Yfirbyggðar suður svalir sem nýtast í dag sem herbergi.
Parket er á gólfum nema á baðherbergi og
svölum sem eru flísalagðar.

Glæsilegt og vel hannað einbýlishús á frábærum
útsýnisstað yfir Urriðavatn. Örstutt er á golfvöllinn,
verslanir og skóla. Húsið sem er staðsteypt er vel
rúmlega fokhelt og stendur á 930 m2 lóð.
Innra skipulag: 4-5 svefnherbergi, 2 stofur, sjónvarpshol, 2 baðherbergi, fataherbergi, þvottahús, lofthæð
2,8m - 5,5m. Bílskúr er 66.2 m2.

Glæsilegt 400 m2 reisulegt einbýlishús með þreföldum
bílskúr og tveimur full innréttuðum aukaíbúðum á
1594 m2 lóð með óhindrað útsýni yfir Urriðavatn.
Húsið er fullbúið og flottur arkitektúr. Vandaðar
innréttingar, gólfefni, tæki og ekkert verið til sparað.

Sólvallagata 63 – 101 Reykjavík

233,4 m2 – Verð 145.000.000,-

Glæsilegt endurnýjað einbýlishús á tveimur hæðum ásamt sér íbúð í kjallara.
1. hæð: Anddyri, borðstofa, stofa með útgengi út í garð, eldhús, baðherbergi
2. hæð: Hol, þrjú rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi
Kjallari: Sérinngangur, hol, tvö rúmgóð svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og gestasnyrting
Öll rými hússins eru parketlögð nema baðberbergin og anddyri er flísalagt.
28 m2 flísalagður bílskúr. Bílskúrshurð með rafmangsopnara, tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Sturta.

Guðbergur
Guðbergsson
Löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari

Ögurhvarf 6, 203 Kópavogur | Austurvegur 26, 800 Selfoss | s 893 6001 | beggi@fasteignasalan.is
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Fjóla kýs að hreiðra um sig í
stofunni þegar hún vill hafa það
gott. Snarkandi arineldur eyðileggur ekki stemninguna.

Rut Káradóttir innanhússarkitekt hannaði
allar innréttingar hússins.
Í Eldhúsinu er dökkbæsuð eikarinnrétting og
hnausþykkar borðplötur.

Í eldhúsinu er mjög stór eyja
sem setur svip sinn á rýmið.

„Ég nærist á því að hafa
fallegt í kringum mig“
Fjóla Ósland Hermannsdóttir, sjálfstætt starfandi hönnuður, býr vel í 110
Reykjavík ásamt eiginmanni sínum, Guðmundi Þórði Guðmundssyni, dóttur
þeirra Júlíu og hundinum Gretti. Húsið er ákaflega vandað og fallegt en allar
innréttingar eru teiknaðar af Rut Káradóttur innanhússarkitekt.
Marta María | mm@mbl.is

F
Fjóla Ósland
Hermannsdóttir hefur
búið sér og sínum
fallegt heimili.

jóla útskrifaðist úr fatahönnun frá Listaháskóla Íslands árið 2007. Sama ár stofnaði hún
hönnunarstúdíóið OSLAND og hefur síðan þá
fengist við allskonar hönnun. Hún hefur hannað munstur, fatnað og skartgripi svo eitthvað

sé nefnt.
„Ég hef verið að mála myndir í gegnum tíðina og eftir
nokkurt hlé kom ég með „Landscape“-seríuna mína, sem
eru abstrakt, hringlaga myndir málaðar á tré. Einnig er
hægt að fá plaggöt með myndlistinni minni,“ segir Fjóla.
Í desember vann hún myndskreytikeppni Krumma en
Krumminn eftir hönnuðinn Ingibjörgu Hönnu Bjarnadóttur varð 10 ára á síðasta ári. Fjóla myndskreytti hann
og var hann framleiddur í takmörkuðu upplagi sem er
löngu uppselt.
„Það allra nýjasta hjá mér er svo ný lína af kertastjökum úr endurunnu járni en þar held ég áfram með hringlaga formið úr myndlistinni minni,“ segir hún en myndirnar eru til sölu í Magnolia á Skólavörðustíg og í HAF
store við Geirsgötu.
Þegar Fjóla er spurð út í heimili sitt segist hún hafa

fallið fyrir húsinu vegna staðsetningarinnar en það er við
Elliðavatn í 110 Reykjavík en fjölskyldan hefur búið í
húsinu síðan 2014.
„Húsið er opið og bjart með undurfögru útsýni yfir Elliðavatn. Í húsinu er gott pláss fyrir alla fjölskylduna,“
segir hún.
Það var margt sem heillaði Fjólu við húsið. Fyrst ber
að nefna arkitektúr hússins og allir stóru gluggarnir á
húsinu sem hleypa birtunni inn. Auk þess er mikil lofthæð í húsinu og stórkostlegt útsýni.
„Okkur fannst staðsetningin góð en úr húsinu er stutt
í frábærar gönguleiðir.“
Hjónin fengu Rut Káradóttur, sem er einn þekktasti
innanhússarkitekt nútímans, til þess að hanna allar innréttingar í húsið. Innréttingarnar voru svo sérsmíðaðar
hjá Smíðaþjónustunni.
Þegar Fjóla er spurð að því hvernig hún vilji hafa í
kringum sig segist hún sækjast eftir hlýleika.
„Ég vil hafa heimilið opið og bjart með hlýjum náttúrulegum litatónum. Ég vil hafa þægileg húsgögn og
mér finnst skipta máli að blanda saman gömlu og nýju.
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Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Grái liturinn passar vel við litrík
listaverk.

Falleg listaverk setja svip
sinn á húsið.

Blóm prýða hvert heimili og svo vil ég hafa myndlist á
veggjunum.“
Hefur þú flutt oft á lífsleiðinni?
„Já, ég myndi segja það. Ég bjó alls 8 ár erlendis, í
Danmörku og Þýskalandi, og hef búið í allskyns húsnæði. En ég er virkilega komin heim þar sem ég bý í
dag.“
Hvaðan koma húsgögnin?
„Húsgögnin eru samansafn héðan og þaðan.
Klassísk hönnun í bland við
annað.“
Hvar á heimilinu líður
þér best?
„Mér líður best í sófanum í stofunni með góðan
kaffibolla og hundinn
Gretti kúrandi mér við
hlið.“
Hvernig heimilistýpa ert
þú? Ertu alltaf að breyta
og bæta eða gerir þú hlutina einu sinni og lætur þar
við sitja?
„Mér finnst mikilvægt að
Heimili Fjólu og
hafa góðan heilsteyptan
Guðmundar smekklega
innréttað og listinni er
grunn á heimilinu. Ég nærgert hátt undir höfði.
ist á því að hafa fallegt í
kringum mig og mér finnst
mjög skemmtilegt að raða hlutum upp á nýtt hjá mér.
Þannig öðlast hlutirnir nýtt líf. Gaman er að skipta út
púðum og öðrum textíl. Ég tek líka til hliðar og geymi.
Það er ótrúlegt hvað hægt er að breyta heimilinu bara
með því að raða sömu hlutunum upp á nýtt.“
Hvað drífur þig áfram?
„Samverustundir með fjölskyldunni. Lifa lífinu lifandi.“
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Stangarbraut 3,
stór sumarhúsalóð

Heiðmörk 8, Hveragerði
Til sölu snoturt og vel staðsett endaraðhús á einni hæð
við Heiðmörk í Hveragerði. Stærð 82,5 m2. 2 svefnherbergi með möguleika á því þriðja. Steinsteypt hús með
grónum sérgarði og góðri aðkomu. Bílskúrsréttur. Nýr
útiskúr. Nýlegt þak. LAUS STRAX! Verð kr. 35,9 millj.

Smáratún 7, Selfoss

Sérvalin 6.100 m2 sumarhúsalóð í landi
Múrarafélagsins í Öndverðarnesi í Grímsnes- og Grafningshreppi. Mögulegt er
að byggja um 350 m2 hús. Ekkert verður
byggt bak við húsið. Góð staðsetning
með tilliti til staðsetningar og útsýnis.
Lóðin er leigulóð og er leigan um
127.000 á ári. Verð 4,7 m.

Rúmgóð og björt 3-4 herb.
ris íbúð í þríbýlishúsi.
Manngengt geymsluris er
yﬁr íbúðinn. Íbúðin er skráð
55,5 m2 en er mun stærri.
Sameiginlegur inngangur.
Gróinn suður garður. Miklir
möguleikar Verð 23,5 millj.

ÞEKKING - ÞJÓNUSTA - ÞINN HAGUR
Hrafnhildur Bridde
Löggiltur fasteignasali
Yﬁr 20 ára reynsla við sölu fasteigna
hrafnhildur@hbfasteignir.is
s: 8214400

Ármúli 4-6, 108 Reykjavík – Sími

HB FASTEIGNIR

821 4400 – www.hbfasteignir.is
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Þarfir fjölskyldunnar
breytast og flestir
geta reiknað með að
flytja a.m.k. 4-5 sinnum á lífsleiðinni.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Eignin þarf að henta þörfum fjölskyldunnar
Við val á fasteign er gott að skoða
hversu auðvelt er að komast til
og frá vinnu. Bílskúr eða kjallaraherbergi sem nýta má sem
íbúðareiningu og leigja út getur
létt greiðslubyrðina.

verða að taka bílinn með í reikninginn og
gætu þá valið sér húsnæði á svæði þar sem
góðar líkur eru á að umferðartími í og úr
vinnu sé sem stystur.“
Flestir flytja nokkrum sinnum

Ingibjörg segir að við fasteignakaup
eigi fólk almennt að reyna sjá fyrir
nokkur ár fram í tímann hverjar þarfir
Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is
fjölskyldunnar eiga eftir að verða en
flestir þurfi þó að skipta um húsnæði að
minnsta kosti fjórum til fimm sinnum á lífsaup á fasteign ein stærsta einstaka
leiðinni, í samræmi við það hvernig fjölskyldan
Ingibjörg
fjárfestingin sem fólk ræðst í á lífsleiðinni, og Þórðardóttir stækkar og þarfir heimilismeðlima breytast.
mikilvægt að velja góða eign sem hæfir þörf„Margir hafa áhuga á að eignast fasteign sem
um kaupenda hverju sinni. Vitanlega er einnig
býður upp á sveigjanleika í notkun, og jafnvel þannig að
mikilvægt að eignin haldi verðgildi sínu og auðunnt sé að búa til aukaíbúð eða innrétta bílskúr sem gæti
veldlega gangi að finna kaupanda þegar kemur að því að
nýst sem íbúðareining, verið tekjulind og þannig létt
selja
greiðslubyrði áhvílandi lána,“ segir hún og minnir jafnframt
Ingibjörg Þórðardóttir er löggiltur fasteignasali hjá Híbýli
á að íbúðareigendur ættu að gera ráð fyrir því að verja þurfi
fasteignasölu og fyrrverandi formaður Félags fasteignasala.
ákveðnum fjármunum, jafnvel ár hvert, í viðhald og endurHún segir að við val á eign sé það yfirleitt stærð og staðbætur á húsnæði, ásamt því að greiða ýmis gjöld og skatta
setning sem ráði mestu, sem og að eignin fullnægi þörfum
sem fylgja því að eiga fasteign.
kaupanda og fjölskyldu hverju sinni. Kaupendur verði t.d. að
Á undanförnum árum hefur verið mikill uppgangur í bygghuga að því hversu greiðlega þeim mun ganga að komast til
ingu íbúðarhúsnæðis og margir hafa kosið að kaupa nýja
og frá vinnu, og hvort börnin muni eiga auðvelt með að komfasteign enda fylgi þeim visst öryggi. „En fólk borgar líka
ast gangandi í skóla og frístundastarf. „Mörgum hugnast að
hærra verð fyrir nýju eignirnar, m.a. í þeirri trú að vænta
búa miðsvæðis og reyna að lifa bíllausum lífsstíl, en aðrir
megi þess að viðhalds- og viðgerðakostnaður verði í lágmarki

K

fyrstu 10-15 árin eða svo. Er samt aldrei hægt að ganga að
því sem vísu að ekki komi til einhverra viðgerða og lagfæringa þó að eignir séu nýjar.“
Fjárfest í verðmætara heimili
Hvað má svo gera til að gera góða eign enn betri, og jafnvel breyta eða bæta svo að hærra verð fáist fyrir hana? Ingibjörg segir gott viðhald lykilatriði enda auki það sölumöguleika fasteigna ef þær eru í góðu ástandi og ekki þörf á
kostnaðarsömu viðhaldi og viðgerðum.
Verður líka að undirbúa heimilið vel þegar það er sýnt.
„Þegar kaupandi skoðar sig um í fasteign þarf hann að geta
speglað sig í henni og liðið eins og hann gæti hugsað sér að
búa þar,“ segir Ingibjörg og bætir við að þegar stendur til
að sýna eign verði hún vitaskuld vera snyrtileg og í góðu
horfi. „Það er upplagt að hafa færri húsgögn og húsbúnað í
hverju herbergi til að gefa látlausra yfirbragð, frekar en að
láta heimilið virðast ofhlaðið, og fjarlægja hluti sem að yfirkeyra rýmið.“
Þá ætti margt það sem gert er fyrir heimilið að geta skilað sér í hærra verði. „Ef eigandinn ver milljón krónum í vel
heppnaða framkvæmd, eins og að gera fallegan pall með
heitum potti, eða taka garðinn í gegn og gera heimreiðina
glæsilega, þá gæti hann á góðum degi tvöfaldað þá fjárfestingu í gegnum söluverðið. Fólk sem er í fasteignakaupahugleiðingum sýnir eignum sem líta vel út og hefur verið vel
sinnt mestan áhuga, og skilar það sér bæði til kaupanda og
seljanda.“

Íbúðir sem voru þyngri í sölu seljast betur nú
Aron Freyr Eiríksson, fasteignasali hjá Ási
fasteignasölu, segir að fólk sækist mikið í
sérbýli með aukaíbúð þessi misserin.
Marta María | mm@mbl.is

sérbýlum hafa eldri eignir í nútímalegum
stíl verið mjög vinsælar sem og flest sérbýli
sem eru í kringum 150-200 fm, þau hafa
selst mjög vel. Í fjölbýlum eru jarðhæðir
með sérinngang og verönd alla jafna vinsælustu íbúðirnar, meðal annars vegna þess
að það er stærri markaður sem getur keypt
þær íbúðir heldur en þar sem er sameiginlegur
inngangur, út af dýrahaldi,“ segir Aron Freyr.
Hvaða hverfi eru vinsælust?
„Í Hafnarfirði, á okkar sterkasta svæði, finnum við
ekki sérstaklega fyrir því að ákveðin hverfi séu að skera
Aron Freyr
sig frá öðrum í vinsældum. Sala gengur vel í öllum hverfum Eiríksson.
bæjarins þegar verðlagning eignanna er í samræmi við gæði
þeirra.“
Er fólk að leita eftir einhverju núna sem það hefur ekki leitað
eftir áður?
„Helst hefur eftirspurnin eftir stórum sérbýlum með aukaíbúð
verið að aukast mikið undanfarin misseri, en þær eignir voru talsvert þyngri í sölu hér áður fyrr,“ segir hann.
Hvað er skemmtilegast við starfið?
„Fjölbreytileiki verkefnanna og auðvitað að kynnast öllu því
skemmtilega fólki sem maður aðstoðar og hittir í gegnum starfið.“

Í

Aron Freyr segir að fólk sé mikið að kaupa sérbýli með aukaíbúð.

Morgunblaðið/Sigurður Bogi
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Skoðaðu rúmin okkar
áður en þú tekur ákvörðun.

www.jensen-beds.com
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Jensen
rúm:
·
· Hvert rúm er sérgert fyrir þig.
· 25 ára ábyrgð á gormakerfi.
· Skandinavísk hönnun.
Norsk gæðaframleiðsla frá 1947.
· Áratuga reynsla.
· Gæði, ábyrgð og öryggi.
Stillanleg rúm, Continental og boxdýnur.
· Yfirdýnur í úrvali.
Stuttur afhendingartími,
· ótal möguleikar.
Mikið úrval af göflum, náttborðum
og yfirdýnum

* Aukahlutir gafl, náttborð og lampar eru ekki innifaldir í verði.
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