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Þessi ljósmynd af heimili í Vesturbæ Reykjavíkur vakti athygli
árið 2013 þegar íbúðin var auglýst til sölu á fasteignavef mbl.is.
Eins og sjá má hefði kannski verið betra að þvo upp og fara með
dósir í endurvinnsluna.

Áttu nokkuð
eftir að
taka til?

Það er hægt að gera
margt til að auðvelda sér
þrif á baðherbergjum.

Minni þrif á
baðherberginu

F

asteignakaup geta tekið á fólk enda ekki á hverjum
degi sem fólk höndlar með aleigu sína. Það er taugatrekkjandi að bjóða í íbúð, sérstaklega ef fólk á fasteign
fyrir sem það á eftir að selja.
Einhvern veginn þarf þetta ferli að hanga saman og
það getur kallað á þanin viðbrögð eins og Auður Jónsdóttir rithöfundur myndi segja. Til að minnka líkur á þöndum viðbrögðum
þarf fólk að anda inn og anda út. Fólk tekur yfirleitt ekki góðar
ákvarðanir þegar það er í uppnámi og því þarf að stilla sig af.
Þetta er svona svipað og að senda ekki tölvupóst þegar fólk er í
geðshræringu heldur sofa á hlutunum og geta þá svarað fólki
skynsamlega.
Oft er það þannig að þegar fólk býður í íbúð þá er það inni í
samningnum að það hafi 30 daga til að selja sína eign. Ef tilboð er
samþykkt á eftir að gera allt eins og að taka til, láta mynda íbúðina, mögulega sótthreinsa veggina, taka til í geymslunni og setja
peru í útiljósið. Þá hefst rússíbanaferð sem flestir þekkja sem hafa
keypt og selt.
Ef ég ætti að gefa fólki eitt gott ráð, fyrir utan að taka Wim Hoföndunaræfingar á hverjum degi í svona ferli, væri það að láta taka
góðar ljósmyndir af fasteigninni. Það kostar vissulega eitthvað
aukalega en alvörufasteignaljósmyndarar eru með allt önnur tól
og tæki en áhugaljósmyndarar. Og þótt fólk sé með geggjaðan
instagramreikning með fullt af góðum myndum þýðir það ekki að
það geti ljósmyndað sjálft sína eigin íbúð. Þótt tæknin sé orðin
mikil í símunum nær farsími aldrei sömu dýpt og alvöruljósmyndari með sín tæki og tól.
Inni á fasteignavef mbl.is sést þetta mjög vel þegar ljósmyndir
af fasteignum eru skoðaðar. Sem betur fer er fólk að vakna og átta
sig á að þetta skiptir máli. Síðustu ár hafa fasteignaljósmyndir
batnað mjög en á tímum fótosjopps og annarrar tækni er samt
heldur ekki gott ef myndirnar eru of mikið unnar því þá verður fólk
sem kemur og skoðar fasteignina fyrir vonbrigðum. Ef fólk verður
fyrir vonbrigðum er mun líklegra að það bjóði ekki í íbúðina.
Ein mest lesna frétt mbl.is árið 2013 fjallaði um fasteign í vesturbæ Reykjavíkur. Það er kannski ekki í frásögur færandi nema
fyrir þær sakir að það var allt í drasli á myndunum. Fyrirsögnin
var: Datt engum í hug að taka til? Þar hafði ljósmyndari, líklega
áhugaljósmyndari, mætt heim til fólks og smellt
myndum án þess að pæla sérstaklega í umhverfinu.
Á einni myndinni var þvottasnúra í bakgrunni,
bjór á borðinu, matarleifar á diskum og svo sást
glitta í rauðvínsflösku undir borði í rýminu við
hliðina. Sá sem var að hugsa um að kaupa
íbúðina þurfti væntanlega að hafa sig allan
við til að skynja rýmið með því að útiloka matarleifar og annað smálegt. Annars seldist
íbúðin á endanum en það tók töluvert langan tíma. Ef fólk þarf að selja innan ákveðins
tímaramma er betra að leita til fagfólks.

Ertu orðin/n þreytt/ur á að þrífa baðherbergið? Örvæntu ekki, það eru til
mörg góð ráð sem minnkað geta þrifin á baðherberginu.
Snæfríður Ingadóttir | snaeja@gmail.com

S

um tæki safna einfaldlega meiri
óhreinindum en önnur svo það
er gott að huga að útliti, lögun og efnisvali þegar verið er að
velja hreinlætistæki á baðherbergið,“ segir Guðmundur
Stefánsson, sölumaður hjá
Tengi á Akureyri. Hann segir þó marga hugsa meira um
útlitið og stemninguna þegar verið er að breyta baðherberginu, þó að vissulega
sé full þörf á því að huga
líka að þrifunum enda finnst
fæstum baðherbergisþrif sérlega skemmtileg. „Með því að
kaupa vatnsfráhrindandi gler í
sturtuna í staðinn fyrir
venjulegt gler er til að
mynda hægt að spara sér
heilmikil þrif. Áferðin á
slíku gleri er sléttari og kísillinn festist ekki eins vel
við það en vissulega er það
dýrara en venjulegt gler
enda er það líka þykkara.“
✔ Sturtugler sem hrindir
Guðmundur bendir líka á að
frá sér vatni
það séu til ýmsar vörur sem
✔ Upphengd klósett og
hægt er að setja á ný gler
egglaga salernisskálar
til þess að fyrirbyggja kísil✔ Varmaskiptir
söfnun, efni á borð við
✔ Góður frágangur á
Nano4Life eða jafnvel
flísalögn
RainX. „Þessi efni mynda
✔ Efni sem fyrirbyggja
filmu á glerið sem hrindir
kísilsöfnun
vatninu frá sér.“ Annað sem
hægt er að gera til að
minnka kísil
á baðherbergjum er einfaldlega að koma sér upp
varmaskipti. „Varmaskiptir í einbýlishús kostar um 200250 þúsund en hann hitar upp kalda vatnið. Neysluvatnið
er því mun hreinna og laust við kísilinn í heita vatninu
sem skilar sér í minni þrifum á sturtunni.“

5 atriði sem
auðvelda
baðherbergisþrifin

Egglaga skálar auðveldar í þrifum

Marta María
Jónasdóttir

Ljósmynd/Unsplash

Lögun salernisskálarinnar getur líka haft mikið að

segja fyrir þrifin. Egglaga heilsteyptar
skálar þurfa einungis eitt strok með
tusku á meðan aðrar eru með allskonar krókum og kimum sem safna
ryki. „Svo skiptir gríðarlega
miklu máli að vera með setu
sem auðvelt er að smella af
skálinni en þá má bara skola
af setunni undir sturtunni sem
er mjög þægilegt og fljótlegt,
“ segir Guðmundur. Lögun
sjálfrar skálarinnar skiptir
líka máli, ekki síst ef börn eru
á heimilinu. „Lítil börn sitja
ekki eins aftarlega á klósettinu
og fullorðnir. Ef barnafólk er með
klósettskálar með flötum botni þá
er hætt við því að það komi fljótt
óhreinindi í skálina og það þarf oftar að
bursta slíkar skálar að innan en þær
Ljósmynd/Unsplash
sem eru brattari.“
Ertu alveg að
gefast upp á
Baðkarið sem húsgagn
þrifunum á
Hvað varðar efnisval þá segir
baðherberginu?
Guðmundur að vissulega séu emaleruð baðkör og sturtubotnar mjög endingargóð og vel
hægt að þrífa þau upp á meðan plastið sé viðkvæmara
og rispist frekar. „Við sjáum líka steinbaðkör og steinvaska í auknum mæli. Þegar fólk kaupir sér slík tæki þá
þarf auðvitað að huga vel að þrifum því fólk stillir slíkum baðkörum upp eins og húsgögnum.“ Spurður um lituð tæki og hversu skítsæl þau séu þá segir Guðmundur
að efnið skipti þar miklu máli. „Verð og gæði fara oftast
saman í þessu sem öðru. Það eru til tæki sem eru
sprautuð en þau eru ekki jafn endingargóð og duftlökkuð tæki, sterkasta áferðin fæst þó með PVD-húðun.“
Að lokum er þó líka vert að nefna að góður frágangur
á flísalögn og tækjum skiptir að sjálfsögðu líka miklu
máli varðandi það hvort þrifin á baðherberginu séu
þægileg eða ekki. „Svo er þetta bara almenn skynsemi
eins og að skola sturtuna eftir notkun með köldu vatni
svo kísillinn liggi ekki á tækjum og gleri. Vatnslásar eru
líka oft viðkvæmir fyrir sjampói og hárnæringu, það er
gott að láta buna vel í niðurfallið eftir hárþvott og koma
þannig í veg fyrir að þar safnist eitthvað fyrir.“

Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Jónasdóttir Blaðamenn Marta María Jónasdóttir mm@mbl.is, Margrét Hugrún Gústavsdóttir margret.
hugrun@gmail.com Snæfríður Ingadóttir snaeja@gmail.com Auglýsingar Berglind Guðrún Bergmann berglindb@k100.is Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndina
tók Art Gray

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

w w w. 105 midborg.is

569 7000 Lágmúla 4 miklaborg@miklaborg.is

Stuðlaborg - útsýnis íbúðir
Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í fimm lyftuhúsum. Stærðir frá 58-254 fm.
Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitingastaði og útivist.
Stórbrotið útsýni yfir sundin blá, miðbæinn og borgina.
Fjöllin skarta sínu fegursta við sjóndeildarhringinn og örstutt er að skreppa í miðbæinn,
sund eða gönguferð í Laugardalnum.
Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverﬁ
Áhersla á fjölbreytileika og gæði í hönnun, efnisvali og frágangi. Þýskar gylltar álklæðningar
ásamt stórum swiss pearl steinplötum. Sérstök hljóðgólf í öllum íbúðum, þykkir veggir og
full loftræsing skapa góða hljóðvist.
Gólfsíðir útsýnisgluggar í stofum skapa einstakt og óhindrað sjávarútsýni yfir Sundin,
Esjuna, Akrafjall, Snæfellsjökul og innsiglinguna í Reykjavíkurhöfn.
Hin margverðlaunaða og heimsþekkta danska arkitektastofa Schmidt
Hammer Lassen (SHL) hannar Stuðlaborg ásamt VA arkitektum.
Byggingaraðili er ÍAV hf. sem er eitt stærsta, elsta og öﬂugasta verktakafyrirtæki landsins.
Nánari upplýsingar um bygginguna á 105midborg.is
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Gólfefnið og hurðirnar eru frá Agli Árnasyni, svarti
skápurinn er úr versluninni Willamia í Garðabænum og
klassísku eldhússtólarnir úr EPAL. „Við „erfðum“ þá frá
systur minni og manninum hennar þegar þau fengu sér
nýja en eldhúsborðið okkar er bara gamalt borð sem
var keypt í versluninni Miru sem var mjög vinsæl hér
um árið. Eftir að hafa leitað árangurslaust að borði í
réttri stærð prófaði maðurinn minn að pússa þetta
gamla og þá kom þessi fallegi viður í ljós. Svo bæsaði
hann lappirnar í dökka litnum og við erum hæstánægð
með útkomuna.

Morgunblaðið/Hari

Hafnarfjörðurinn
á mikilli uppleið

Steinunn býr ásamt eiginmanni sínum, Birgi Ármannssyni
rafvirkja, og einkasyninum Tómasi Erni á annarri hæð í sætu
steinhúsi við Hringbraut í Hafnarfirði. Þau keyptu fyrir um
þremur árum og byrjuðu strax á því að taka þetta helsta í
gegn; baðherbergi, eldhús og stofu, en lítið hafði verið gert
fyrir íbúðina frá því húsið var byggt árið 1946.
Margrét Hugrún Gústavsdóttir | margret.hugrun@gmail.com

T
Steinunn bjó lengi í miðbæ Reykjavíkur en nú er hún á því að Hafnarfjörður sé miðpunktur alheimsins.

engdaforeldrar hennar gera mikið grín að smekk hennar á skrautmunum
en stjörnuklipparinn Steinunn Ósk Brynjarsdóttir tekur það ekkert inn á
sig. „Ég var alltaf með æði fyrir hauskúpum en nú hefur áhuginn færst
eitthvað yfir á dúkkuhausa. Ég veit ekki alveg hvað þetta er en tengdaforeldrar mínir þreytast ekki á að gera grín að mér,“ segir hún og kímir.
Þeir Birgir og tengdafaðir Steinunnar sáu alfarið um verkið og umbreytingin er
einkar vel heppnuð enda stílistinn Steinunn bæði vandvirk og mikil smekkmanneskja sem hefur meðal annars sýnt sig í farsælu starfi hennar sem klippari. Þótt hún
geri ekki mikið úr því sjálf hefur orðspor Steinunnar dregið fræga listamenn á borð
við Björk og meðlimi Hjaltalín í stólinn til hennar, svo ekki sé minnst á félagana í Of
Monsters and Men sem fylltu nýlega eldhúsið hjá henni í stresskasti fyrir tónleikaferð, enda ekki við hæfi að halda stórtónleika án þess að hafa farið í klippingu.
„Ég fékk símtal seinnipartinn á föstudegi og hafði því engan tíma til að taka á móti
öllum á stofunni. Þau komu til mín klukkan níu næsta morgun og sátu hér við eldhúsborðið meðan þau fengu klippingu og kaffi og léku við Tómas Örn á stofugólfinu.
Allt mjög heimilislegt,“ segir Steinunn og hlær.
Gengur í vinnuna og gefur 20% afslátt

Sniðuga blaða- og bókahirslan á gólfinu er úr versluninni Geysi og reiðhjólið fæst í búðinni Petit sem hefur
verið vinsæl hjá áhrifavöldum síðustu misserin. „Þetta er ferlega sniðugt hjól því það er tví- og þríhjól í senn.
Hægt er að taka annað dekkið af og þá ertu komin með tvíhjól.“

Fyrir stuttu færði Steinunn vinnustað sinn frá Senter í gamla miðbæ Reykjavíkur
yfir á Skuggafall, sem er ný hárgreiðslustofa, í eigu Eyrúnar Guðmundsdóttur, við
smábátahöfnina í Hafnarfirði en þar er lögð mikil áhersla á umhverfisvernd. Til
dæmis fá viðskiptavinir sem koma hjólandi, gangandi eða með strætó 20% afslátt af
klippingu á mánudögum svo eitthvað sé nefnt.
„Það er bara núna fyrst sem mér finnst tilefni til að vinna hérna í Hafnarfirði enda
hefur bærinn verið á svo mikilli uppleið síðustu ár,“ segir Steinunn, sem hefur í
gegnum tíðina búið í miðbænum en í fimm ár bjó hún í Köben sem hún segist alltaf
sakna.
„Hér áður gat maður hitt fólk á tveimur stöðum í Hafnarfirði; A. Hansen og
Fjörukránni, en núna er allt fullt af flottum stöðum hérna, bæði veitingahúsum og
verslunum, og menningarlífið orðið fjölskrúðugt og skemmtilegt. Mér finnst líka frábært að geta bara rölt hérna niður götuna í vinnuna og fengið um leið hreyfingu og
ferskt loft í stað þess að sitja föst og frústreruð á morgnana í umferðinni á leiðinni
niður í bæ.“
Sjá síðu 10

Naustavör 9
www.bygg.is

NÝTT Í SÖLU

Bryggjuhverfið í Kópavogi
Glæsilegar íbúðir í 3-4 hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 9.
Íbúðirnar eru 80-170 fm, 2-4 herbergja.
Íbúðirnar eru með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og
vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru með góðum svölum. Stæði í bílskýli fylgja
flestum íbúðum.

ENNEMM / SIA / NM96673

REYNSLA
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FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 35 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.
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Undir tröppunum sem liggja upp á óklárað loftið stendur leikfangaskenkur úr IKEA sem
Steinunn segir að sé algjör snilld. „Það er hægt
að rúlla honum út á gólf, henda öllu dótinu í
hann og rúlla svo bara aftur undir stigann.“

„Það héldu allir að ég væri eitthvað undarleg þegar ég fór
fram á að mála loftið á baðherberginu í möttum dökkgráum
lit en þegar fólk sá útkomuna kvað við annan tón.“ Takið
einnig eftir því hvað fallegu umbúðirnar undir hárvörurnar í
sturtuglugganum gefa góða stemningu. Þessar vörur eru frá
umhverfisvæna merkinu Davines en hægt er að láta fylla á
brúsana á stofunni hjá Steinunni.

Morgunblaðið/Hari

Snotur eldhúsinnréttingin
kemur frá IKEA og mött
borðplatan var keypt hjá
Fanntófelli, en þar sem
Steinunn fann hvergi
svartar höldur á eldhússkápana lét hún pólíhúða
þær svartar. Ljósin sem
hanga fyrir ofan vaskinn
eru úr versluninni Rafkaupum en Steinunn segir
þau hjónin versla mikið
þar. Hillugrindurnar á
veggnum fyrir ofan innréttinguna fann hún aftur í
Bókaverzlun Breiðafjarðar, lítilli búð á Stykkishólmi, sem hún hefur
mikið dálæti á.

„Birgir elskar þessa rjúpu hans Guðmundar frá Miðdal mest af
öllu í heiminum, fyrir utan mig og Tómas kannski. Kransinn
hanna ég sjálf undir merkinu Par Exselans. Ég seldi svona
kransa og fleiri tegundir af krönsum, í jólaþorpinu í Hafnarfirði
í fyrra og ætla að gera það aftur í ár. Er einmitt á leiðinni til
Brighton fljótlega að kaupa fallega borða í nýja jólakransa.“

„Hér áður gat maður hitt fólk á
tveimur stöðum í Hafnarfirði; A.
Hansen og Fjörukránni, en núna er
allt fullt af flottum stöðum hérna,
bæði veitingahúsum og verslunum,
og menningarlífið fjölskrúðugt.“
Collecting Sizes
kallar Berglind
Halla, vinkona
Steinunnar, þessa
fallegu kúpla en
sem hún selur bæði
á Instagram undir
sama nafni og í jólaþorpinu í Hafnarfirði
þar sem þær Steinunn ætla að deila
bás. Kúplarnir koma
í tveimur stærðum
en stráin og blómin
eru vandlega valin
til að mynda einstaka litapallettu.

Stofan er hlýleg og falleg. Lampinn í horninu kemur úr sænska móðurskipinu IKEA.

LÁTIÐ OKKUR UM REKSTUR
HÚSFÉLAGSINS
Við sérhæfum okkur í umsjón með rekstri húsfélaga
og bjóðum trausta og faglega þjónustu á góðu verði
Hafðu samband og fáðu tilboð strax í dag!

Rekstrarumsjón ehf. • Dalshrauni 11, 220 Hafnarﬁrði • S: 571 6770 • www.rekstrarumsjon.com • umsjon@rekstrarumsjon.com

105 - Kirkjusandur

NÝTT
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www.105midborg.is

Vandaðar innréttingar og hágæða klæðning á húsinu.

SÓLBORG

Glæsileg 52 íbúða nýbygging með 3 lyftuhúsum og íbúðum við allra hæfi
sem eru bæði fjölbreyttar að formi og útfærslum. Vandaðar innréttingar
og hágæða klæðning er á húsinu.
Í Sólborg eru sérstaklega sólríkir
þakgarðar með fjölda íbúða, en svalir
fylgja öðrum. Húsið stendur við torg með
veitinga- og verslunarhúsnæði á jarðhæð.
Útveggir eru einangraðir að utan,
klæddir með sérframleiddri sýruþveginni
álklæðningu frá danska framleiðandanum
IBO í brúnum tónum. Klæðningin
er anodiseruð og ómáluð og þar af
leiðandi laus við þungmálma, að fullu
endurvinnanleg og umhverfisvæn.

Ásýnd klæðningarinnar er fjölbreytileg
og breytist með mismunandi veðri og
birtustigi.

Arkitektar hússins: THG og Studio Arnhildur Pálmadóttir
Byggingaraðili: ÍAV
Afhending: mars/apríl 2020

Frábær staðsetning og stutt í alla
þjónustu. Miðbær, Laugardalur og
Laugarnes í göngufæri.
Gólfhitakerfi verður á baði
og þvottahúsi.

Stærð íbúða frá 52 m2 – 166 m2,
með aðgengi að bílastæðakjallara

Verð frá 37,7 millj.
Nánar á heimasíðu: www.105midborg.is
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Uppröðunin í rýminu er heillandi.
Rúmið er haft frekar lágt en gólfið
í því rými er einu þrepi ofar en
stofa og eldhús og er komið fyrir
lýsingu meðfram þrepinu.

Ljósmynd/Art Gray

Enginn óþarfi og hver
einasti fermetri nýttur
Erla Ingjaldsdóttir og Tryggvi Þorsteinsson sem reka arkitektastofuna
Minarc í Kaliforníu fengu það verkefni að endurgera íbúð í Westwood í
Kaliforníu. Markmiðið með verkefninu var að koma sem flestu fyrir á
sem fæstum fermetrum og nýta hvern einasta krók og kima.
Marta María | mm@mbl.is

Þ

Þessi blái sófi býr til notalega stemningu.

etta verkefni gekk út á að endurnýja íbúð
algerlega innanhúss. Allt sem fyrir var í
henni var fjarlægt áður en uppbygging
hófst. Þegar rýmið var hannað var innblástur sóttur í íslenska náttúru en auk
þess var einfaldleiki og hagsýni í forgrunni,“ segja
Erla og Tryggvi þegar þau eru spurð út í íbúðina.
Þau lögðu mikla áherslu á umhverfisvitund í ferlinu
og völdu að nota náttúruleg efni þegar íbúðin var endurgerð. Það gekk líka ýmislegt á í hönnunarferlinu.
„Þegar við opnuðum loftið fundum við heila hæð
fyrir ofan, því miður fengum við ekki að nota það allt
en náðum að auka lofthæðina um 60 cm sem gefur
íbúðinni meiri dýpt.“
Íbúðin er í Westford í Kaliforníu, við hliðina á
Westford-kirkjugarðinum þar sem Farrah Fawcett,
Marilyn Monroe og Frank Zappa eru jarðsett.
Þegar þau eru spurð hvað hafi drifið þau áfram í
þessu verkefni segja þau að það sé nú eiginlega alltaf
það sama.
„Það er að skapa þægilegt umhverfi þar sem fólk
langar að vera og umhverfið sé þannig að það stuðli
að heimili þar sem fólki líður vel. Í þessari íbúð lögðum við upp með að stemningin væri þannig að fólk
vildi vera þarna saman, elda, borða, hlæja og spila
tónlist.“
Eins og sést á myndunum eru veggir hvítmálaðir
og er falin lýsing notuð meðfram loftum. Það var

hægt vegna lofthæðarinnar. Á gólfunum er eikarparket sem sameinar rýmin í heild sinni, eldhús, stofu
og svefnrými. Innréttingin í eldhúsinu er úr hnotu og
svo er hvítt korían á borðplötunum.
„Grái sjónsteypuveggurinn inni á baðherbergi er
innblásinn af íslensku landslagi og umhverfi en er
jafnframt praktískur,“ segja Erla og Tryggvi.
Í rýminu má sjá stólinn Dropa sem Erla og Tryggvi
hönnuðu. Hann nýtur sín vel við gráan bakgrunn og
kemur með gleði inn í rýmið.
Hvað vildu húsráðendur fá frá ykkur?
„Þau voru í mínimalískum pælingum og vildu upplifa rýmið þannig að það liti út fyrir að þau væru komin á hótel. Í rýminu eru allar nauðsynjar en enginn
óþarfi. Okkar markmið var að nýta hvern einasta fermetra vel.“
Plássið er nýtt svo vel að á ganginum er ísskáp
komið fyrir í skáp sem er með hvítum sprautulökkuðum hurðum og fellur hann því inn í umhverfið á látlausan hátt.
„Það að setja ísskápinn inn á gang umbreytir rýminu á skilvirkan hátt auk þess að halda rýminu einföldu. Svo vildum við hafa gulan Dropa til að tóna við
bláa litinn á sófanum og gólfefnið sameinar rýmið í
gegn og skapar ákveðna heild. Í forstofunni er spegill
frá gólfi til lofts og hurðin inn á baðherbergið er falin,
sem leyfir rýminu að njóta sín og gefur þá upplifun að
rýmið sé stærra,“ segja þau.
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Eldhúsinnréttingin er úr hnotu og
svo er korían á borðplötunum og
nær það upp á vegg. Takið eftir lýsingunni meðfram loftinu.

Stóllinn Dropi
nýtur sýn vel í
þessu rými.

Hér er fátt sem minnir
á hippastemningu
Kaliforníu.

„Það að setja ísskápinn inn á
gang umbreytir rýminu á
skilvirkan hátt auk þess að
halda rýminu einföldu. Svo
vildum við hafa gulan Dropa
til að tóna við bláa litinn á
sófanum og gólfefnið sameinar rýmið í gegn og skapar
ákveðna heild.“

Áhersla var lögð á
náttúruleg efni þegar
íbúðin var hönnuð.

Látlaust og fallegt.
Steypti veggurinn er
vísun í íslenska náttúru.
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Húsið séð að utan. Það er á tveimur hæðum
og er stærsti hluti þess verönd þar sem er
setustofa, útisturta, sólbaðs- og borðaðstaða. Hinum megin við götuna er ströndin.

Gerðu
upp helli
Hjónin Sigurður Páll Sigurðsson og Hulda Ingibjörg Magnúsdóttir tóku hellahús á Kanaríeyjum í
gegn og breyttu því í nýtískulegt strandhús. Útkoman er glæsileg en í grófleika veggjanna skín saga
hússins í gegn og gefur því skemmtilega hrátt útlit.
Snæfríður Ingadóttir | snaeja@gmail.com
Hulda og Siggi Palli ásamt sonum sínum Magnúsi Aron (21 árs), Ragnari Páli (18 ára) og loks Bjarna Þór (15
ára). Tveir elstu synirnir eru fluttir til baka til Íslands en restin af fjölskyldunni er enn úti.

S

igurður, eða Siggi Palli eins og hann er venjulega
kallaður og eiginkona hans Hulda hafa búið á Kanaríeyjum í nærri fimm ár. Þau fluttu upphaflega
þangað með þremur sonum sínum en tveir eldri synirnir eru nú fluttir aftur til Íslands. Dvölin átti í upphafi bara að vera til eins árs en þau eru enn á eyjunni og hafa
brallað ýmislegt á árunum úti. Eitt af verkefnum þeirra hefur
verið uppgerð á hellahúsi í sjarmerandi strandbæ á norðurhluta eyjunnar, Sardina del Norte.
Hellahús í spænskum bæ

Húsið er með nokkur hundruð ára sögu, þannig að innsti veggurinn er fyrsti útveggur hellisins, næsti veggur er líklega 150 ára
gamall útveggur og núverandi útveggur er líklega um 80 ára.

Hellahús á Kanaríeyjum
Áður fyrr notuðu íbúar Kanaríeyja hella gjarnan sem híbýli
og gera víða enn.
Hellarnir þykja góður húsakostur því þeir halda vel hita
og eru einnig passlega svalir í sumarhita. Víða er hægt að
skoða gamla hella á Gran Canaria en eins hefur mörgum
þeirra verið breytt í veitingahús og gistihús. Hellahúsin líta
oft út eins og á venjuleg hús að utan en þegar inn er komið
kemur í ljós að aðeins framhliðin er steypt en restin hellir.

Hellahúsið er á tveimur hæðum, með fjórum svefnherbergjum og svefnplássi fyrir átta manns. Þegar þau eru
ekki sjálf að nota húsið hefur það verið leigt út til íslenskra
ferðamanna sem vilja komast í kyrrð og sól, án þess að vera
umkringdir ferðamönnum. „Þegar við dveljum hérna förum við
á ströndina og snorklum. Sitjum á þakinu með kaffi og horfum
á vegfarendur, leggjum okkur í hengirúminu, grillum eða förum út að borða úti á einum af veitingastöðunum við ströndina,
spilum, lesum og slökum á,“ segir Hulda. Hún segir að Sardina
del Norte sé ótrúlega sætur spænskur bær með hlýjum gömlum anda. „Eldra fólkið situr fyrir utan húsin sín, veiðimennirnir
ganga fram hjá með afla dagsins og krakkarnir leika sér við
höfnina og stinga sér í sjóinn. Útsýnið af þakinu er beint yfir
hafið, sólsetrið og Teide á Tenerife, hæsta fjall Spánar.Veitingahúsin sérhæfa sig að sjálfsögðu í fiskréttum og eru rómaðir
um alla eyju.“
Hugsaði um húsið í ár
Hjónin segjast hafa fundið húsið alveg óvart á ferðalagi um
norðurhluta eyjunnar. „Við ákváðum að koma við í þessum litla

afskekkta bæ, Sardina del Norte. Við vorum ekki með neinar
hugmyndir um kaup á húsum, hvað þá yfirgefnum hellum en
Siggi Palli varð strax ástfanginn af húsinu, staðsetningunni og
þorpinu,“ rifjar Hulda upp. Aðrir í fjölskyldunni litu húsið ekki
jafn jákvæðum augum og Hulda þvertók fyrir að kaupa það.
Siggi Palli sá hinsvegar strax fyrir sér hvernig gera mætti húsið upp og breyta því í fallegt strandhús en hann er smiðsmenntaður. Hann gat ekki hætt að hugsa um það og eftir ár gafst
Hulda upp og samþykkti kaupin. „Þá hafði ég samband við eigandann og spurði um verð. Þegar ég heyrði töluna hélt ég fyrst
að eigandinn væri að ruglast á eignum. Ég spurði eigandann
um fermetrafjöldann og hann sagði að húsið væri 140 fm. Þá
var ljóst að hann hlyti að vera að tala um annað hús því húsið
sem við höfðum augastað á virkaði mun minna séð utan frá.
Eigandinn fullyrti samt að þetta væri rétta húsið og bauðst til
að sýna okkur það. Þegar inn var komið kom í ljós að helmingur
hússins var hellir inni í klettinum svo þess vegna var það mun
stærra en við héldum í fyrstu.“
Smekkur heimamanna tafði verkið
Gengið var frá kaupunum í júní 2017 en endurbætur byrjuðu
ekki fyrr en í nóvember sama ár og lauk ekki fyrr en í byrjun árs
2019. „Verkið átti upprunalega að taka 3 vikur, en endaði í 14
mánuðum, og þá var samt mikið eftir sem Siggi Palli þurfti að
klára sjálfur,“ segir Hulda. Þau segja að margt hafi tafið fyrir.
Fyrir það fyrsta fór verkið seint af stað því í ljós kom eftir kaupin
að húsið var friðað og á sögulegu svæði og því tók nokkurn tíma
að fá leyfi bara til að mála húsið. Ekki hjálpaði heldur til hinn
spænski hægagangur og skriffinnska. Húsið hafði staðið autt í ein
Sjá síður 16

16 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 15. NÓVEMBER 2019

Húsið hafði staðið tómt í um 15 ár áður en hjónin keyptu
það og ráðast þurfti í miklar endurbætur.

Húsið er skemmtilega innréttað en margt af því sem er innanhúss hafa þau
Hulda og Siggi Palli fundið á flóamörkuðum á eyjunni, þá helst í San Fernando.

15 ár og var í vægast sagt skelfilegu ástandi. Handtökin voru því
ærin. „Það þurfti að endurskipuleggja öll rými, það voru t.d. þrjú
eldhús í húsinu. Nýtt skólp, vatn og rafmagn var lagt í allt húsið
og steypa þurfti nýtt gólf á allt þakið. Húsið var allt málað að innan sem utan, gólf flotað og lakkað. Veggur var rifinn og annar
hlaðinn upp, skipt var um alla glugga og hurðir og brotið var fyrir
svalahurð á herbergi uppi á þaki,“ segir Siggi Palli og heldur
áfram; „Við fengum vin okkar á eyjunni til að gefa okkur tilboð í
viðgerðir og málun. Þegar öll leyfi voru komin og við gátum loks
byrjað var smekkur heimamanna stöðugt að trufla verkið.
Heimamenn skildu ekki að við vildum halda anda og sögu hússins
í endurbótunum. Þeir vildu henda öllu timbri, gluggahlerum og
gömlum hurðum. Þeir vildu flísaleggja flest og gera alla veggi
slétta, en við vildum halda grófleikanum sem sýnir aldur og sögu
hellisins.“ Á framkvæmdatímanum urðu líka ýmsar aðrar verktafir vegna þess að verktakinn missti frá sér menn, hann vanmat
verkið og gerði nokkur mistök sem varð að endurvinna.
„Spænska aðferðin er þannig að það eru fjórir menn í vinnuflokki.
Einn vinnur og þrír horfa á,“ segir Siggi Palli og hlær.

Brotvinna, lagnir, rafmagn, múrvinna,
hleðsla og málun var að mestu unnin af
heimamönnum en annað gerði Siggi
Palli sjálfur en hann er smiðsmenntaður.

Stjörnuskrúfur, ekkert torks
Allt hafðist þetta þó að lokum og húsið varð að því hráa rústík
strandhúsi sem Siggi Palli hafði upphaflega séð fyrir sér. Hjónin eru afar ánægð með útkomuna og segja að öll vinnan hafa
verið þess virði. Þau njóti þess að dvelja í húsinu og að ánægjulegt sé að sjá að gestir þeirra geri það líka en nánari upplýsingar um húsið má fá á facebooksíðunni Strandhús til leigu á
Kanarí.
Með alla þessa reynslu á bakinu er ekki annað hægt en að
spyrja Sigga Palla út í hvort hann lumi á einhverjum góðum
ráðum til þeirra sem ganga um með svipaðan húsadraum í maganum? „Allt byggingarefni er aðgengilegt og á góðu verði en við
þurftum hinsvegar að læra inn á vörurnar hérna. Þeir nota til
dæmis enn þá stjörnuskrúfur á meðan við á Íslandi höfum notað torks í áraraðir. Ég hvet alla þá sem eru að hugsa um að
kaupa og gera upp svona gömul hús, að hugsa það vel! Við vorum á tímabili við það að gefast upp! En þetta var frábær
reynsla … svona eftir á. Þetta er samt eitthvað sem við erum
ekki til í að endurtaka.“

Gamlar rifnar myndir sem fundust í húsinu voru nýttar til
skreytinga. Eins smíðaði Siggi Palli snaga, ljós og kross úr
gömlum fúnum spýtum sem voru í húsinu. Þannig er saga
hússins hluti af stílnum.
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ATVINNULÓÐ Í GARÐABÆ
Garðabær auglýsir til sölu byggingarrétt fyrir atvinnuhúsnæði
á lóðinni Garðahraun 1 á athafnasvæðinu í Molduhrauni.
Stærð lóðarinnar er um 15.000 m2 og liggur vestast í
Molduhrauni við mörk Garðabæjar og Hafnarfjarðar.
Heildar byggingarmagn er um 12.000 m2, í samræmi
við nýtingarhlutfall lóðarinnar sem er 0,8 og skilgreint
í ný endurskoðuðu deiliskipulagi Molduhrauns.

Tilboð í byggingarrétt á lóðinni skulu berast Garðabæ eigi síðar
en 5. desember 2019. Skulu þau berast rafrænt í gegnum þjónustugáttina
Minn Garðabær. Hægt er að fá aðstoð vegna rafrænnar umsóknar
í þjónustuveri Garðabæjar.
Nánari upplýsingar eru aðgengilegar á vef Garðabæjar, gardabaer.is.

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

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

Júlíus M Steinþórsson
Löggiltur fasteignasali og leigumiðlari
julli@eignasala.is / s. 899 0555

Nýbyggingar
Leirdalur 15-21, 260 Reykjanesbær

SÖLUSÝNING
LAUGARDAGINN 16. nóvember frá kl. 14:00-15:00
Nýjar 4ra herbergja sérhæðir með stórri verönd, með eða án bílskúrs.
Vandaðar fullbúnar eignir, sem skilast með gólfefnum og tækjum.
Hagstæð seljendalán í boði.
Verð frá 49.500.000.-

Dalsbraut 3, 260 Reykjanesbæ

Fallegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í nýbyggingu. Afhending í mars 2020. Lyftuhús, vönduð og viðhaldslétt
bygging. Sérinngangur í allar íbúðir. Svalagangar vindvarðir með öryggisgleri. Stórar svalir, minnst 13,7 m2.

BÓKIÐ SKOÐUN
Verð frá 29.900.000.-

Nánari upplýsingar á skrifstofu s. 420 6070 eða eignasala@eignasala.is
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Húsið sem stendur í Grímsnesinu er 25 fermetrar að
stærð og kom fullklárað til landsins í fyrra. Eldhúsið á pallinum er viðbótareining sem veitir um leið mjög gott skjól.

Ljósmynd/Gunnar Sverrisson

Nútímalegt, bjart og smart
Hvað ef það væri hægt að
hanna sinn eigin nútímalega
og mínimalíska sumarbústað eða heilsárshús og
henda því svo upp eins og
blöndu af IKEA-mublu og
legókubbum? Þetta er hægt
… eða svona næstum því.
Margrét Hugrún Gústavsdóttir |
margret.hugrun@gmail.com

S

tofnendur Add a room fengu hugmyndina að þessum fallegu nútímalegu húsum eftir að hafa lengi starfað við að gera upp gamla sumarbústaði.
Mikið er lagt upp úr að nýta hvern einasta
fermetra til fulls, einföldum möguleikum á
stækkun og að tengja saman inni- og útisvæði
að óskum kaupenda.
Lars Frank Nielsen arkitekt er meðal þeirra
sem komu að hönnun húsanna en hann hefur
helgað sig þróun og hönnun mínimalískra
mannvirkja undir merkinu ONEN sem er vel
þekkt í Danmörku og víðar.
Húsin eru gerð úr sterkum byggingarefnum
og hægt að nota þau sem íbúðarhús árið um
kring. Stærð þeirra getur verið frá fimm fermetrum upp í 30 og svo er hægt að skeyta þá
saman eftir óskum og hentugleika hvers og
eins.
Tekur viku að komast á klakann
Verð eininganna er frá 4.200.000 með virðisaukaskatti en það veltur á þörfum kaupenda.
Hvort þeir vilja hafa eignina litla eða stóra,
með gufubaði, palli, útisturtu og svo framvegis.
Hönnun og framleiðsla tekur um þrjá mánuði
og það tekur viku að fá húsið til landsins. Þegar hingað er komið fer það eftir því hversu
mikið er klárt hjá kaupanda hversu langan
tíma það tekur að koma því upp.
Ef grunnur, lagnir og þess háttar eru tilbúin
á lóðinni tekur örstuttan tíma að byrja að njóta
með hjálp rafvirkja og pípara, en ef fleiri einingar eru tengdar saman þarf smið í verkið.
Svo IKEA-líkingin sé tekin þá fer hönnunarferlið þannig fram að kaupandinn setur upp

Einingin sem þau feðgin fengu til landsins er 25 fermetrar og hver
fermetri er nýttur til fulls. Hér er horft frá pallinum inn í stofu/
eldhús en stóra rennihurðin og gluggarnir sem ná frá lofti í gólf gera
birtunni kleift að flæða inn og sameina um leið úti- og innisvæði.

Eldhúsinnréttingin og tækin koma frá IKEA og í þessu tilviki kom
hún með öllu til landsins. Þó er hægt að velja að sleppa innréttingunni og kaupa hana hérlendis eða annars staðar frá og setja upp
sjálf. Það sem fylgir með allri einingunni er gólfefni, gluggar, rennihurð og útihurð. Stofuborðið og litla eldhúsborðið eru úr versluninni Fakó en baststóllinn kemur einnig þaðan.

FÖSTUDAGUR 15. NÓVEMBER 2019 MORGUNBLAÐIÐ 19

teikningu að draumahúsinu á vefslóðinni
https://addaroom.dk/en/modular-housebuilder. Síðan eru teikningarnar sendar til
arkitekts á Íslandi sem kemur þeim til byggingarfulltrúa. Vart þarf að taka það fram að
kaupandinn þarf að vera búinn að útvega sér
lóð áður en húsið kemur til landsins.
Faðir Herdísar sá drauminn
rætast áður en hann lést
Það er heildsalan Esjufell sem er tengiliður
Add a room á Íslandi en samstarfið kom þannig til að Herdís Jóhannesdóttir, núverandi eigandi fyrirtækisins, fór til Danmerkur á sýningu hjá House Doctor, en hún er einnig
umboðsaðili þeirra hér á landi.
„Þau voru með sýningarhús á lóðinni hjá sér
innréttað með House Doctor-vörum og auðvitað fóru allir inn í litla sæta húsið, sem var aðeins tuttugu fermetrar. Ég heillaðist alveg af
hönnuninni á þessu og um leið og ég kom heim
sýndi ég pabba heitnum, Jóhannesi Ómari Sigurðssyni, myndir af húsinu þar sem mér fannst
tilvalið verkefni fyrir hann að taka þetta áfram
fyrir hönd Esjufells,“ segir Herdís en saman
stofnuðu þau fyrirtækið árið 2010.
Fékk að fylgjast með smíði,
samsetningu og uppsetningu
„Honum leist ótrúlega vel á þetta. Varð
svakalega hrifinn og spenntur og fór í kjölfarið
beint út að hitta forsvarsmenn fyrirtækisins til
að kynna sér hvernig framleiðslan færi fram.
Til gamans má geta þess að framleiðsla
húsanna fer öll fram í risastóru rými sem
minnir helst á flugskýli og allt er smíðað innandyra, sem tryggir ákveðin gæði. Þegar pabbi
kom út var verið að leggja lokahönd á þrjú einingahús og svo voru þau afhent á lóð sem var í
u.þ.b. tveggja tíma akstursfjarlægð frá framleiðslustaðnum. Hann fékk að koma með og
fylgjast með þessu öllu frá A til Ö en húsin þrjú
voru 15, 20 og 25 fermetrar og skeytt saman
eftir þeirri hönnun sem kaupandinn hafði sjálfur mótað eftir eigin hugmyndum.“

Einingahúsin, sem eru bæði hönnuð og
smíðuð í Danmörku, eru úr sterkum byggingarefnum og þurfa mjög lítið viðhald.

Kom ekki annað til greina
en að hanna eigið hús
Herdís segir að eftir þessa upplifun pabba
hennar hafi ekki annað komið til greina en að
þau myndu hanna sitt eigið hús, sem nú er
komið til landsins og stendur á fallegum stað í
Grímsnesi. Hún segir að ferlið hafi þó tekið
lengri tíma hjá þeim en það myndi vanalega
gera því pabbi hennar var veikur af krabbameini og var að gera þetta allt á meðan hann
var veikur og í lyfjameðferð með öllu því álagi
sem henni fylgir.
„Hann náði samt að sjá húsið koma á lóðina
og við keyrðum þarna nánast daglega til að
sitja bara og dást að því þótt það væri ekki búið
að „stinga því í samband“ ef svo mætti að orði
komast, það er að tengja rafmagn og vatn.
Hann fékk samt að sjá drauminn rætast og ég
náði að sýna honum myndir af húsinu fullbúnu,
með húsgögnum og öllu, áður en hann kvaddi
þennan heim.“

Baðherbergið er klætt með
vatnsheldum dúk og tækin eru
mínímalísk til að spara plássið.

Svefnherbergið er ekki stærra en það
þarf að vera og það sama má segja um
gluggann en í því rúmast samt notalegt tvíbreitt rúm og loftunin er góð.

Gimli fasteignasala

Halla Unnur
Helgadóttir

Elín Rósa
Guðlaugsdóttir

Trönuhjalli 5, 200 Kópavogur

Elín Urður
Hrafnberg

68 m2

Falleg og rúmgóð 68,5 m2 tveggja herbergja íbúð á þriðju (efstu) hæð,
auk ca 6 m2 geymslu á jarðhæð. Suðvestur svalir með fallegu útsýni.
Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 36,3 mkr.
Nánari upplýsingar: Kristján Gíslason aðstoðarm. fs., í síma
691 4252, kristjan@gimli.is og Halla Unnur Helgadóttir, lg.fs

Lundur 23, 200 Kópavogur

113 m2

Glæsileg og rúmgóð þriggja herbergja íbúð á 1 hæð í vönduðu
lyftuhúsi við Lund 23 í Kópavogi, íbúðinni fylgir stæði í lokuðu
upphituðu bílahúsi. Verð 66,9 mkr.
Nánari upplýsingar veitir Bárður H. Tryggvason sölustjóri, í
síma 896 5221, tölvupóstur bardur@gimli.is.

Grensásvegi 13
108 Reykjavík
S 570 4800
gimli@gimli.is

Ellert Bragi
Sigurþórsson

Hafrún Huld
Einarsdóttir

Kristnibraut 1, 113 Reykjavík

Lilja
Hrafnberg

240 m2

Falleg og rúmgóð eign í tvíbýlishúsi. Um er að ræða eign á tveimur
hæðum, sem búið er að skipta í 2 íbúðir og skiptist í íbúð á efri hæð
158,8 m2 , íbúð á neðri hæð 55,6 m2 og bílskúr 25,8 m2. Verð 83,9 mkr.
Nánari upplýsingar veitir Halla Unnur Helgadóttir, löggiltur
fasteignasali, í síma 659 4044, tölvupóstur halla@gimli.is

Lyngmóar 1, 210 Garðabær

110 m2

Rúmgóð 4ra herbergja útsýnisíbúð á þriðju og efstu hæð ásamt
bílskúr.Íbúðinerskráð86,0m2,geymslan7,7m2 ogbílskúr16,8m2.
Samtals 110,5 m2. Verð 44,9 mkr.
Nánari upplýsingar veitir Halla Unnur Helgadóttir, löggiltur
fasteignasali, í síma 659 4044, tölvupóstur halla@gimli.is

Sigþór
Bragason

Bárður
Tryggvason

Kristján
Gíslason

208 m2

Viðarás 1, 110 Reykjavík

Fallegt 8 herbergja endaraðhús með bílskúr og möguleika á
þriggja herbergja aukaíbúð í Árbæ. Húsið sem er í heildina 208
m2 , þar af bílskúr 23,3 m2 er á tveimur hæðum. Verð 82,9 mkr.
Nánari upplýsingar veita Elín Urður Hrafnberg, lgf, s. 690
2602, elin@gimli.is og Lilja Hrafnberg, aðstoðarmaður fs.

Langholtsvegur 166, 104 Reykjavík

64 m2

Mjög vel skipulögð 64 m2 3ja herbergja íbúð í kjallara í þríbýlishúsi. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning. Verð 32,9 mkr.
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu s. 570 4800 eða hjá Ellert s. 661 1121 ellert@gimli.is. Halla Unnur Helgadóttir lgf.

Skoðaðu allar
eignirnar og
mun ﬂeiri á

www.gimli.is
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Matthildur starfar sem fasteignasali
hjá Stakfelli. Hún hefur málað
marga veggi íbúðarinnar dökka.

Morgunblaðið/Hari

Sækir innblástur í heimili annarra
Fasteignasalinn Matthildur Sunna Dan Þorláksdóttir býr í hlýlegri leiguíbúð í Vesturbænum. Húsnæðið hefur hún gert að
sínu eigin með því að mála flesta veggi dökka, sem henni finnst róandi. Draumurinn er þó að komast í eigið húsnæði.

H

Snæfríður Ingadóttir | snaeja@gmail.com

eimili mitt er frekar hlýlegt, með skipulögðu
kaosi. Ég er með margar plöntur og er hrifin af
dökkum litum. Húsgögnin eru blanda héðan og
þaðan, en ég hef flikkað upp á flest af gömlu húsgögnunum sem ég er með með því að mála þau
svört. Ég hef búið hér í tvö ár og er mjög ánægð hérna. Þetta
er þriggja herbergja íbúð og annað svefnherbergið nota ég
sem fataherbergi. Það er mikill lúxus að hafa svona gott pláss
undir skó og föt og verður örugglega erfitt að venja sig af því
þegar kemur að því að flytja annað.“
Hver er uppáhaldsstaðurinn í íbúðinni?
„Sófinn í stofunni. Þegar ég er heima er ég mest þar.
Það er gott að kasta sér í sófann og slaka á en eins finnst
mér gott að svara tölvupóstum úr sófanum. Ég er með mik-

ið af púðum í sófanum sem gerir hann sérlega þægilegan.“
Hvar færðu innblástur fyrir heimilið?
„Á Instagram til dæmis. Í starfi mínu sem fasteignasali er
ég líka alltaf að fara inn á falleg heimili og bæði meðvitað og
ómeðvitað sækir maður hugmyndir til annarra. Svo finnst mér
gaman að heimsækja verslanir með heimilisvöru á ferðalögum
erlendis, verslanir á borð við H&M home og Zara Home en
þar gríp ég stundum með mér einhverja smáhluti sem gott er
að ferðast með og lífga upp á heimilið.“
Hvers vegna ákvaðstu að verða fasteignasali?
„Ég vissi í raun aldrei hvað ég vildi verða fyrr en ég prófaði
fasteignasöluna. En kannski er þetta bara í blóðinu, pabbi er
fasteignasali. Ég hafði verið í alls konar vinnu en prófaði að
vinna í móttökunni á fasteignasölunni hjá pabba árið 2013 og

fannst það strax gaman. Árið 2015 fór ég í fasteignanámið og
byrjaði þá að vinna við fasteignasölu með náminu. Þetta starf
er mjög líflegt og fjölbreytt og það er það sem heillar mig við
það.“
Hvernig er draumaíbúðin?
„Hún er eiginlega bara eins og heimili mitt núna, bara í
nýrri kassa. Hér er margt komið aðeins til ára sinna og þyrfti
á uppfærslu að halda svo ef þessi íbúð væri í nýbyggingu væri
hún nánast fullkomin. Eins hefði verið gaman að vera með útgengt út í garð eða út á verönd. Það er stutt síðan ég lauk
námi svo ég hef enn ekki keypt mér mína eigin íbúð, en það er
á dagskrá. Ég ætti örugglega um 30 íbúðir ef ég ætti nógan
pening því það eru svo margar fallegar eignir í Reykjavík sem
freistandi er að kaupa.“

Matthildur er hrifin af dökkum litum og segir að þeir skapi hlýleika.

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

www.alno.is

Hringspeglar lífga alltaf upp á
rýmið.

Sjá síðu 22
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Grágræni veggurinn setur svip
sinn á stofuna.

Gott útsýni er
úr íbúðinni.

Falleg 65,6
fm íbúð við
Ásvallagötu
Við Ásvallagötu í Reykjavík stendur ákaflega
hlýleg og falleg 65,6 fm íbúð. Íbúðin er á efstu
hæð og er í raun stærri því hluti er undir súð.
Marta María | mm@mbl.is

E

ldhús og stofa eru í samliggjandi rými og útsýni úr þessum rýmum yfir Vesturbæinn.
Hvít sprautulökkuð innrétting er í eldhúsinu og eru ljósar viðborðplötur á
borðum á eyjunni en við vegginn eru hvítar borðplötur. Lítið er um efri skápa heldur er veggurinn málaður í mjúkum lit. Rússneskar ljósaperur fá að njóta sín á skapandi hátt í eldhúsinu.
Í stofunni eru innbyggðar hillur sem koma vel út.
Ásett verð er 42.800.000 kr. en fasteignamat fyrir 2020 er 37.350.000 kr.

Horft inn í
stofu.

Húsfélagaþjónusta

Inni í eldhúsinu er falleg
hvít innrétting og viðarborðplata á eyjunni.

Þótt íbúðin sé ekki flennistór
er rýmið vel skipulagt.

Eldhúsið er opið inn í stofuna og eru
nánast engir efri skápar í eldhúsinu.

√ Bókhald og fjármál √ MÍNAR SÍÐUR
√ Húsfélagafundir

√ Þjónustusaga húss
√ Önnur þjónusta

Leiðandi í hagkvæmni og
rekstri húsfélaga

www.eignaumsjon.is
Suðurlandsbraut 30 • Sími 585 4800

22 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 15. NÓVEMBER 2019

„Hún er eiginlega bara eins og
heimili mitt núna, bara í nýrri
kassa. Hér er margt komið
aðeins til ára sinna og þyrfti á
uppfærslu að halda svo ef þessi
íbúð væri í nýbyggingu væri
hún nánast fullkomin.“

Hér má sjá fallega
uppstillingu.

Í þessum skáp geymir Matthildur marga spennandi hluti
sem fá að njóta sín, svo sem bækur, listmunir og kerti.

Matthildur býr í 96 fm íbúð í Vesturbænum. Hún er sérlega ánægð með
fataherbergið enda nóg pláss fyrir bæði töskur, skó og föt.

Eignir til sölu í Hveragerði

Verð 56.600.000

Þelamörk 3, einbýlishús með bílskúr

Þessa gömlu kommóðu málaði Matthildur
dökka, en hún er frá mömmu Matthildar.

Allar eignir á söluskrá á

byrfasteign.is

Verð 49.900.000

Bjarkarheiði 4, parhús með bílskúr
Fánalengjan var gjöf frá móður Matthildar sem handsaumaði þá.

Verð 59.000.000

Valsheiði 17, einbýlishús með bílskúr
Nýjar íbúðir í Edenbyggð,
62-79 fm

Nýbyggingar
í Kambalandi

Elín Káradóttir
Eigandi og löggiltur fasteignasali
Símanúmer: 859-5885
elin@byrfasteign.is

Verð 29.000.000

Heiðmörk 20V, parhús
Ný og gömul parhús, raðhús
og einbýlishús

Gunnar Biering
Sölufulltrúi
Símanúmer: 823-3300
gunnar@byrfasteign.is

Austurmörk 4, Hveragerði, sími 483 5800, www.byrfasteign.is

Holið er fullt af alls konar listaverkum. Stóra myndin af nakta fólkinu
var í íbúðinni þegar Matthildur flutti inn ásamt ýmsu öðru dóti. Flestu
pakkaði Matthildur niður en hélt myndinni, sem henni finnst falleg.

Led húsnúmer
Falleg húsnúmer í öllum stærðum og gerðum
Sérsmíðum ljósaskilti á öll hús, fjölbýli og sumarhús

Ledlýsing sem endist og eyðir litlu rafmagni
Hægt að fá í lituðu áli
Verið velkomin á facebooksíðu okkar: Led húsnúmer
Hægt er að panta í gegnum facebooksíðuna okkar: Ledhúsnúmer,
senda á netfangið ledhusnumer1@gmail.com eða hringja í síma 775 6080
og svo erum komin í samstarf við Skómeistarann í Smáralind

10 ára
ábyrgð

Í svalalokunum erum við betri!
Nýtur svalanna
allt árið!
Vandaður frágangur!

Það hvessir, það rignir,
en það styttir
upp og lygnir
með svalalokunum
frá
Vizyon

Aðalgler ehf
Skeiðarás 8, Garðabæ

f

i

888-4537

adalgler@adalgler.is www.adalgler.is

