FASTEIGNIR

FALLEGT
FJÖLSKYLDUHÚS
Thelma Björk Friðriksdóttir innanhússarkitekt fékk frjálsar hendur
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Grágrænu flísarnar setja svip sinn á
eldhúsið. Fyrir ofan er veggurinn
málaður eftir kúnstarinnar reglum.
Takið eftir stólunum en þeir eru íslensk hönnun og framleiðsla.

Colourbox

„Nei því miður, húsgögnin
þín eru of ljót“ Geggjaður retró-stíll í 101

R

annsóknir sýna að flutningar valda mikilli streitu og eru í
áttunda sæti yfir mestu streituvalda í lífi fólks. Á undan
kemur makamissir, hjónaskilnaður, dauði einhvers nákomins, sjúkdómar og atvinnumissir svo dæmi sé tekið.
Fólk þarf að vera meðvitað um þetta þegar það flytur og
reyna að stilla hlutunum þannig upp að þeir valdi sem minnstu álagi
ef það er hægt. Það er til dæmis mun einfaldara fyrir mínimalista að
flytja en safnara. Safnarinn getur átt undarlegustu hluti sem hann
heldur upp á eins og barnatennurnar úr sjálfum sér eða jólaföndur
sem föndrað var í 8 ára bekk sem safnarinn getur ekki lifað án.
Sem sjálfskipaður sérfræðingur í flutningum (og safnari) mæli ég
með því að fólk undirbúi flutning með löngum fyrirvara og byrji á því
að fara í gegnum skápa sem lítið eru notaðir. Eins og til dæmis efri
skápa í hjónaherbergi og í stofunni. Best er að reyna að nota flutninginn til að taka almennilega til og losa sig við það sem skiptir okkur ekki lengur máli. Ég er til dæmis að gera vini mína á samfélagsmiðlum alveg sturlaða því safnarinn ég ákvað að taka losunina
föstum tökum og hef selt allskonar hluti. Allt frá vindlakössum upp í
fótboltaspil, gefið fullt af húsgögnum og farið ótal ferðir í Sorpu. Það
versnaði þó í því þegar við vorum búin að taka til nokkra hluti sem
áttu að komast í Góða hirðinn en komust því miður ekki þangað því
húsgögnin okkar þóttu of ljót. Starfsmaður á plani benti á að best
væri að láta ljótu húsgögnin bara góssa beint í ruslagáminn. Þetta
var ákveðið áfall enda höfðu fyrrnefnd húsgögn staðið á besta stað í
stofu og höfðu einhvern tímann þótt mikið fínerí. En það þýðir víst
ekkert að dvelja við það – lífið heldur áfram.
Þegar fólk pakkar niður heimili sínu mæli ég líka með því að
pakka nauðsynlegasta eldhúsdóti síðast í kassa því það er glatað
að búa í íbúð þar sem búið er að pakka niður ostaskeranum eða
blandaranum. Það sama má segja um fataskápana. Best að færa
fötin á milli húsa síðast. Ég hef nú ekki nennt að pakka fötunum niður heldur ferjað þau beint af herðatrjám milli húsa með því að leggja
þau snyrtilega í aftursætið á bílnum. Það er auðveldara að koma sér
fyrir á nýjum stað og halda áfram að lifa nokkuð eðlilegu lífi ef fólk
hefur fötin sín, helstu nauðsynjar í eldhús, tannburstann sinn og
sjampó.
Við fjölskyldan fluttum um síðustu helgi. Við eigum góða að og
voru okkar bestu vinir búnir að bjóða fram krafta sína við flutninginn
sem okkur þótt að sjálfsögðu mjög vænt um. Það er nefnilega svolítið þannig með flutninga, vinir þínir eiga það til að gufa skyndilega
upp þegar flytja þarf. En allavega þá byrjuðum við tvö að flytja á
föstudaginn fyrir viku. Ætluðum bara að taka nokkra kassa og gera
eitthvað smá en þegar tveir brjálæðingar koma
saman þá gerist eitthvað. Ég get ekki alveg
útskýrt hvað en til að gera langa sögu stutta
þá náðum við að tæma tvö raðhús á einni
helgi og sofa fyrstu nóttina. Það var bara
eitthvað svo gaman hjá okkur að við
gleymdum að hringja í vin. Stundum tekur
lífið nefnilega völdin og þá þarf maður að
hafa vit á því að njóta þess. Við erum
reyndar svolítið þreytt núna en það er
allt í lagi. Við sofum bara í ellinni – hún
er ekkert á förum heldur færist hún
óþægilega nær og nær.

ið Framnesveg í Reykjavík stendur 103 fm raðhús
sem byggt var 1922. Búið
er að endurnýja húsið
mikið og er stíllinn svolítið
eins og að fólk gangi inn í tímavél.
Grænir tónar eru áberandi ásamt
rústrauðum en þessir litir voru vinsæl blanda hér á árum áður. Fallegar flísar í grágrænum tónum
prýða eldhúsið en veggurinn fyrir
ofan er listaverk. Hægt er að skoða
eignina betur á fasteignavef mbl.is
en það er Domusnova sem er með
húsið á sölu.

V

Rústrauði liturinn kemur vel út í stofunni.
Hver krókur og kimi er nýttur til fulls.

Verð 61.900.000 kr.
Fasteignamat
52.950.000 kr.
Brunabótamat
27.150.000 kr.

Grænu sófarnir
smellpassa inn í
rýmið.

Grænn mætir rústrauðum í stofunni.

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

Forsíðumyndina tók Guðný Ólöf
Helgadóttir.

Uppspretta
ánægjulegra
viðskipta

REYNSLA OG ÞEKKING
Fasteignasala er skemmtilegasta starf í heimi.
Síðastliðin 14 ár sem fasteignasali hef ég:
- haldið yfir 700 opin hús
- skoðað yfir 2500 heimili
- haft þá ánægju að hitta yfir 6000 viðskiptavini
- selt heimili allt frá 19 fm íbúðum og upp í 500 fm hús
- selt fólki á öllum aldri, allt frá 19 ára pari upp í 90 ára einstaklingi
Ég vil vinna fyrir þig.

Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

www.frittverdmat.is

SALA FASTEIGNA SÍÐAN

Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 824 9093

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali

1957

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 864 5464

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Löggiltur
fasteignasali,
sölustjóri
s. 899 1882

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA,
löggiltur
fasteignasali
s. 861 8511

Hilmar Þór
Hafsteinsson
Löggiltur
fasteignasali,
löggiltur
leigumiðlari
s. 824 9098

STIGAHLÍÐ 64
105 REYKJAVÍK

FRAKKASTÍGUR 8 OG HVERFISGATA 58
101 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

Stórglæsilegt 350.3 fm vel staðsett einbýlishús með tvöföldum innbyggðum bílskúr. Húsiðvar endurnýjað á vandaðan hátt árið 2008
og2009. Fimm svefnherbergi, 3 baðherbergi og gestasnyrting. Stór afgirt lóð og harðviðarverönd með heitum potti tilsuðurs. Húsið
er laust til afhendingar við kaupsamning.
Nánari uppl. Sverrir Kristinsson lg.fs. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is og Þórarinn M. Friðgeirssonlg.fs. s. 899 1882

Daði
Hafþórsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 824 9096

Á Frakkastígsreit eru tilbúnar til afhendingar 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem tengjast skjólgóðum, lokuðum garði. Um er að ræða
2ja og 3ja herbergja virkilegavandaðar íbúðir.Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án
gólfefna. · Stærð íbúða er frá 56 – 100 fm.
Verð: 2jaherb. verð frá43,7 m. og 3ja herb. verð frá 55,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 16. apríl millikl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl.Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168, brynjar@eignamidlun.is

BJARKARGATA 2
101 REYKJAVÍK

VATNSSTÍGUR 20-22
101 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Höfum fengið í sölu glæsilegt 298,3 fm einbýlishús með bílskúr við Bjarkargötu. Húsiðskiptist m.a. í þrjár samliggjandi stofur,
borðstofu, eldhús, þrjú herbergi, skrifstofurýmiog tvöbaðherbergi. Í kjallara er ósamþykkt íbúð með sér inngangi. Úr stofum
er gengið út á pall. Svalir frá efri hæð. Mikil lofthæð. Húsið er teiknað af Einari Erlendssyni. Einstök staðsetning skammt frá
Reykjavíkurtjörn.
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is

Brynjar Þ.
Sumarliðason
BSc í
viðskiptafræði,
löggiltur
fasteignasali
s. 896 1168

Glæsileg 183 fm útsýnisíbúð á 4. hæð með ca 50 fm þaksvölum í Skuggahverfinu. Aðeins tvær íbúðir á hæð. Íbúðin skiptist í anddyri,
hjónsvítu með barðherbergi innaf, svefnherbergi, gestabaðherbergi, þvottahús, tvær stofur, borðstofu og eldhúsi. Sér stæði er í
bílageymslu og 14,2 fm geymsla í kjallara. V. 129,0 m
Nánariuppl. Guðlaugur I. Guðlaugssonlg.fs. s. 8645464, gudlaugur@eignamidlun.is

GRENSÁSVEGUR 11
Guðbjörg
Matthíasdóttir
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali
s. 588 9090

Ármann Þór
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 847 7000

Hrafnhildur
Björk
Baldursdóttir
Löggiltur
fasteignasali
s. 862 1110

Hreiðar Levy
Guðmundsson
Nemi til lögg.
fast.sala
s. 661 6021

SÍMI 588 9090

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

BJARKARGATA 6
101 REYKJAVÍK

BAUGHÚS 20
112 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

Mikið endurnýjað einbýlishús á þremur hæðum við Bjarkargötu með tveimur auka íbúðum. Húsið skiptist í kjallara, 1. hæð, 2. hæð
og bílskúr. Tveir inngangar eru að húsinu, einn í kjallara og annar á 1. hæð. Aðalinngangurinn er á 1. hæð og komið er inn í rúmgott
anddyri.1. hæðin skiptist í anddyri, tvær stofur, borðstofu og eldhús. 2. hæðin skiptist í þrjú svefnherbergi og eru tvö þeirra mjög
rúmgóð. Gott baðherbergi er á hæðinni. Kjallarinn skiptist í stofu, tvö rúmgóð herbergi, baðherbergi, eldhús og þvottahús. V. 210,0 m
Nánari uppl. Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lg.fs. s. 864 5464, gudlaugur@eignamidlun.is eða Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093,
kjartan@eignamidlun.is

Sesselja K.
Sigurðardóttir
Skjalavinnsla/
auglýsingar

161.6 fm 4 herb. íbúð með bílskúr, heitum potti og miklu útsýni. Eldhúsið var gert upp 2008, snyrtilegt með háglans innréttingu og
gegnheileikarborðplata. Baðherbergið var tekið í gegn 2014. Það er með góðri sturtu, innréttinu og flísum á gólfi. Út frá stofu og
borðstofu er glæsilegt útsýni þar sem útgengt er út á svalir. Fyrir framan hús er sólpallur í há suður og heitur pottur. Bílskúrinn er
rúmgóður með hita og rafmagni. Hellulagt plan með hita fyrir framan hús. V. 72,9 m
Opið hús laugardaginn 13. apríl milli kl.13:00 og kl. 13:30
Nánari uppl. Daði Hafþórssonlg.fs. s. 8249096, dadi@eignamidlun.is

STRANDVEGUR 1
210 GARÐABÆR

LÁTRASTRÖND 28
170 SELTJARNARNES

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Glæsileg og björt172.2 fm 4-5 herbergja íbúð á fyrstu hæð með bílskúr innst í Sjálandshverfinu í Garðabæ með einstöku
sjávarútsýni. íbúðin er vel skipulögð með opnu eldhúsi, rúmgóðri stofu með stórum gluggum. Svefnherbergin eru 2 en auðvelt er að
bæta við því þriðja. Yfirbyggður pallur til vestur með útsýni yfir gálgahraun. Eignin skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, 2 stofur, eldhús
og baðherbergi, þvottaherbergi, geymslu og bílskúr. V. 84,9 m.
Nánari uppl. Hreiðar Levý,s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is eðaÞórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttökuritari

190.5 fm raðhús á pöllum með innbyggðum 21 fm bílskúr, húsið hefur verið mikið endurnýjað m.a klætt að utan, yfirbyggðar svalir,
innréttingar og gólfefni að miklu leiti. V. 89,5 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is
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Guðbjörg og Thelma innréttuðu íbúðina við
Breiðakur eftir sínu höfði. Guli sófinn setur
svip á stofuna en hann er úr Tekk Company.

Ljósmyndir/Fasteignaljósmyndun.is

Gefandi að hjálpa fólki
að finna sér heimili
Guðbjörg Guðmundsdóttir
rekur fasteignasöluna Fjölhús
ásamt Thelmu Víglundsdóttur.
Þær eru engir venjulegir fasteignasalar því þær taka að sér
að stílisera íbúðirnar fyrir sölu.

Litríkar mottur lífga
upp á hvert heimili.

Marta María | mm@mbl.is
uðbjörg og Thelma stíliseruðu og
mubleruðu upp sýningaríbúð við
Breiðakur 2 í Garðabæ.
„Við höfum fylgst með uppbyggingunni á þessum nýju fjölbýlishúsum í Akrahverfinu í Garðabæ frá upphafi og við
ákváðum strax að útbúa þar glæsilega sýningaríbúð.
Íbúðirnar eru svo vel hannaðar og okkur langaði
að sýna hvað þær bjóða upp á mikla möguleika.
Í þeim er stórt og flott alrými sem var spennandi
að standsetja.
Við vorum nú ekki bara tvær í þessu, við
unnum þetta skemmtilega verkefni í
góðri samvinnu við Telmu hjá Tekk
Company,“ segir Guðbjörg.
Hvernig þarf sýningaríbúð að vera
svo hún virki?
„Sýningaríbúð þarf að vera búin
fallegum húsgögnum sem henta rýminu og skila sér vel á ljósmyndum.
Í þessu tilfelli ákváðum við að velja
dökkan við og bjarta liti í húsgögnum til
móts við ljósar innréttingar og hvíta veggi.
Hlutverk sýningaríbúðar er að hjálpa viðskiptavininum að átta sig á húsnæðinu en margir
átta sig ekki á eigninni fyrr en búið er að útbúa
hana eins og heimili.“
Hvaðan eru húsgögnin?
„Húsgögnin og fylgihlutir eru frá Tekk Company, rúmin frá Dorma og strimlagluggatjöld frá
Nútímagluggatjöldum.“
Ef þú hefðir ekki orðið viðskiptafræðingur og
fasteignasali hefðir þú orðið innanhússarkitekt.
Er ekki gott að geta sameinað þetta tvennt í
vinnunni með fyrrgreindum hætti?
„Við Thelma höfum ólíkan bakgrunn sem nýtist
okkur vel í þessu starfi.
Ekki skemmir fyrir að hafa mikinn áhuga á fasteignum, hönnun og ánægju af að þjónusta okkar
góðu viðskiptavini.“
Hvað gefur vinnan þér?
„Það er fátt eins gefandi og það að vera þátttakandi í að hjálpa fólki að finna sér heimili. Þetta er
svo stór þáttur í lífi fólks og ósjálfrátt hrífst maður
með. Brosandi viðskiptavinir með lyklana að nýju
íbúðinni í höndunum er nokkuð sem er alltaf
ánægjulegt.“

G

Stofan og eldhúsið tengjast
og markar borðstofuborðið
skil þarna á milli.

Baðherbergið er stílhreint
en nokkur gul handklæði
lífga upp á rýmið.

Leirdalur 15-21 - Reykjanesbæ

Dalsbraut 4 - Reykjanesbæ

Bókið
skoðun
VERÐ FRÁ KR. 49.000.000

• 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.

Baldursgarður 7, Reykjanesbæ

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

Baugholt 15, Reykjanesbæ

VERÐ KR. 57.900.000

VERÐ KR. 51.500.000

Einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr.
Mjög eftirsóttur staður í Keﬂavík Reykjanesbæ.
Heitur pottur, tvær verandir.
Stærð 189,9 m2

5. herbergja einbýli ásamt bílskúr á mjög vinsæl staðsettnig.
Grunnskóli, framhaldsskóli og íþróttamannvirki í göngufæri.
Stærð 192,3 m2

Birkiteigur 8, Reykjanesbæ

Lyngbraut 12, Suðurnesjabæ

VERÐ KR. 41.000.000
5 herbergja einbýlishús á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Barnvænt hverﬁ
Stærð 159,7 m2

VERÐ KR. 37.500.000
Einbýlishús á einni hæð með bílskúr.
6 herbergja einbýli ásamt bílskúr sem hefur verið innréttaður
sem 3 herbergja íbúð.
Stærð 188,8 m2

Nánari upplýsingar á skrifstofu s. 420 6070 eða eignasala@eignasala.is
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Andlega erfitt að grisja og
Listakonan Anna Kristín Þorsteinsdóttir hefur enga tölu á því hversu oft
hún hefur flutt um ævina en síðustu tíu
árin hefur henni þó tekist að skjóta rótum á sama stað.
Margrét Hugrún Gústavsdóttir |
margret.hugrun@gmail.com

egar ég flutti síðast, fyrir sirka áratug, tók ég það
saman að á tólf árum hafði ég flutt jafnmörgum
sinnum. Flutningarnir voru allir á milli leiguíbúða
á höfuðborgarsvæðinu en eins og allir vita er þessi
leigumarkaður ansi strembinn. Það gefur eiginlega
augaleið að þegar maður er fastur í honum þá fylgja reglulegir flutningar,“ segir Anna Kristín og bætir við að ástandið
hafi verið svipað þegar hún var á leigumarkaði í litlu hafnarborginni Kristiansand í Noregi: „Ég bjó þar
í tólf ár og flutti að sjálfsögðu nokkrum
sinnum milli staða.“
Spurð hvort hún kannist við máltækið „Enginn veit hvað átt hefur
fyrr en flutt hefur,“ segist Anna
eiginlega hafa fundið það máltæki
upp.
„Oftar en einu sinni á mínum
flutningaferli hafa mér algjörlega fallist hendur yfir öllu draslinu sem mér
tekst að jafnaði að sanka að mér á örskömmum tíma. Undarlegustu hlutir hafa
Anna
poppað upp og heilu listaverkin risið upp úr
Kristín
ruslinu inni í kompu, meðal annars englasafn
Þorsteinsdóttir og gömul ástarbréf,“ segir hún og hlær.
„Þegar ég flyt þá reyni ég, upp að því
marki sem tilfinningagreindin leyfir, að grisja en ég er safnari og nostalgíu-kona af guðs náð svo það getur reynst bæði
tímafrekt og andlega krefjandi að grisja. Þá aðallega bækur
og hverskonar pappíra. Ég hef hreinlega þurft að kalla út
hjálp frá fjölskyldunni til að grisja í bílskúrnum og því mæli
ég reyndar eindregið með. Flestum finnst bæði flókið og erfitt að grisja en þegar maður fær aðstoð við átökin er til staðar manneskja sem sér draslið manns með hlutlausari hætti og
því verður einfaldlega að takast á við þetta.“
Flest erum við misjöfn þegar það kemur að því að gefa
hlutum tilfinningalegt gildi. Sumir geta skipt út húsgögnum á
tveggja ára fresti og sjá hreint ekkert eftir þeim meðan aðrir
setja sál sína í sængurver og sófasett og allt þar á milli.
Anna tilheyrir síðari hópnum enda segir hún innbú sitt
aðallega samanstanda af erfðagripum og gömlum munum sem
hún hefur fundið á nytjamörkuðum.
„Saga hluta skiptir mig máli. Ég hef engan áhuga á að eiga
einhvern hlut eða húsgagn, bara af því að hann er í tísku eða
af því að hluturinn er vinsæll þá stundina. Ég held sérstaklega mikið upp á fyrsta húsgagnið mitt en það er borð
sem ég keypti í antikversluninni Fríðu Frænku þegar ég
byrjaði fyrst að búa í kringum tvítugt. Þetta er ævagamalt
borð sem hefur þjónað margskonar hlutverkum á öllum þeim
stöðum sem ég hef búið. Til dæmis hefur það verið eldhúsborð, skrifborð, snyrtiborð og stofuborð. Það má segja að
þetta borð innihaldi allt mitt fullorðinslíf. Auðvitað ekki bókstaflega en það minnir mig auðveldlega á alla þá staði sem ég
hef búið á og þær sögur sem því fylgja.“

Þ
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g flytja
En hvað finnst Önnu Kristínu best við að flytja og hvað
þykir henni verst við það?
„Það versta er þetta andartak þegar maður er búinn að
dunda sér við að raða, flokka og grisja. Láta hugann reika um
nýtt upphaf og nýja litapallettu, er jafnvel byrjaður að gera
kósý á nýja staðnum eftir að hafa þrifið alla gömlu íbúðina en
þá man maður skyndilega eftir því að það átti eftir að tæma
ruslaskápinn undir vaskinum og geymsluna OG þrífa ofninn!
Það besta er svo þessi tilfinning um ný tækifæri, nýtt upphaf,
óskrifað blað sem bíður nýrra ævintýra. Tilfinningin um að
klára eitthvað og segja skilið við það getur einnig verið svo
frelsandi og allt blandast þetta svo saman í litríka tilhlökkunarsúpu.“

Anna er mikill safnari og segir að flest hennar húsgögn komi af nýtjamörkuðum eða séu erfðagripir.

Verið velkomin í glæsilega sýningaríbúð

Sölusýning Breiðakur 2-4 Garðabæ
Nýjar þriggja og fjögurra herbergja íbúðir

Laugardaginn 13. apríl frá 14:00-15:00
Sunnudaginn 14. apríl frá 14:00-15:00
Glæsilegt nýtt, átta íbúða, fjölbýli með lyftu í vinsælu hverfi í Garðabæ.
Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna.
Stærðir frá 122- 138 fm verð frá 63.9 millj.
Öllum íbúðum fylgja rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar.
Guðbjörg Guðmundsdóttir
löggiltur fasteignasali
gudbjorg@manalind.is
sími: 899 5533

Thelma Víglundsdóttir,
löggiltur fasteignasali
thelma@manalind.is
sími: 860 4700

www.manalind.is Lágmúla 6 sími 511 1020

12 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 12. APRÍL 2019

Stofan er uppáhalds
staður Júlíu. Ikeahúsgögnin njóta sín
vel með eldri munum
í björtu rýminu.

Verkið á ganginum er
eftir Claudiu Hausfeld
og tónar vel við fallega ljósbláa veggina

Komust inn á
fasteignamarkaðinn
með útsjónarsemi

Júlía segist vilja hafa
mikið grænt í kringum
sig en plöntur skreyta
rýmið hvarvetna eins
og vinsælt er í dag.

Í gamla Vesturbæ Reykjavíkur býr ung fjölskylda í notalegri og stílhreinni íbúð.
Þar búa Júlía Runólfsdóttir, grafískur hönnuður, og maður hennar, Hugi
Hlynsson, viðmótsforritari hjá Kolibri, sem una sér vel í sinni annarri íbúð
ásamt börnum sínum tveimur, Vakri þriggja ára og Eyju þriggja mánaða.
Nína Guðrún Geirsdóttir ninagudrun@gmail.com
úlía og fjölskylda eru tiltölulega nýflutt í íbúðina sem þau rákust á fyrir hálfgerða tilviljun.
„Við fluttum inn í nóvember síðastliðnum, svo
við erum tiltölulega nýflutt hingað inn. Við
sprengdum af okkur okkar fyrstu íbúð með tilkomu annars barns og rákumst á þessa fyrir algjöra tilviljun, en við ætluðum eiginlega ekkert að flytja alveg
strax. Við slógum þó til og allt gekk upp. Við sjáum sannarlega ekki eftir þeirri ákvörðun,“ segir Júlía.
Þau líkt og annað ungt fólk á fasteignamarkaðinum
þurftu að beita útsjónarsemi í nokkur ár til að eignast
sína fyrstu íbúð. „Við bjuggum áður í lítilli og rómantískri risíbúð í Nóatúni sem var okkar fyrsta eign og við
keyptum á réttum tíma. Það hafðist með því að búa ódýrt
og leigja með vinum í nokkur ár á undan, við áttum ekki
bíl og lifðum sparsömum lífsstíl. Með smáhjálp frá fjölskyldu gátum við svo keypt okkar fyrstu eign og vorum
heppin með verð á henni, útskýrir Júlía.
Hún segir þau ekki hafa þurft að fara í miklar framkvæmdir en lögðu vinnu í að halda gólfinu fallegu. „Við
létum mála allt og pússa upp parketið. Það var fallegt
átta ára gamalt eikarparket á allri íbúðinni sem við

J

Herbergi þriggja mánaða
heimasætunnar. Júlía segist
helst fá hugmyndir af Pinterest
og Instagram fyrir heimilið.

왘 SJÁ SÍÐU14

Vantar þig
ráðleggingar
við sölu eignar
þinnar?
s 893 6001

Guðbergur
Guðbergsson
Löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari
Kópavogi | Selfossi | s 893 6001 | beggi@fasteignasalan.is

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
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„Það skiptir mig líka mjög miklu máli að heimilið virki vel
fyrir alla á heimilinu, að börnunum finnist þau mega gera
hvað sem er hérna heima. Eða næstum því.“

Herbergi hins þriggja
ára Vakurs er glaðlegt
en stílhreint.

Eldhúsið er bjart og rúmgott. Einfaldur stíll ræður
ríkjum í íbúðinni þar sem
hvert rými fær að njóta sín.

Atvinnuhúsnæði til sölu

Gerðavegur 20A,
Suðurnesjabæ
Um er að ræða ﬁskvinnsluhús með tilheyrandi starfsleyfum.
Fasteignin er í góðu ástandi að utan sem innan. Lóð malbikuð að
stærstum hluta. Stærð 1.100 m2 auk millilofts sem er nýtt sem
skrifstofur. Fasteignin býður uppá ýmsa möguleika og er staðsett ca
10 mínútum frá Keﬂavíkurﬂugvelli. Fasteignin er í dag í útleigu. Allar
nánari upplýsingar á skrifstofu. Verð 110.000.000 kr.

Skálareykjavegur 10,
Suðurnesjabæ
Eignin er í mjög góðu ástandi að utan sem innan, lóð við húsið
malbikuð. Skráð stærð eignar er 2.404 m2 en að auki er ca 250 m2
milliloft sem nýtist að fullu undir skrifstofur og starfsmannaaðstöðu.
Fullkomið kælikerﬁ er í öllu húsinu, brunnur fyrir kalt neysluvatn
er eign hússins auk sem þess sem eignin er tengd inná veitukerﬁ
sveitarfélags. Eignin er í dag nýtt sem ﬁskvinnsluhús og er með
alla tilheyrandi aðstöðu. Möguleiki á að vélar og tæki sem tilheyra
ﬁskvinnslu fylgi með. Fasteignin býður uppá ýmsa möguleika og er
staðsett ca 10 mínútum frá Keﬂavíkurﬂugvelli. Fasteignin er í dag í
útleigu. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu. Verð 240.000.000 kr.

Hólmgarður 2c | Keﬂavík | sími 421-8787
fermetri@fermetri.is | fermetri.is

Hillurnar í stofunni eru frá
ömmu og afa Júlíu. Þær
voru sérsmíðaðar fyrir þau
í kringum 1970.

tímdum engan veginn að henda, en það var farið að sjá
heldur mikið á því. Við sjáum ekki eftir að hafa látið
pússa það enda mjög mikill munur á því.“
Skiptir máli fyrir geðheilsuna að hafa stóra glugga

Við borðstofuborðið má finna
blöndu af gömlum og nýjum
stólum sem parið hefur sankað
að sér í gegnum tíðina.

Júlía heillaðist strax af stórum gluggunum í íbúðinni
sem eru m.a. einkennandi fyrir hús byggð á 7. áratugnum. „Húsið er byggt árið 1964 sem er að mínu mati fullkomið arkitektúrtímabil í sögunni, þá voru byggð hús
með stórum og opnum rýmum, stórum gluggum og
hreinum línum. Ekki skemmir útsýnið fyrir, en í norður
erum við með Esjuna og Grandann, og úr hjónaherberginu sjáum við til hafs og alla leið upp á Akranes á góðum
dögum. Nú er ég í fæðingarorlofi með yngstu mína og
búin að vera mikið inni í vetur með hana, þá er búið að
skipta alveg ótrúlega miklu máli fyrir geðheilsuna að
vera með þessa stóru og björtu glugga. Staðsetningin er
frábær, við erum á enda gamla Vesturbæjar, stutt í
Grandann og alla þjónustuna þar en mjög stutt labb í
bæinn líka. Við förum mikið í Vesturbæjarlaug og fáum
okkur kaffi í hverfinu,“ segir Júlía.
Heimilið verður að hafa notagildi
Júlía lýsir stílnum sínum sem módernískum og stílhreinum sem hún blandar við eldri húsögn með sögu.
„Mikið af húsgögnunum okkar kemur frá ömmum okkar
og öfum, mest frá 7. áratugnum. Okkur þykir alveg ótrúlega vænt um þau. Svo skiptir mig miklu máli að hafa
mikið grænt í kringum mig, svo ég reyni að hafa plöntur
í öllum rýmum. Það skiptir mig líka mjög miklu máli að
heimilið virki vel fyrir alla á heimilinu, að börnunum
finnist þau mega gera hvað sem er hérna heima. Eða
næstum því,“ segir Júlía hlæjandi.
Fær innblástur á Instagram
Júlía hefur gott auga fyrir fallegum myndum og
sjónarhornum líkt og sjá má á instagram-aðgangi hennar. Hún segist sjálf einnig fá innblástur á Instagram þar
sem hún rekst á myndir af heimilum annarra. „Svo fæ ég
innblástur hjá fólkinu í kringum mig. Ég elska að fara í
heimsókn á heimili sem ég hef ekki komið á áður, mér
finnst svo gaman að sjá hvernig fólk býr.“

Júlía er með stílhreinan smekk.

Eldri húsgögnum frá ömmum
og öfum þeirra Júlíu og Huga
er blandað við nýrri hluti.

POTTAR OG PÖNNUR
Þýsk hágæðavara

Fagmaðurinn velur AMT en þú?

JAPANSKIR HNÍFAR
Hágæða hnífar og töskur

Vefverslun
okkar

progastr

o.is

er alltaf o

pin!

Allir velkomnir Einstaklingar og fyrirtæki
Progastro | Ögurhvarﬁ 2, Kópavogi | Sími 540 3550
progastro.is | Opið alla virka daga kl. 9–17.
Allt fyrir eldhúsið
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Hér má sjá mynd af raðhúsi í Fossvogi sem fór á sölu
fyrir nokkrum árum. Eins og sjá má á myndinni er
húsgögnum raðað sérlega smekklega upp og hefur
það áhrif á sölu íbúðar. Hér eru til dæmis stofuhúsgögnin ekki upp við vegg heldur miðjustillt.

Svona gengur salan fyrir sig
Halla Unnur Helgadóttir fer í gegnum það, skref fyrir skref, hvernig fólk fer að því að selja fasteign. Ferlið er
ekki svo flókið en tekur sinn tíma, og hægt að gera ýmislegt til að auka líkurnar á að fá hærra verð fyrir eignina.
Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

lest getum við vænst þess að þurfa að
standa í fasteignaviðskiptum nokkrum sinnum á lífsleiðinni en fæst okkar vita upp á hár hvernig kaup og sala
á fasteign ganga fyrir sig. Mikið er í
húfi og áríðandi að gera allt rétt.
Halla Unnur Helgadóttir er löggiltur fasteignasali hjá Gimli og segir að þegar kemur að
því að selja eign reiði flestir sig á meðmæli ættingja og vina til að finna rétta fasteignasalann.
„Gott orðspor hefur sitt að segja og allur gangur á þvi hversu mikla þjónustu fasteignasölurnar veita, eða hvernig gjaldskrá þeirra er
háttað.“
Þegar búið er að finna áreiðanlegan fasteignasala þarf seljandinn að gera upp við sig
hvort hann skráir eignina víðar. „Þegar eign er
í einkasölu er gefinn afsláttur af þóknununum.
Einkasala skapar líka meiri hvata hjá fasteignasalanum enda gallinn við að vera með
sömu eignina skráða hjá fleiri en einum stað að
fasteignasalinn hættir á að kosta miklu til við
kynningu og undirbúning á meðan tilviljun
kann að ráða því hvaða fasteignasölu kaupandinn hefur fyrst samband við.“
Halla segir fasteignasalann sjá um hér um bil
allt og er innifalið í þjónustunni að afla nauðsynlegra gagna. „Flest eru þessi gögn opinber
og helst bara að seljandinn þurfi að útvega yfirlýsingu húsfélags þar sem m.a. kemur fram
hve stór hússjóðurinn sé, hvað húsgjöldin eru
há og hvað er innifalið í þeim, og loks hvort einhverjar framkvæmdir séu á döfinni eða yfirstandandi.“

F

krönum til að athuga hvort vatnsrennslið er í
lagi, og opni skápa til að sjá hvort hjarirnar
virki vel. Er lítið mál að ná í skrúfjárn og herða
hurðarhúnana á heimilinu, svo kaupandinn fái
það á tilfinninguna að vel hafi verið séð um
eignina. Að ganga frá smáviðgerðunum getur
hjálpað við söluna enda vill fólk frekar flytja í
hús þar sem allt er klappað og klárt.“
Það hvenær íbúðin er sýnd er samkomulagsatriði. Halla segir oft hentugt að sýna á meðan
enginn er heima og þegar haldið er opið hús sé
tekinn frá hálftími. „Áður en sýnt er ætti að
taka til og óvitlaust að setja verðmæti í læsta
hirslu – ekki að ég viti um nokkur dæmi þess að
eitthvað hafi horfið á meðan íbúð var sýnd. Ef
hundur eða köttur er á heimilinu er ágætt að
koma dýrinu fyrir annars staðar á meðan, og
hundaeigendur ættu að gæta þess að lofta vel
og reyna að lágmarka hundalyktina.“

Halla Unnur Helgadóttir, löggiltur fasteignasali hjá Gimili.

Hærra verð fyrir smekklegt heimili

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Byrji að pakka og gera fínt
Þegar undirbúningur sölu er hafinn segir
Halla tímabært að byrja að grisja búslóðina og
taka til. „Það besta sem fólk getur gert er að
byrja að pakka örlítið niður: losa sig við hluti
sem stendur til að láta fara í flutningunum og
létta aðeins á íbúðinni með því að pakka smámunum og persónulegum hlutum. Þetta hjálpar til að láta heimilið líta betur út á myndum og

með því að fækka t.d. ljósmyndum af heimilismeðlimum á fólk sem kemur að skoða auðveldara með að spegla sjálft sig í eigninni.“
Halla segir að oft borgi sig líka að ráðast í
ýmsar viðgerðir áður en eignin er seld: ef einn
veggur á heimilinu er illa farinn ætti að taka
upp málningarrúlluna, og ekki seinna vænna að
lagfæra lekan glugga. „Það er alvanalegt í dag
að þegar fólk skoðar eignir þá skrúfi það frá

En hvaða verð á svo að setja á eignina? Halla
segir seljendur yfirleitt hafa einhverja hugmynd um hvaða verð þeir sætta sig við og er
hægt að skoða gögn um sölu sambærilegra
eigna í hverfinu til að fá viðmið. Oft bætir fólk
síðan örlitlu ofan á óskaupphæðina til að hafa
eitthvert svigrúm ef kaupandinn vill prútta.
„Eitt og annað getur réttlætt það að setja upp
verð sem er í hærri kantinum, t.d. ef nýlega er
búið að standsetja baðherbergi eða eldhús.
Smekklega innréttuð heimili seljast líka betur
og mögulega hægt að segja að þau geti staðið
undir 2-3% hærra verði.“
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Yfirleitt er greiðslum í
fasteign skipt í þrennt.

Halla minnir á að góð upplýsingagjöf skipti
máli. Lögin gera þá kröfu að kaupandi sé upplýstur um skemmdir og galla, og hann getur átt
rétt á að seljandi bæti honum duldar skemmdir.
En hvað með hluti eins og ef að Nonni í næstu
íbúð hefur verið til mikils ama, eða ef Gunna á
stigaganginum hefur það fyrir sið að elda kæsta
skötu þrisvar í viku? Hvað ef börnin á leikskólanum á næstu lóð hafa stundum hátt, eða ef
klukknahljómur úr nálægri kirkju kemur í veg
fyrir að megi sofa út á sunnudögum? „Það er
ekki skylt samkvæmt lögum, en samt eðlileg
kurteisi við kaupandann að láta vita af vandræðum ef t.d. nágranni er erfiður í umgengni.
Aftur á móti má kaupandi gera ráð fyrir því ef
t.d. stutt er í skólalóð eða kirkju að þaðan berist
endrum og sinnum einhver hljóð.“
Greitt í skömmtum
Ef tekst að finna áhugasaman kaupanda
hefjast samningaviðræður. Er alla jafna gert
bindandi kauptilboð með ákveðnum fyrir-

vörum, s.s. um ástandsskoðun og fjármögnun.
Kaupandinn þarf að gangast undir greiðslumat
og semja við lánastofnanir, og segir Halla algengt að 3-6 vikur líði frá kauptilboði þar til
gengið er endanlega frá kaupsamningi og
fyrsta greiðslan innt af hendi. „Ef ástandsskoðun fer fram á meðan er hún alltaf á kostnað
kaupanda, en margir seljendur láta ástandsmeta eignina strax í upphafi til að liðka fyrir
söluferlinu og koma í veg fyrir að óvæntir gallar
setji strik í reikninginn.“
Við undirritun kaupsamnings greiðir seljandi
sölukostnaðinn en kaupandi greiðir kostnað
tengdan kaupunum, s.s. stimpilgjöld, og er
samningurinn þvínæst tekinn til lánastofnana
og svo til sýslumanns. „Vanalega er greitt í
þremur hlutum, með fyrstu greiðslu við undirritun kaupsamnings, milligreiðslu þegar afhending fer fram, og lokagreiðslu þegar gengið
er frá uppgjöri og afsali. Þumalputtareglan að
búið sé að greiða á bilinu 80-90% af kaupverði
eignarinnar við afhendingu.“

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í NÝJU FJÖLBÝLI Í URRIÐAHOLTI

BREKKUGATA 1-3

OPIÐ HÚS
laugardaginn
13. apríl
kl. 14-15

Fjögurra hæða fjölbýlishús á góðum útsýnisstað í Urriðaholti
• Stærðir: 108–142 fm
• Íbúðirnar eru þriggja til fjögurra herbergja og fjögurra til ﬁmm herbergja.
• Íbúðunum verður skilað tilbúnum án gólfefna, með tækjum í eldhúsi.
• Innréttingar eru frá Parka og tæki frá Siemens.
• Afhending í júní/júlí 2019.
• Lyfta er í báðum stigahúsum.
• Allar íbúðirnar eru með svölum og sumar með tvennum svölum.
Íbúðir á jarðhæð erum með sérafnotarétt á lóð.

• Sérgeymsla fylgir hverri íbúð.
• Bílgeymslan er í austurhluta lóðarinnar. Í henni eru 19 stæði
og þar af 2 fyrir hreyﬁhamlaða. Við öll stæðin er komið fyrir
tengli sem ætlaður er einkahleðslustöð fyrir rafbíl.
• Önnur bílastæði eru á þaki bílgeymslunnar.
• Sameign og lóð skilast fullfrágengin.

Upplýsingar gefa:
Óskar
Bergsson

Vilhjálmur
Einarsson

Rakel
Árnadóttir

löggiltur fasteignasali
Sími 893 2499
oskar@eignaborg.is

löggiltur fasteignasali
Sími 864 1190
villi@eignaborg.is

löggiltur fasteignasali
Sími 895 8497
rakel@eignaborg.is

Hildur
Harðardóttir
aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 897 1339
hildur@eignaborg.is

Hamraborg 12, 200 Kópavogur, sími 416 0500
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Innborgunin er Þ
innan seilingar
Það getur verið snjallt að nota viðbótarlífeyrissparnaðinn til að brúa bilið í fasteignakaupum.
Með smá aga og góðri yfirsýn ætti flestum að takast að spara fyrir innborgun á nokkrum árum.
Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

að getur stundum virst alveg ómögulegt að eiga fyrir innborgun vegna íbúðarkaupa. Alla jafna þarf
kaupandinn, við fyrstu kaup, að geta greitt úr eigin
vasa um 15% af kaupverðinu sem þýðir að hann þarf
að hafa tiltækar 4,5 milljónir til að kaupa 30 milljóna
króna fasteign, en 6 milljónir ef fasteignin kostar 40 milljónir.
Hækkar hlutfallið upp í 20% ef ekki er um fyrstu kaup að ræða.
Eiga flestir nógu erfitt með að greiða upp greiðslukortaskuldirnar og koma böndum á yfirdráttinn.
Jónína Björg Benjamínsdóttir segir að með því að hafa góða
yfirsýn yfir fjármálin, og skipuleggja sparnaðinn, geti draumurinn um að eignast fasteign verið nær en
hann kann að virðast í fyrstu. „Ég
myndi segja að sparnaðarráð númer eitt væri að vera með viðbótarlífeyrissparnað. Þannig má
leggja fyrir 4% af launum, fyrir skatt, og fá 2% mótframlag
frá vinnuveitanda. Nýleg lagabreyting leyfir fólki að nýta
þessa inneign skattfrjálst, annað hvort sem hluta af útborgun
fyrir íbúð við fyrstu kaup eða til afborgana af óverðtryggðum lánum ellegar til að greiða af höfuðstól,“ útskýrir Jónína Björg
Jónína en hún er fjármálaráðgjafi hjá
Benjamínsdóttir
Arion banka.
Reglurnar leyfa að taka árlega út allt að 500.000 kr af viðbótarlífeyrissparnaðinum, í allt að tíu ár, og segir Jónína upplagt að nýta þennan valkost til að lækka höfuðstól fasteignaláns
og stækka þannig eignarhlutann í fasteigninni. „Ef einstaklingur er t.d. með 350.000 kr í mánaðarlaun getur hann með
þessum hætti greitt aukalega um 250.000 kr árlega, og samanlagt nærri 2,5 milljónir yfir þetta tíu ára tímabil sem lögin
leyfa. Þetta gera mjög margir en auðvitað þarf hver og einn að
meta hvort hann telji það góðan kost fyrir sig að nýta hluta
viðbótarlífeyrissparnaðarins með þessum hætti.“
En yfirleitt þarf meira til og ráðleggur Jónína að setja um
það bil 10% af launum í reglubundinn sparnað og er þá innborgun vegna fasteignakaupa í sjónmáli eftir nokkur ár. „Ef að
par getur lagt fyrir samtals 100.000 kr á mánuði þá tekur um
það bil fjögur ár að safna 5 milljónum króna, en fimm ár ef
sparaðar eru 80.000 kr mánaðarlega.“
Munar um litlu útgjöldin
Sumum gæti þótt það óvinnandi verk að leggja svona mikið
fyrir, og finnst þeir eiga nógu erfitt með að láta enda ná saman.
Jónína segir að þegar heimilisútgjöldin eru sett undir smásjá
komi samt oft í ljós leiðir til að hagræða. „Nota má lausnir eins
og hugbúnaðinn frá Meniga, eða Kladdann frá Umboðsmanni
skuldara þar sem fólki er hjálpað að skrá og greina heimilisútgjöldin frá degi til dags. Niðurstaðan kemur oft á óvart, og
eru það ekki síst litlu útgjöldin sem eiga það til að safnast upp.
Getur t.d. munað heilmikilu að hætta að kaupa kaffibolla og
bakkelsi í skóla-kaffiteríunni hvern einasta morgun.“
Vissulega er róðurinn þungur hjá mörgum, sérstaklega ef
fæða þarf marga munna og greiða háa leigu, en Jónina segir að
með aga og yfirsýn eigi yfirleitt að vera hægt að finna leiðir til
að spara eins og 10%. „Matarinnkaupin eru oft sniðugur staður
til að byrja: að fara ekki út í búð öðruvísi en með innkaupalista,
skipuleggja matseðil vikunnar og freistast ekki til að kaupa inn
eitthvað sem ekki þarf, eða stelast út á skyndibitastað í dagsins
amstri.“
Þegar par ákveður að spara fyrir fasteign er síðan áríðandi
að ræða málin vel, og vera samstiga í aðhaldinu. Er hætt við
núningi ef öðrum aðilanum þykir hann vera að fórna miklu en
finnst hinn láta of mikið eftir sér. „Fólk ætti að gæta þess að
ganga ekki allt of langt, og þó það megi kannski komast af án
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„Sennilega hefur
aldrei verið meiri
þrýstingur á ungt
fólk að lifa vissum
lífsstíl, og má
kannski kenna
áhrifavöldunum á
Snapchat og Instagram um að mörgum finnst þeir
ómögulega mega
sleppa því að kaupa
nýjustu græjurnar
og tískuvarninginn.“
þess að eiga fjölda para af nýjum skóm inni í skáp þá þýðir það
ekki að það sé endilega betra að ganga um í aðeins einu slitnu
skópari með gati á tánni. Leyfa þarf nauðsynlegum útgjöldum
að halda sér, og þó svo að sparnaðarátakið geti kallað á fórnir
má fólk ekki gleyma að sinna sjálfu sér.“
Gott að byrja snemma
Því fyrr sem fólk temur sér að spara, því betra, og segir Jónína að það sé mjög jákvætt að bæði skólar og foreldrar eru farnir að huga betur að því að kenna börnum fjármálalæsi. „Sautján
ára unglingur er ekki endilega að hugsa mikið út í það að eftir
tíu ár gæti hann verið giftur, kominn með sina eigin íbúð, bíl og
börn, en með því að byrja snemma að leggja fyrir verður auðveldara að stofna heimili þegar þar að kemur,“ segir hún og
bendir á að ef t.d. nemandi á fyrsta ári í menntaskóla nær að
leggja fyrir að jafnaði 50.000 kr á mánuði, s.s. með því að spara

sumarvinnupeninginn og bera út dagblað yfir vetrarmánuðina,
ætti honum að takst að eiga hátt í 5 milljónir við útskrift úr háskóla við 23 ára aldur.
Að spara er samt erfiðara en það hljómar, og kallar ekki bara
á aðhald heldur krefst líka ákveðins þroska. „Sennilega hefur
aldrei verið meiri þrýstingur á ungt fólk að lifa vissum lífsstíl,
og má kannski kenna áhrifavöldunum á Snapchat og Instagram
um að mörgum finnst þeir ómgögulega mega sleppa því að
kaupa nýjustu græjurnar og tískuvarninginn.“
Þegar síðan hefur tekist að spara fyrir innborguninni og orðið tímabært að kaupa eign segir Jónína að mikilvægt sé að fólk
sníði sér stakk eftir vexti. „Það er varasamt að ætla að kaupa
eins dýra íbúð og greiðslumatið leyfir, og ætla að koma út á
núlli í lok mánaðarins. Alltaf getur eitthvað komi upp á og ef
ekki er neitt svigrúm eftir í fjárhagnum geta óvæntu útgjöldin
dregið dilk á eftir sér.“

Ingibjörg Þórðardóttir
löggiltur fasteignasali s. 864 8800

Þórður S. Ólafsson
löggiltur fasteignasali

Kringlunni 4-6 | 103 Reykjavík | Sími 585 8800 | híbýli.is

Bárugrandi 7, 107 Reykjavík

110,7 fm - stæði í bílskýli

143 fm - bílastæði - Laus strax

& 585 8800

Ólafur Már Ólafsson
löggiltur fasteignasali s. 865 8515

Langalína 20, 210 Garðabær

48.800.000,-

Jónína játar að hún hafi ekki beinlínis fylgt eigin ráðleggingum þegar hún og maðurinn hennar söfnuðu sér fyrir sinni
fyrstu í búð. Þau urðu fasteignaeigendur árið 2013, þegar hún
var 23 ára gömul og með barn númer tvö á leiðinni. „Það varð
okkur til happs að fasteignamarkaðurinn þá var rólegri en hann
er í dag, og leigan ekki orðin jafn há. Við höfðum verið á leigumarkaði í nokkur ár og fannst tímabært að komast í öruggara
húsnæði.“
Jónína og maðurinn hennar fóru þá leið að vinna myrkranna
á milli: hún bæði vann á daginn og tók sér aukavinnu á kvöldin,
á meðan hann bætti við sig vinnu á kvöldin og á laugardögum. Á
meðan tóku afi og amma að sér að passa barnabarnið og höfðu
gaman af. „Við áttum líka bíl sem við gátum selt til að brúa bilið. Við vorum mjög ákveðin í að ná árangri, vissum hvert við
stefndum, og tók því ekki langan tíma fyrir okkur að eiga fyrir
innborguninni.“

Hjarðarhagi 33 - 107 Reykjavík

69.800.000,-

Endurnýjuð efri sérhæð - 161,9 fm

77.900.000,-

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð í nýlega viðgerðu húsi á
frábærum stað í Vesturbænum. Íbúðinni fylgir bílastæði í lokaðri bílageymslu.

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.

Glæsileg og mikið endurnýjuð efri sérhæð ásamt bílskúr við Hjarðarhaga
33 í Vesturbæ Reykjavíkur. Frábær staðsetning, stutt í skóla og leikskóla.
Háskólinn í næsta nágrenni og miðborgin í göngufæri.

Grenimelur 29, 107 Reykjavík

Sléttuvegur 15, 103 Reykjavík

Skúlagata 32, 101 Reykjavík

Mikið endurnýjuð

55.900.000,-

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja hæð í þríbýlishúsi við Grenimel.
Þvottahús innan íbúðar.

133,3 fm - Laus strax

64.900.000,-

Afar falleg og björt 3ja-4ra herbergja íbúð á 1. hæð í vönduðu og eftirsóttu
fjölbýlishúsi fyrir 55 ára og eldri. Íbúðin er skráð 133,3 fm en að auki er
11,5 fm ﬂísalögð, yﬁrbyggð og upphituð verönd til suð- vesturs, íbúðin er því
samtals um145.

Glæsileg útsýnisíbúð á efstu hæð

99.500.000,-

Afar glæsileg útsýnisíbúð með aukinni lofthæð á efstu hæð í lyftuhúsi.
Tvennar svalir eru á íbúðinni, 8,9 fm til norðurs með glæsilegu útsýni.
Til suðurs er 41,1 fm skjólsælar svalir/þakgarður með heitum potti og
harðviðargólﬁ. Úr norðurhluta íbúðarinnar er glæsilegt útsýni yﬁr sundin.

Áratuga reynsla og þekking í fasteignaviðskiptum
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Töfrarnir
gerast þegar
innanhússarkitektinn
fær að ráða miklu

Ljósmyndir/Guðný Helgadóttir

Thelma Björk Friðriksdóttir innanhússarkitekt hannaði ákaflega
heillandi heimili utan um fjögurra manna fjölskyldu. Hún segir að
húsið hafi heppnast einstaklega vel því húsráðendur hafi leyft
henni að ganga nokkrum skrefum lengra en gengur og gerist.
Reykt eik er í forgrunni, dökkir tónar og smávegis blátt með slatta
af burstuðu messingi og svo er húsið búið fallegum húsgögnum
frá Cassina sem selt er í Casa.
Marta María | mm@mbl.is

helma Björk útskrifaðist frá ISAD Instituto í Mílanó árið 1996 og síðan þá hefur
hún unnið að margvíslegum verkefnum og ráðgjöf fyrir fyrirtæki og einstaklinga.
Hún segir að verkin þurfi að endurspegla smekk viðskiptavina sinna en þó gerist
alltaf eitthvað meira þegar innanhússarkitektinn fær að ráða för eins og gerðist í
þessu fallega fjölskylduhúsi á höfuðborgarsvæðinu.
„Það sem mér fannst svo gott við þetta verkefni var að þau voru tilbúin að hlusta á mínar
tillögur þótt þau hefðu skýra sýn á það hvernig heimilið ætti að líta út. Þau voru til dæmis til í
að skoða nýja hluti og þá verður útkoman allaf góð. Að mínu mati kemur besta útgáfan alltaf
þegar fólk leyfir fagmanninum að leiða,“ segir hún.

T
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Við seljum fasteignir frá öllum bestu byggingarverktökunum á Costa Blanca
Löggiltur íslenskur fasteignasali - Skrifstofa á Íslandi - Persónuleg þjónusta

H a g s tæ ð
fj á rm ö g n u n
í boði

Við hjálpum þér að finna þína draumaeign á Spáni
Bókaðu einkaviðtal í síma 893 2495 eða 777 4277
og þú getur spurt um allt sem þú vilt vita um fasteignakaup á Spáni

FLOTTAR EIGNIR - GÓÐAR STAÐSETNINGAR
FJÖLBREYTT ÚRVAL - EITTHVAÐ FYRIR ALLA

Flamenca Village
Playa Flamenca

Arenales del Sol
Los Arenales

Gala
Villamartin

Allegra
Dona Pepa

Mare Nostrum
Guardamar

Muna
Los Dolses

Hinojo
Las Colinas Golf

Loira
Las Ramblas Golf

Esia
La Finca Golf

Við endurgreiðum viðskiptavinum okkar allt að 120.000 vegna skoðunarferða
VIÐ HÖFUM SELT FASTEIGNIR Á SPÁNI SÍÐAN 2001.
ÞÚ ERT Í ÖRUGGUM HÖNDUM HJÁ OKKUR.

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
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Húsgögnin setja punktinn yfir i-ið í
húsinu. Í stofunni eru sófinn, blái
stóllinn og borðstofuborðið frá Cassina, sem fæst í Casa. Ljósið er frá
Flos, líka úr Casa. Takið eftir bláu
gardínunum í stofunni. Þær tóna vel
við reyktu eikina og gráa parketið.

Í eldhúsinu eru innréttingar úr reyktri
eik og með steinborðplötum. Höldurnar eru úr burstuðu messingi.

Thelma Björk setti marmarann upp á vegginn í
stað þess að nota hann í borðplötu en í eldhúsinu er mikið skápapláss því efri skáparnir ná
upp í loft. Kraninn var sérpantaður frá Svíþjóð.

Suðurlandsbraut 26 Sími: 587 2700
Opið: 11-18 virka daga, 11-16 laugardaga

www.alno.is

Þegar Thelma Björk er spurð nánar
út í húsið segir hún að það sé mjög
passlega stórt fyrir fjögurra manna
fjölskyldu.
„Í þessu húsi er fullkomin nýting á
plássi fyrir fjögurra manna fjölskyldu. Það er ekkert auka en allt
mjög rúmt og nóg pláss fyrir alla.
Húsið er staðsett í mikilli nálægð við
náttúruna og eru skilin milli þess
sem er úti og þess sem er inni því
minni. Þegar ég fékk þetta verkefni
var lagt upp með að hafa heimilið
heimilislegt og hlýlegt,“ segir
Thelma Björk.
Húsráðendur vildu dökka liti en
alls ekki kolsvart. Það var því ákveðið að nota reykta eik í innréttingar
og kaupa svo grátt parket.
„Parketið er sérstakt að því leytinu til að það er kveikt í því og það
burstað áður en það er lagt á gólfið.
Parketið var sérpantað frá Danmörku í samvinnu við húsráðendur
og kemur vel út í húsinu. Það er lagt
með fiskibeinamunstri sem gefur því
meiri dýpt,“ segir Thelma Björk.
Húsið er funksjónalt fjölskylduhús sem býr yfir mikilli fágun. Það
er til dæmis hátt til lofts og til þess
að bæta hljóðvist í húsinu voru
keyptar sérstakar gardínur með
hita- og rakavörn og svo var einn
veggur í stofunni klæddur með
reyktum eikarplötum.
„Það er sami viður á veggnum í
stofunni og í innréttingunum. Það er
mikið af stórum gluggum í húsinu og
húsráðendur vildu fá meiri hlýleika
inn á heimilið. Það gerist með því að
klæða þennan vegg.“
Að sögn Thelmu Bjarkar er ríkulegt efnisval í húsinu sem gerir heimilið ennþá meira djúsí. Þegar innanhússarkitektinn er spurður út í þetta
segir hún að sér finnist skemmtilegast að vinna með svona mikið efnisval.
Í stofunni er það ekki bara viðarklæddi veggurinn sem setur svip á
rýmið heldur líka veggurinn sem
inniheldur bæði arin og sjónvarp, en
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ÞINGVANGUR KYNNIR:
GRANDAVEGUR 42

LAUGAVEGUR 19
AÐEINS

8 AF 141
ÍBÚÐUM
EFTIR

1
ÍBÚÐ
EFTIR

F A S T E I G N A S A L A N

Hægt að kaupa bílastæði

Bakarí

Líkamsrækt

Leikskóli

3 mín.
20 mín.

Grunnskóli

1 mín.
3 mín.

1 mín.
5 mín.

2 mín.
4 mín.

Háskóli

Matvöruverslun

4 mín.
15 mín.

2 mín.
11 mín.

KLAPPARSTÍGUR 28
AÐEINS

Ný, vönduð og glæsileg 85,5 fm íbúð á annarri hæð á eftirsóttum stað í fallegu húsi Laugaveg 19, 101
Reykjavík, þar af er geymsla 8,4 fm í kjallara. Íbúðin er hönnuð af Guðbjörgu Magnúsdóttir, innanhúsarkitekt. Sérsmíðaðar fallegar íslenskar innréttingar frá HBH, tæki frá AEG og sérsmíðaðar innihurðir
frá FAGUS trésmiðju í Þorlákshöfn. Um er að ræða fullbúna vandaða íbúð með parketi á gólﬁ og
ljóskösturum í lofti.

KLAPPARSTÍGUR 30
5 AF 11
ÍBÚÐUM
EFTIR

4
ÍBÚÐIR

Bílastæði fylgir með hverri íbúð
Hægt að kaupa bílastæði
Nýjar, mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir við Klapparstíg 28, 101 Reykjavík. Stærðir íbúða eru frá
70-131 fm. Allar íbúðir eru fullbúnar án gólfefna fyrir utan baðherbergi (og þvottahús þar sem við á) en
votrými íbúða eru ﬂísalögð með glæsilegum ﬂísum. Vandaðar innréttingar frá danska framleiðandanum HTH og Corestone borðplötur. Blöndunar- og sturtutæki frá Ísleiﬁ Jónssyni og eldhústæki frá AEG.
Bílastæði í nýrri upphitaðri bílageymslu innangengt í Klapparstíg 30 fylgir með hverri íbúð ásamt
sérgeymslu í kjallara. klapparstigur.is

Nýjar og glæsilegar íbúðir við Klapparstíg 30, 101 Reykjavík. Stærðir frá 34 til 47 fm. Íbúðir eru allar
fullbúnar með ljósum, ﬂísum á böðum og parketi. Gólfhiti í öllum íbúðum. Vandaðar innréttingar frá
danska framleiðandanum HTH og borðplata úr kvartsstein frá Granítsmiðjunni. Blöndunar- og sturtutæki
frá Tengi og eldhústæki frá AEG. Hægt er að kaupa bílastæði í nýrri upphitaðri bílageymslu innangengt í
Klapparstíg 30. klapparstigur.is

VÆNTANLEGT TIL SÖLU EFTIR PÁSKA, FJÖLDI LÍTILLA ÍBÚÐA
STILLHOLT 21 (AKRANES)

HVERFISGATA 40-44

HVERFISGATA 40-44

Nýjar íbúðir: 30-100 fm. Hverﬁsgata 40-44 er einnig með aðgengi
frá Laugavegi. Samtals eru þetta 72 nýjar íbúðir og 10 þjónustu- og
verslunarbil. Aðkoma er bæði frá Laugavegi og Hverﬁsgötu. Íbúðirnar
eru vandaðar og við hönnun þeirra var leitast við að nýta hvern fermetra sem best. Fallegar innréttingar og ﬂísalögð baðherbergi. Lyftur
eru í húsunum sem ganga frá bílageymslu upp á efstu íbúðarhæð.

Nýjar íbúðir: 30-100 fm. Hverﬁsgata 40-44 er einnig með aðgengi
frá Laugavegi. Samtals eru þetta 72 íbúðir og 10 þjónustu- og
verslunarbil á fyrstu hæð húsanna. Aðkoma er bæði frá Laugavegi og
Hverﬁsgötu. Íbúðirnar eru vandaðar og við hönnun þeirra var leitast
við að nýta hvern fermetra sem best. Fallegar innréttingar og ﬂísalögð
baðherbergi. Lyftur eru í húsunum sem ganga frá bílageymslu upp á
efstu íbúðarhæð.

Sími 564 6711

|

thingvangur@thingvangur.is

|

Nýjar og glæsilegar íbúðir við Stillholt 21, 300 Akranes. Um er að
ræða nýbyggingu með 37 íbúðum. Stærðir frá 85-180 fm. Stæði í
bílageymslu fylgir með ﬂestum íbúðum.

thingvangur.is

24 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 12. APRÍL 2019

Sannkallaður spa-fílingur er á baðherberginu. Þar eru til dæmis síð gluggatjöld sem skapa hlýleika og litað
sturtugler. Takið eftir innréttingunni og
hvernig vaskurinn er hafður sér.

Mikið er lagt í alla hönnun
í húsinu. Hér sést hvernig
bronslitað gler brýtur upp
formið en það kemur vel
út við reyktu eikina og
skapar svolítið hippalegan glamúrfíling.

Flísarnar á baðherberginu ná
140 cm upp á vegginn og svo er
málað ljósblátt fyrir ofan. Þetta
hefur ekki mikið sést á íslenskum baðherbergjum hingað til.

þessu er komið fyrir í sérsmíðaðri einingu sem gerir mikið fyrir
rýmið.
„Þessi veggur inniheldur bæði arin og sjónvarp. Fólk sér
varla sjónvarpið þegar það er slökkt á því því það fellur inn í
vegginn. Sjónvarpið verður ekkert aðalatriði í stofunni. Þeim
fannst óþarfi að hafa sérsjónvarpsherbergi og því var farin
þessi leið til að koma sjónvarpinu fyrir inni í stofu. Arinn og
sjónvarp funkera vel saman án þess að vera eitthvert altari,“
segir Thelma Björk.
Marmarinn upp á vegg
Þegar inn í eldhúsið er komið tekur við heill heimur af fallegum innréttingum sem eru smekklega hannaðar. Innréttingin
sjálf er úr reyktri eik en höldurnar setja svip sinn á innréttinguna. Þær eru úr burstuðu messingi og voru sérpantaðar frá
Bretlandi. Á borðplötunum er steinn sem þolir allt en til þess að
búa til meiri stemningu í eldhúsinu var einn veggur klæddur
með marmara og ná svo efri skáparnir upp í loft.
„Við ákváðum að hafa marmarann bara á veggnum því hann
er viðkvæmur. Svo eru efri skáparnir mjög háir þannig að það
er nóg af hirslum í innréttingunni. Við vildum frekar hafa pláss
fyrir steininn og hafa háa skápa fyrir ofan,“ segir hún. Aðspurð
um blöndunartækin segir Thelma Björk að þau hafi verið sérpöntuð frá Svíþjóð.
Spa-fílingur
Þegar inn á baðherbergi hússins er komið tekur við svolítið
hippalegur spa-fílingur. Þegar Thelma Björk er spurð út í þetta
segir hún að það sé alveg rétt. Markmiðið hafi verið að skapa

Reykta eikin
kemur vel út á
móti gráu
parketinu.

hlýleika og tryggja að hægt væri að hafa það sérlega notalegt í
baðinu svo dæmi sé tekið. Á öðru baðherberginu er flísalegt
með flísum sem eru 140 cm á breidd. Þær eru lagðar lóðrétt
þannig að þær ná upp á miðjan vegg eða svo. Þetta er töluvert
óvenjulegt. Það sem er líka spennandi inni á baðherbergi er
hvernig innréttingin er samsett. Þar er til dæmis frístandandi
vaskur og svo er innréttingin höfð til hliðar með fallegum
speglaskáp.
„Flísarnar ná 140 cm upp á vegginn og svo er málað í ljósbláu
fyrir ofan. Þetta brýtur skemmtilega upp rýmið en þetta er ekki
alveg klassísk hæð á flísum. Það er ein flís frá gólfi og upp. Það
kemur vel út og svo að mála blátt fyrir ofan. Sama reykta eikin
er í innréttingunni og svo settum við eikarlista í loftin til að fá
annað efnisval þarna inn. Fyrir sturtunni er svo reyklitað gler
sem mér finnst koma vel út,“ segir hún og dásamar fallega
vaska sem standa einir og sér. „Mér finnst alltaf gaman að leyfa
fallegum vöskum að standa einum því þá verður baðinnréttingin
ekki svo mikil eining og stíllinn verður afslappaðri.“
Aðspurð hvað hafi verið mest heillandi við þetta verkefni
nefnir Thelma Björk samvinnuna við húsráðendur og hvað þau
voru þægileg og opin fyrir nýjungum.
„Þau leyfðu mér að koma með fullt af hugmyndum og voru
opin fyrir nýjungum. Þau vissu hvað þau vildu og voru alltaf til í
að taka samtalið og fara óhefðbundnar leiðir. Eins og til dæmis í
flísavalinu á baðinu. Það er nefnilega svo misjafnt hvað fólk er
tilbúið að skoða.“
En það eru ekki bara innréttingarnar sem eru upp á 10 í húsinu heldur er húsgagnaval í sérflokki. Flest húsgögnin eru frá
Cassina sem selt er í versluninni Casa.

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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Toppurinn að hjálpa fólki að
finna fallegar gluggalausnir
Guðrún Helga Theodórsdóttir fékk sitt fyrsta starf níu ára en hún hefur allar götur síðan unnið í fjölskyldufyrirtækinu Z-brautum og gluggatjöldum. Foreldrar hennar stofnuðu
fyrirtækið eftir að faðir hennar hafði gengið í hús til þess að kynna gardínukappa.
Marta María | mm@mbl.is
agan byrjar þegar pabbi minn,
Theodór Steinar Marinósson, hefur
innflutning á gluggatjaldabrautum
frá Þýskalandi árið 1964, svokölluðum Z-brautum, fyrir rúmum 55
árum. Upphaflega var hann ekki með neina
verslun heldur kynnti þær með því að fara hús
úr húsi. Þá sérstaklega í hús sem verið var að
byggja og sýndi fólki þessa nýjung. Áður en
hann hóf sinn innflutning var vaninn að nota
svokallaðar amerískar uppsetningar. Með
þeim voru notaðar gömlu stálgafflagardínurnar sem voru með 200% rykkingu og
þar af leiðandi fór mikið af efni í þær. Breytingin sem kom með Z-brautunum er sú að þar
þurfti aðeins 75% rykkingu og minna efni.
Seinna stofnuðu foreldrar mínir, Theodór
Steinar Marinósson og Magdalena S. Elíasdóttir, verslunina Z-brautir og gluggatjöld
eins og hún er í dag. Fyrirtækið hóf göngu
sína í bílskúr en flutti fljótlega í Síðumúlann
og var þar í nokkur ár. Þaðan fluttist það á
Skúlagötu en það var þar sem ákveðið var að
bæta við gluggatjaldaefnum. Síðan í Ármúla,
þar varð vöruúrvalið enn meira og þar hófst
framleiðsla okkar á rúllugluggatjöldum,
strimlum og þeim vörum sem við erum með í
dag,“ segir Guðrún Helga.
Það var svo 1989 sem verslunin flutti í
Faxafen 14 þar sem hún er til húsa í dag.
„Foreldrar mínir voru alltaf opin fyrir nýjungum og settu sér þá stefnu að fara á allar
sýningar sem í boði voru til að geta boðið upp
á það nýjasta og það er enn okkar stefna,“
segir hún og bætir við:
„Fyrirtækið er sannkallað fjölskyldufyrirtæki en ég og maðurinn minn tökum við eftir
að þau falla frá. Allt þetta hefur kallað á mikla
þrautseigju og vinnu frá fjölskyldunni; börnin
okkar hafa verið á hliðarlínunni og hjálpa okkur þegar þörf er á en við erum öll afar stolt af
fyrirtækinu okkar.“
Guðrún Helga byrjaði snemma að vinna og
hjálpa til í fyrirtækinu.
„Fyrsta verkefnið fékk ég þegar ég var níu
ára en þá fékk ég að setja 50 stykki af hjólum í
poka og líma fyrir og fannst það mjög
skemmtilegt. Það má segja að ég sé alin upp í
búðinni og svo kynnti ég fyrirtækið á Heimilissýningunni í Laugardalshöllinni þegar ég
var 12 ára,“ segir hún.
Hvað er svona heillandi við gluggatjaldabransann?
„Það er nú það,“ segir hún og hlær og
bætir við:
„Ég hef alltaf haft mikinn
áhuga á textíl og hönnun. Ég
fór utan til að læra textíl,
vefnað og hönnun en ég
lærði líka mikið hjá pabba
þegar ég var að alast upp.
Hann var hönnuður af
guðs náð og mikill hugsuður þegar alls konar flókin
mál komu upp. Ég hafði mikinn áhuga á því sem hann var að
kenna mér svo það mætti segja að ég
heillist af gluggatjaldabransanum í gegnum
uppeldi. Fyrir mér er það toppurinn að fá að
hjálpa fólki að finna fallegar gluggalausnir.
Það er ekki alltaf auðvelt hlutverk en mjög
gefandi þegar viðskiptavinurinn er ánægður
með útkomuna.“
Hvernig hefur gluggatjaldatíska landans
þróast?
„Tískan í gluggatjöldum fer mikið í hringi.
Þegar ég byrjaði að fylgjast með gluggatjaldatískunni var allt mjög einfalt, þá seldum
við mikið af efnum sem voru framleidd hér á
landi. Þá voru þetta aðallega ullarefni sem
ekki var auðvelt að sauma. Ég man þegar for-

S

Hér má sjá voel-gardínur með NewWave rykkingu heima hjá Svönu
Lovísu Kristjánsdóttur sem er með
bloggið Svart á hvítu.

Guðrún Helga
Theodórsdóttir hefur
unnið í fyrirtækinu síðan hún var lítil.

eldrar mínir voru að sauma heima en
oft voru efnin sniðin á stofugólfinu heima.
Pabbi þurfti að klippa eftir réttskeið því efnin
voru svo skökk í vefnaðinum. Síðan hófst innflutningur á efnum frá Bretlandi og þóttu þau
efni svakalega fín; munstrin voru glansandi og
efnin mjög litrík en þetta seldist i miklu
magni. Síðan komu röndóttu baðmullarefnin
sem komu mikið frá Finnlandi og Danmörku.
Síðar voru stórisar í öllum gluggum bæjarins
með blúndum og blómamunstrum og kappar
með kögri eða dúskum. Í dag seljum við mikið
af myrkvunartjöldum og þunnum efnum, fólk í
dag er mest að taka vængi frá lofti niður í gólf
og New-Wave-rykkingin okkar nýtur gífurlegra vinsælda núna. Hún er nokkurs konar

nýjung en með henni færðu dýpri rykkingu og
alveg symmetríska.“
Árið 1969 hófu Z-brautir og gluggatjöld
sölu á gluggatjaldaefnum sem framleidd voru
hérlendis hjá Gefjun á Akureyri.
„Það voru nokkrar gluggatjaldaverslanir í
bænum þá, en þær voru ekki með þýsku Zbrautirnar og þar af leiðandi tóku sumar
þeirra niður pantanir fyrir okkur. Eftir að við
byrjuðum að taka inn textíl sáum við tækifæri
í því og hófum að flytja inn efni sem þau fundu
á sýningum erlendis og þá fór boltinn að rúlla.
Þá komu allir nýjustu straumarnir til landsins.
Enn í dag förum við á sýningar, helst í Frankfurt, og svo koma sölumenn til okkar en við
höfum átt í áratugalöngu samstarfi við ýmis
fyrirtæki sem finnst spennandi að koma til Íslands,“ segir hún.
Hvað er það sem fólk vill í dag sem það hefur ekki viljað áður?

„Í dag eru gluggatjöldin mun léttari en þau
hafa áður verið, þunnu efnin eru vinsælli en
þau hafa áður verið og fleiri sem taka vængina
frá lofti alveg niður í gólf. Það eru þó svo
hraðar breytingar í þessu að nú er velúr að
vaxa í vinsældum hjá okkur. Nýjum húsum
fylgja oft ákveðin vandamál því bergmálið er
mikið. Þá er gott að setja þykk eða þéttofin
gluggatjöld fyrir gluggana en það getur
breytt miklu varðandi hljóðvist. Screenrúllugardínur hafa eiginlega alfarið leyst
gömlu stórisana af og er þá mjög vinsælt að
hafa þunna hvíta vængi yfir eða milliþykka
vængi.“
Er ekki óvenju mikil „vængja“-tíska núna í
gluggatjöldum?
„Jú, alveg klárlega. Það er rosalega vinsælt
hjá okkur núna. Vinsælasta efnið í saumaskap
hjá okkur á heimili eru þunnir voal-vængir eða
왘 SJÁ SÍÐU 28

Easy2Clean

Mött veggmálning
sem létt er að þrífa
Þvottheldni og slitstyrkur Easy2Clean
málningarinnar er algjör bylting
á markaðinum.
Óhreinindi og fita skilja ekki eftir
sig ummerki og litur og áferð
málningarinnar helst óbreytt eftir þrif.
Frábær lausn fyrir barnaherbergið,
ganginn og eldhúsið – fyrir hótel,
veitingastaði, skóla og alla staði
þar sem mikið mæðir á.

Tilboð: 10 lítrar 11.900 kr.
Svansvottuð
betra fyrir umhverfið,
betra fyrir þig.

Síðumúla 22 | Sími 517 0404 | serefni.is
Opið: 8-18 virka daga 10-14 á laugardögum
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Hér eru foreldrar Guðrúnar Helgu,
Theodór Steinar Marinósson og
Magdalena S. Elíasdóttir, í versluninni
í Faxafeni stuttu eftir opnun hennar.

Gardínurnar gefa mikla
hlýju, ramma inn stofuna
og auka hljómgæði.

Guðrún Helga á Heimilissýningunni fyrir margt
löngu að kynna gluggatjöld.

siffon eins og amma kallaði það. Fólk tekur
þessa lausu vængi til að gera ramma í kringum
gluggana, gefa rýminu smá lit eða fá meiri
hlýju inn á heimilið. Við finnum að fólk er mikið að fá innblástur frá hótelunum, en þá sleppir
það alfarið rúllugardínum og setur í staðinn
myrkvunarvængi yfir voal-inn hjá sér. En við
saumum allt fyrir viðskiptavini okkar eins og
þeir vilja.“
Hvaða efni mun taka við af voalinu?
„Það er ekki gott að segja, Íslendingar eru
frekar vanafastir þegar kemur að gluggatjöldum og við erum alltaf nokkrum árum á eftir
tískunni úti. Á sýningunni í Frankfurt núna í
janúar sáum við mikið af litum og grófari efnum, en við Íslendingarnir erum svolítið föst í
jarðlitunum. Ég held að þykkari vængir verði
vinsælli og þeir sem fara ekki í þykkt fari í
grófari þunn efni.“
Hvað mælir þú með að fólk velji sem gluggatjöld ef það er að spara peninga?
„Það er jafn auðvelt að spara aurinn og
kasta krónunni þegar um gluggatjöld er að
ræða. Það fer svolítið eftir hvort um leiguhúsnæði er að ræða eða ekki. Ég myndi ráðleggja fólki að byrja á því að fá sér rúllugluggatjöld og svo er alltaf hægt að bæta við
vængjum seinna meir. Voal-inn er með ódýrari
efnunum hjá okkur. Fólk getur líka sparað
helling á því að sauma sjálft,“ segir hún.
Þegar Guðrún Helga er spurð út í nýjasta
nýtt kemur í ljós að rafdrifin gluggatjöld njóta
vaxandi vinsælda.
„Það sem hefur vaxið gríðarlega í vinsældum hjá okkur er að hafa mótora í gluggatjöldunum. Það er nýjung hjá okkur að mótorarnir
ganga núna fyrir batteríum og þau þarf aðeins
að hlaða u.þ.b. tvisvar á ári. Mótorarnir eru
snjalltæki og þú getur stjórnað gardínunum
með appi eða með uppsetningu á heimakerfi.
Við erum líka með mótora sem eru beintengdir
við rafmagn, þeim er þá stjórnað með rofum
eða fjarstýringu. Þetta er allt tiltölulega nýtt
hjá okkur og mjög spennandi. Við erum að
byrja að kynna þetta og finnum fyrir miklum
áhuga.“
Strimlagluggatjöld hafa verið mjög vinsæl.
Hvers vegna á fólk að láta sérsmíða þau fyrir
sig?
„Strimlagluggatjöld eru sérstaklega sniðug
fyrir háa glugga og henta einnig vel fyrir þá
sem vilja fá birtu inn en vilja ekki endilega að
það sjáist inn, þú hefur þessa mörgu stillingarmöguleika, ræður því hvernig birtan kemur

inn í rýmið. Það margborgar sig að fá sérsniðna strimla; til að fá sem mest út úr þeim er
mikilvægt að þeir passi vel í gluggana. Við eigum líka alla varahluti ef eitthvað kemur upp á
og lítið mál að laga. Við erum enn að fá í viðgerðir áratugagamla strimla svo að endingin
er mjög góð.“
Guðrún Helga rekur ekki bara verslun heldur líka verkstæði en allar z-brautir eru smíðaðar á Íslandi og svo reka þau saumastofu.
„Við rekum verkstæði fyrir alla framleiðsluna sem er í sama húsnæði og verslunin og
brautirnar eru smíðaðar þar. Þær eru hins
vegar ekki okkar uppfinning en við vorum
fyrst með þær á markað hérlendis. Brautirnar
voru fyrst kynntar af Þjóðverjum. Gluggar á
Íslandi eru sjaldan staðlaðir og svo erum við
með ofna undir gluggunum svo við sníðum eftir máli svo allt passi rétt. Á verkstæðinu er
saumastofa með nýja fullkomna saumavél, að
okkar mati, sem við vorum að fjárfesta í en á
saumastofunni eru svo lærðar konur á vélunum. Þar framleiðum við líka strimlana, plíseruðu gardínurnar, allar brautir og rúllugardínur. Við erum mjög stolt af okkar
frábæra starfsfólki og gætum þetta ekki nema
vera með gott fólk í okkar liði.“
Það er ekki hægt að tala við Guðrúnu Helgu
nema spyrja hana út í rykkingar enda skipta
þær miklu máli upp á útlit gluggans. Nýjasta
nýtt er New-Wave og nýtur hún mikilla vinsælda að sögn Guðrúnar Helgu.
„Þær eru gerðar með sérstökum gluggatjaldaborða sem er extra breiður. Það er svo
band með lykkjum sett í brautina og vængirnir
hengdir í þær. Með þessari nýju rykkingu
verður flæðið í vængjunum symmetrískt og
allar bylgjur jafndjúpar.“
Guðrún Helga og starfsfólk Z-brauta og
gluggatjalda vinnur mikið með arkitektum en
þegar kemur að gluggatjöldum skiptir útlitið
ekki bara máli.
„Við tökum að okkur stór verk eins og til
dæmis hótel og stofnanir. Fyrir slík verkefni
höfum við sérstök efni sérhönnuð fyrir hótel
og vinnustaði en þau eru eldvarin, bakteríuvarin og uppfylla alla helstu staðla. Screenefnin okkar eru með grænum merkjum, svansmerkt og uppfylla alla EU-staðla. Sumir birgjar okkar eru með virkilega góða
umhverfisstefnu og bjóða upp á endurunnin
efni og efni þar sem engin eiturefni hafa verið
notuð. Við erum heppin að hafa haft aðkomu
að mörgum hótelum og stofnunum landsins.“

Hér má sjá hvað það skiptir miklu máli að ganga vel
frá gluggatjöldunum.

Eigum úrval af

handklæðaofnum

Hafðu það notalegt
vottun
reynsla
ára
ábyrgð

gæði
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Góð staðsetning snýst um fleira en bara það
að vera miðsvæðis. „Hvernig hverfi er skipulagt getur haft mikið að segja og gerir það
gæfumuninn fyrir barnafjölskyldur ef stutt er á
milli skóla og frístundastarfs,“ segir Gunnar.

Að mörgu
þarf
að huga
Dregið hefur úr óvissu í atvinnulífinu
og því hægt að reikna með meiri umsvifum á fasteignamarkaði. Velja þarf
fasteign sem hentar bæði þörfum og
fjárhag fjölskyldunnar.
Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

Morgunblaðið/Eggert

unnar Sverrir Harðarson hjá RE/MAX væntir
þess að meira líf hlaupi í fasteignamarkaðinn á
næstu misserum, í kjölfar þess að aðilum vinnumarkaðarins tókst að finna farsæla lausn á kjaraviðræðum. „Bæði óvissan í kringum WOW Air og
kjarasamningana höfðu þau áhrif að fólk var hikandi við að taka
ákvörðun um fasteignakaup. Núna eru kjarasamningar í höfn
og ljóst hvað verður um WOW, og hugsa ég að fólk sem hefur
notað tímann til að velta fyrir sér áhugaverðum möguleikum í
fasteignakaupum láti til skarar skríða.“

G

Ágætar horfur
Gunnar er mikill reynslubolti og hefur starfað við sölu fasteigna allt frá árinu 2003. Þar áður rak hann jarðvinnufyrirtæki
við góðan orðstír og segir það hafa verið góðan skóla í öllu sem
við kemur vönduðum frágangi fasteigna og lóða. Gunnar segir
algengt að hvers kyns óvissuástand í hagkerfinu valdi því að
fólk slái fasteignakaupum á frest: „Jafnvel ef kaupandinn vill
ekki sjálfur bíða þá er alltaf einhver í kringum hann sem ráðleggur að betra sé að hafa vaðið fyrir neðan sig, og sjá hvað
setur. Núna er þó orðið ljóst að við getum leyft okkur ákveðna
bjartsýni með framhaldið, og greinilegt að aðkoma ríkisstjórnarinnar að því að finna lausn á kjaradeilunni miðar ekki
hvað síst að því að koma til móts við fasteignakaupendur.“
Að sögn Gunnars verður þó greinilega áfram mikil þörf á
nýju húsnæði. „Töluverð uppbygging átti sér stað árið 2017 og
2018 og vonandi að takist að ná í skottið á þeirri uppsöfnuðu
þörf sem myndaðist á árunum eftir hrun. Er þó rétt að athuga
hvaða áhrif það kann að hafa að viðskiptabankarnir hafa byrjað

að setja strangari eiginfjárkröfur vegna húsbyggingarverkefna
og því einhver hætta á að nýjar eignir sem áætlað hafði verið að
kæmu inn á markaðinn árið 2020 og 2021 verði ekki tilbúnar á
tilsettum tíma.“
Stærð og staðsetning
Kaup á fasteign eru sjaldnast auðveld ákvörðun og þarf fólk
að vega og meta ótal þætti áður en gert er tilboð í álitlega eign.
Meðal þess sem margir standa frammi fyrir er að ákveða hvort
velja ætti fasteign miðsvæðis, þar sem fermetraverð er yfirleitt
dýrara, eða kaupa ódýrari eign í jaðri byggðarinnar.
Gunnar segir ekki til neitt eitt rétt svar við þessari spurningu
og hver og einn verði að gaumgæfa vandlega hverjar þarfir fjölskyldunnar eru, bæði hvað varðar stærð húsnæðis og staðsetningu. „Ég ráðlegg mínum viðskiptavinum að skoða fyrst af öllu
hvar vinnan þeirra er: kallar starfið á daglegar ferðir út á
Reykjanes, upp á Akranes eða í Kópavoginn? Væri þá mögulega hægt að velja eign í göngu- eða hjólafæri við vinnuna og
geta fækkað heimilisbílunum úr þremur í tvo, eða úr tveimur í
einn?“
Verður líka að skoða þarfir barnanna og unglinganna á heimilinu: geta þau komist sjálf í skóla og frístundastarf, eða myndi
sú fasteign sem verið er að skoða kalla á mikið skutl? Allt hefur
þetta áhrif á lífsgæði heimilisfólks og getur líka munað töluverðu fyrir fjárhaginn ef losna má við eins og einn bíl eða bara
draga úr akstri. Gæti meira að segja verið heilsubætandi ef
staðsetning heimilisins er þannig að auðvelt er að ganga út í
matvöruverslun frekar en aka, eða stutt í fallegar gönguleiðir.
„Hvernig hverfi er skipulagt getur haft mikið að segja og

gerir það gæfumuninn fyrir barnafjölskyldur ef stutt er á milli
skóla og frístundastarfs. Seltjarnarnes er gott dæmi um fjölskylduvænt hverfi þar sem grunnskóli, sundlaug og fimleikahús
eru inni í hverfinu miðju og börnin geta gengið þangað sjálf án
þess að þvera stórar umferðaræðar.“
Verður síðan að muna að þarfir heimilismeðlima geta tekið
breytingum á sama tíma og byggðin þróast. Ný íbúða- og atvinnusvæði verða til, og börnin verða að unglingum sem svo á
endanum flytja að heiman. Íbúðin eða einbýlishúsið sem hentaði fyrir tíu eða fimmtán árum er kannski ekki besti kosturinn í
dag og hægt að auka lífsgæðin með því að flytja eitthvað annað.
„Er gaman að velta fyrir sér hvaða áhrif það gæti svo haft á
ferðamynstur heimilisfólks ef Borgarlína verður tekin í gagnið
eða sjálfakandi bílar notaðir til daglegra samgangna. Er a.m.k.
ekki úr vegi, þegar verið er að skoða álitlega fasteign, að kíkja á
aðalskipulagið og reyna að sjá það fyrir hvernig byggðin í kring
á eftir að byggjast upp.“
Upplýst ákvörðun
Þegar búið er að velja eign af réttri stærð, og á réttum stað,
þarf líka að ganga úr skugga um að eignin sé í góðu ástandi.
Mælir Gunnar með því að láta gera úttekt og þannig fá heildstæða mynd af væntanlegri viðhalds- og viðgerðaþörf fasteignar, til að geta tekið upplýsta ákvörðun um kaupin. „Það
hefur mátt sjá þá jákvæðu þróun á undanförnum árum að húsfélög í fjölbýlishúsum eru upp til hópa rekin mjög myndarlega,
faglega haldið utan um rekstur fasteignanna og hússjóðurinn
sterkur, svo að kaupandi þarf síður að hafa áhyggjur af óvæntum sameiginlegum kostnaðarliðum.“
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160 milljóna fjölskylduhús
Á Lynghaga 15 í Reykjavík stendur glæsilegt einbýlishús sem
byggt var 1955. Þetta hús er nú komið á sölu hjá Eignamiðlun.

úsið er 286 fm að stærð og var
teiknað af Gísla Halldórssyni arkitekt árið 1955. Garðurinn snýr í
suður og með útsýni út á sjó. Lynghagi er ein af eftirsóttustu götum
Reykjavíkur eða allavega hjá þeim sem vilja búa
nálægt sjónum. Húsið sjálft er ansi skemmtilega
innréttað. Búið er að skipta um innréttingu í eldhúsinu og er hún hvít, sprautulökkuð og úr eik.
Veggir eru flísalagðir á snyrtilegan hátt og opið
er inn í borðstofu. Þar eru falleg eikar-húsgögn í
forgrunni. Húsið er vel skipulagt og hlýlegt eins
og sést á myndunum.

H

s 570 4800
gimli@gimli.is

Halla Unnur Helgadóttir
löggiltur fasteignasali
halla@gimli.is

Birkiskógar 15, 311 Borgarnes

www.gimli.is

54 m2

Fallegt sumarhús með 3 svefnherbergjum á fallegum grónum
stað með glæsilegu útsýni.
Fallegur og fjölskylduvænn bústaður með 3 svefnherbergjum.
Hagstætt verð. Selst með öllu innbúi. Verð 14,8 mkr.
Nánari upplýsingar veitir Bárður Hreinn Tryggvason
sölustjóri, í síma 896-5221, tölvupóstur bardur@gimli.is
Hringdu eða sendu tölvupóst til að bóka skoðun.

Vatnsendahlíð 29, 311 Borgarnes

57 m2

Fallegt og vel við haldið sumarhús/heilsárshús. Lóðin liggur að
Skorradalsvatni (vatnalóð) og er ein af þeim fallegri á þessu
svæði. Fagurt útsýni er yﬁr vatnið og mikil fjallasýn. Skjólgóður
garður og fjarlægð við næstu bústaði gerir staðsetninguna einstaka. Stór sólpallur með heitum potti (soft-tub). Verð 27,9 mkr.
Nánari upplýsingar: Halla Unnur Helgadóttir Löggiltur fasteignasali, í síma 6594044, tölvupóstur halla@gimli.is.

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.

Sumarhúsalóðir Böðmóðsstöðum

5100 m2

Sumarhúsalóðir á sólríkum stað í landi Böðmóðsstaða, 801 Self.
Staðsettar rétt austan Apavatns. Aðkoma er frá aﬂeggjara að
Böðmóðsstöðum um 15 mín akstur frá Laugarvatni.
Lóðirnar eru frá 5.100 m2 - 14.000 m2 að stærð. Heitt og kalt vatn
er í boði á svæðinu.
Allar upplýsingar / bókun á skoðun á skrifstofu sími 570 4800
eða Sigþór Bragason lögg.fasteignasali s 899 9787 sb@gimli.is

Vatnsendahlíð 6, 311 Borgarnes

55 m2

Notalegt 55,3 m2 sumarhús á þessum vinsæla stað. Sólpallur/
verönd er á 3 hliðar. Húsið stendur hátt með skemmtilegu
útsýni yﬁr vatnið og er sérstaklega vel staðsett með tilliti til
sólar. Lóðin er 3.901 m2 leigulóð. Verð 17,9 mkr.
Nánari upplýsingar: Halla Unnur Helgadóttir Löggiltur
fasteignasali, í síma 6594044, tölvupóstur halla@gimli.is.
Hringdu eða sendu tölvupóst til að bóka skoðun.

Lyngbrekka 14, 801 Selfoss

5.693 m2

Sumarhúsalóð / eignarlóð á fallegu svæði örstutt frá Soginu í
Grímsnes- og Grafningshreppi. 2,0 millj. áhvílandi og möguleiki að
taka bifreið uppí. Staðsetning er í hlíðum Búrfells með einstöku
útsýni. Heitt/kalt vatn og rafmagn er komið að lóðarmörkum. Allir
vegir í hverﬁnu eru frágengnir. Verð 3,5 mkr.
Allar upplýsingar / bókun á skoðun á skrifstofu sími 570 4800
eða Sigþór Bragason lögg.fasteignasali s 899 9787 sb@gimli.is

Skoðum eignir á suður- og vesturlandi næstu vikurnar, endilega hringdu í okkur ef þú ert í söluhugleiðingum

