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Christine Gísla
Notar íbúð í vesturbænum
sem sumarbústað.

Sólveig Andrea
hannaði risastórt
eldhús fyrir
veisluglaða fjölskyldu í Kópavogi.

2 MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 27. MARS 2021

„Ég er háður góðu
útsýni og víðáttu“

É

g hef búið þar nánast alla ævi - fyrir
utan námsár okkar hjóna. Við erum
með búskap á Reyni, 50 kýr og
nokkrar kindur. Pólitíkin tekur mikinn tíma en ég er samt virkur í bú-

Haraldur Benediktsson, bóndi og alþingismaður, er
uppalinn á Vestri-Reyni undir Akrafjalli. Í forstofunni
heima er hann með útsaumaða mynd eftir mömmu sína
þar sem segir: Drottinn blessi heimilið.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Haraldur Benediktsson
bóndi og alþingismaður.

skapnum.
Undanfarna daga hefur staðið yfir á Alþingi
umræða um fjármálaáætlun. Umræðan hefur
verið helsta verkefni undanfarna daga auk
starfa í atvinnuveganefnd. Þá erum við að ljúka
í stjórn Fjarskiptasjóðs úthlutun til síðustu
áfanga í verkefninu Ísland ljóstengt. Verkefnið
er til stuðnings á ljósleiðarfjarskipum í sveitum
á Íslandi. Stórmerkilegt og mikilvægt verkefni
sem hefur breytt óendanlega miklu fyrir fólkið
sem þar býr. Verkefnið hefur verið hugarfóstur
mitt í mörg ár og ég hef fylgt því frá upphafi.
Mótað það og komið í framkvæmd með fjölda
mjög öflugs fólks. Þegar ég hugsa til baka, um
verkefnið, þá er næstum ótrúlegt hverju það
hefur skilað. Að ég tali ekki um undanfarið ár þar sem flest í okkar daglega lífi hefur flust á
netið. Nám og starf, verslun og samskipti við
ættingja og vini.“

Nauðsynlegt að hafa hund heima

Í sveit nálægt byggð
Vestri-Reyni er í Hvalfjarðarsveit.
„Við búum rétt um sex kílómetra fyrir utan
Akranes. Hér hefur ætt mín búið frá árinu
1910. Ég er sem sagt fjórða kynslóð sem býr
hér. Ég kynntist því vel, meðan ég var formaður Bændasamtaka Íslands, og var í samskiptum við norræna bændur, að þeir spurðu
alltaf um hvað fjölskyldan hefði setið jörðina
lengi. Þá voru þeir sjálfir oftast að vitna til þess
að þeirra fjölskyldur hefðu búið í hundruð ára á
þeirra jörðum. Það er einmitt ekki nema rúmlega öld síðan festa kom í búsetu í íslenskum
sveitum. Þar áður voru flutningar á milli jarða
mjög tíðir, fólk var að leita í betra jarðnæði til
að framfleyta sér og sínum. Jörðin okkar var
það sem kallað var kristfjárjörð. Keypt og gefin af Brynjólfi biskupi í Skálholti 1662 til Reyn-

langa sögu. Það þykir mér sérstaklega fallegt
hús.“
Skemmtilegasti staður sem Haraldur hefur
búið á er fyrsta húsið sem þau byggðu á Reyni.
„Það var lítið timburhús, ekki nema 55 fermetrar. Okkur leið alltaf sérstaklega vel þar þótt væri orðið þröngt þegar við vorum komin
með tvö börn til viðbótar. Við eigum þetta hús
ennþá og notum það. Eldri dóttir okkar er í því
þegar hún er á landinu. Hún var líka orðin 12
ára þegar við fluttum í stærra húsnæði og hefur hún því sterkar taugar til þess.“

islegat-sjóðs - til framfærslu fátækra. Honum
væntanlega til sáluhjálpar. Reynislegat-sjóður
er líklega elsti skráði sjóður í Íslandi. Hann er
ennþá til. En foreldrar mínir keyptu jörðina árið 1953 af sjóðnum. Líklega er staðurinn, eða
jörðin, þekktastur fyrir ábúandann Jón Hreggviðsson, sögupersónu Íslandsklukkunnar, sem
hér bjó þegar hann lenti í útistöðum við yfirvöld. Ég segi reyndar að hann hafi lent í þeim
útistöðum vegna fiskveiðistjórnarkerfis þess
tíma. En hann var sakaður um færaþjófnað og
lenti svo á fylleríi með böðli sínum, eftir hýðingu sem hann var dæmdur til vegna stuldarins. Böðullinn drukknaði og Jón var sakfelldur fyrir að hafa orðið honum að bana. Við tók 32
ára barátta hans við dómskerfið og var hann á
endanum sýknaður. Ég hef stundum sagt að

það hafi farið tveir bændur frá Reyni á Alþingi,
annar til að verða höfðinu styttri. En Jón var
fyrst dæmdur til að hálshöggvast á Alþingi en
slapp úr varðhaldinu. Saga Jóns Hreggviðssonar er mér hugleikin og ósjálfrátt hef ég
heillast af henni. Líklega vegna tengsla hans
við þann stað sem ég bý á.“
Á Hvanneyri var gott að vera
Haraldur dvaldist nokkra vetur á Hvanneyri.
„Fyrst við nám þar sjálfur og seinna sem
starfsmaður, meðan konan mín var í búvísindadeild. Það var mjög gott að búa á Hvanneyri, skemmtilegt þorp í sveit.
Það var eftirminnilegt að búa í gamla skólastjórahúsinu á Hvanneyri. Hús með mikla og

Hvað gerir hús að góðu heimili?
„Persónulegt yfirbragð og munir sem geyma
góðar minningar. Það er nauðsynlegt að hafa
hund. Húsið er virki fjölskyldunnar og mikilvægt að henni líði vel. Ég er háður góðu útsýni og víðáttu. Þar fyrir utan þetta hefðbundna, að vera hlýtt og hæfilega „stíliserað“.
En fyrst og fremst að það henti þeim sem búa
þar við leik og starf.“
Hvaða setningu myndir þú setja fyrir ofan
hurðina hjá þér til að lýsa stemningunni heima?
„Í forstofunni er útsaumuð mynd eftir
mömmu mína, Drottinn blessi heimilið.
Kannski lýsir það stemningunni að heimilið er
okkar skjól. Mig hefur reyndar alltaf langað til
að setja tilvitnun í Íslandsklukkuna í forstofuna. Orð Snæfríðar Íslandssólar: „Vinur hví
dregur þú mig í þetta skelfilega hús?“
Þeir sem búa í sveit þurfa oft að sætta sig við
minna húsnæði en þeir sem búa í borgum. „Það
er ekki hlaupið til og skipt um hús eftir fjölskyldustærð, eins og hægt er í þéttbýlinu. Ég
ólst upp í húsi foreldra minna sem ekki var á
þeim tíma nema 60 fermetrar. Þar vorum við
sex systkinin um tíma. Seinna var húsið stækkað og í því húsi búum við núna. Kannski líka
ágætt dæmi um þær kröfur sem við gerum til
húsnæðis í dag. En svona er þetta í oftast í
sveitum.“

Kleifakór 9
159.000.000
Til Sölu
Við Kleifakór í Kópavogi stendur afar falleg einbýlishús sem byggt var 2007. Húsið er
315 fm að stærð og er sérlega vel skipulagt og
búið fallegum innréttingum. Í stofunni er arinn og því hægt að hafa það einstaklega notalegt á köldum vetrarkvöldum. Í húsinu eru
átta herbergi og þrjú baðherbergi.
Hægt er að skoða húsið nánar á fasteignavef mbl.is.
Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Jónasdóttir Blaðamenn Marta María Jónasdóttir mm@mbl.is, Margrét Hugrún margret.hugrun@gmail.com Elínrós Líndal elinros@mbl.is Snæfríður Ingadóttir snaeja@gmail.com Auglýsingar Bylgja Sigþórsdóttir, Sigrún Sigurðardóttir Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndina
tók Christine Gísla
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Þurfti að hafa
mikið fyrir því að
eignast húsnæði
Elín Káradóttir flutti í Hveragerði árið 2016 ásamt eiginmanni sínum. Hún segir starfið lifandi og það gerist alveg
að fólk hætti við að selja fasteign sína þegar það er búið
að taka til heima hjá sér fyrir fasteignamyndatöku.
Marta María | mm@mbl.is

Hveragerði er fallegur bær og segir Elín að þar sé mjög gott að búa.

etta byrjaði sennilega á því að ég
gerði mig ekki upptekna við að
fylgjast með árangri annarra
heldur nýtti ég minn tíma í að
plana minn eigin árangur og
fylgdist með öðrum, til að tileinka mér góða
hluti og læra,“ segir Elín Káradóttir, eigandi
og löggiltur fasteignasali á Byr fasteignasölu
í Hveragerði. Hún er líka markþjálfi og hefur í mörg ár hjálpað fólki að taka til í lífi
sínu. Elín rekur fasteignasöluna ásamt eiginmanni sínum, Sigurði Vilberg Svavarssyni,
eða Sigga eins og hún kallar hann. Hann
sagði upp sinni vinnu í lok árs 2019 til að einfalda líf fjölskyldunnar og byrjaði að vinna á
fasteignasölunni með Elínu og dreif sig svo í
nám til löggildingar fasteignasala nú í haust.
„Siggi er viðskiptafræðingur og verkefnastjóri frá Háskólanum í Reykjavík og
það var mikil lukka að fá hann með mér í að
reka fasteignasöluna. Margir sögðu að
það væri ekki hægt að vinna með
makanum sínum en þetta gengur vel upp hjá okkur,“ segir
Elín.
Þegar hjónin fluttu í
Hveragerði í febrúar 2016
þekktu þau engan í
bæjarfélaginu. „Við fluttum hingað fyrst og
fremst vegna þess að hér
voru leikskólamál í talsvert betra standi en hjá
Reykjavíkurborg, því ég var
ólétt að mínu fyrsta barni þegar við fluttum. Ég var alveg
ákveðin í því að ala mín börn ekki
upp í bíl á rauðu ljósi. Við hjónin vorum
sammála um að Hveragerði hefði allt, rólegheitin og nálægð við náttúruna, gott íþróttaog skólastarf og síðan mjög stutt í höfuðborgina ef mann vantar eitthvað. Það líða
alveg fleiri vikur án þess að ég fari til
Reykjavíkur,“ segir Elín og hlær.
Þegar Elín og Siggi fluttu í Hveragerði

Þ

Morgunblaðið/Eggert

Blómabærinn Hveragerði skartar sínu fegursta.
Elín Káradóttir
rekur fasteignasöluna Byr.

var hún að eignast
sína fyrstu íbúð en
hann átti íbúð í
Reykjavík fyrir sem
hann seldi.
„Við þurftum að hafa töluvert
fyrir því, þar sem við vorum að stækka úr 63
fermetra gamalli íbúð í nýtt 146 fermetra
endaraðhús. Til þess að eiga fyrir útborgun,
flutningum, og kostnaði við kaup og sölu
þurftum við að leggja mikið til hliðar í eitt og
hálft ár. Um tíma áttum við bara einn bíl og
þegar allir voru á ferðalögum vorum við bara

• Er komið að húsnæðisskiptum eða vantar þig
stuðning og ráðgjöf við
erfðaskrá, kaupmála eða
dánarbússkipti?

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

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

Elín Sigrún, lögmaður
sími 783 8600
elin@buumvel.is
www.buumvel.is

Sérhæfð
lögfræðiþjónusta
við búsetuskipti
með áherslu á 60+

ánægð með að fara í göngutúr um nærumhverfið. Þetta hefur lítið breyst hjá okkur.
Þessi venja, að leggja til hliðar í hverjum
mánuði og vera sjálfum sér nóg, er mikil lífsgæði. Ég hef alla tíð talað fyrir nægjusemi
og ég skil ekki af hverju fólk er að kaupa sér
alls konar óþarfa sem það notar aldrei. Ég
mun seint skilja af hverju fólk fyllir geymsluna sína eða bílskúrinn af dóti sem hefur
nánast aldrei verið notað. Talandi um þetta,
þá létum við verða af því að minnka við okkur í fyrra, úr 146 fermetrum niður í 96 fermetra. Það var alveg meiriháttar! Við notum
öll rými og við erum ekki að borga fyrir auka
fermetra sem við notum aldrei,“ segir Elín.
Nú eru hjónin búin að selja 96 fermetra
íbúðina sína og kaupa efri sérhæð í tvíbýli.
Íbúðin er staðsett í einu af elstu húsum
Hveragerðis. Það þarf að gera nokkrar endurbætur á íbúðinni áður en þau flytja inn.
„Við viljum búa passlega stórt. Núna eru
börnin okkar lítil og þurfa ekki mikið pláss.
Þegar þau stækka, þá munum við stækka við
okkur og fara í stærra hús, en þangað til er
þetta fullkomið fyrir okkur, hver fermetri í
notkun og enginn möguleiki á
ruslasöfnun,“ segir Elín spennt
fyrir nýju verkefni fjölskyldunnar.
Ertu með gott ráð fyrir fólk
sem vill flytja?
„Mitt besta ráð til fólks er að
byrja að taka til heima hjá sér ef
það er í söluhugleiðingum. Það
kemur sér alltaf vel, hvort sem þú
ert að fara í fasteignamyndatöku, að sýna
húsið væntanlegum tilboðsgjöfum eða flutninga. Þá er alltaf best að byrja á því að taka
til og taka í burtu það sem á ekki að fara
með á nýja heimilið. Þetta er það sem vex
flestum í augum, þetta er erfitt en ofsalega
gott þegar það er búið. Meira að segja eru
þess dæmi að þegar fólk hefur tekið hressilega til, þá loksins sjái það húsið sem það býr
í og hætti við að selja. Sumum finnst kannski

„Mitt besta ráð
til fólks er að
byrja að taka til
heima hjá sér ef
það er í söluhugleiðingum.“

skrýtið að ég fagni því, verandi fasteignasali,
en mér finnst það frábært. Það kemur að því
að húsið hentar ekki lengur og þá er rétti
tíminn til að skipta um húsnæði.
Mér finnst gaman að aðstoða fólk við að
finna sér annað hús sem hentar hverju sinni.
Það er svo gaman að vita af einum sem vill
minnka við sig, öðrum sem vill stækka og
koma þannig af stað keðju sem gengur upp.
Það er gaman að geta aðstoðað fólk við að
finna sitt draumahús til að geta skapað sér
nýtt heimili. Mest finnst mér gaman þegar
mér er boðið í heimsókn nokkrum mánuðum
eftir að kaup takast og ég fæ að sjá breytingar hjá fólki eftir að það er flutt inn, mér
þykir vænt um slík boð. Mér finnst líka gaman að vinna með verktökum sem eru að selja
nýbyggingar. Margir verktakar sýna mér
drög að teikningum og það er gaman að geta
gefið nokkur góð ráð þegar innra skipulag er
teiknað,“ segir Elín og bætir við:
„Umfram allt þá snýst starf fasteignasalans um það að koma fólki úr einu húsi yfir í
annað á sem öruggasta hátt og þetta þarf að
meðhöndla af mikilli virðingu við alla aðila
málsins. Langflest við fasteignasölustarfið
er mjög skemmtilegt en það getur líka verið
krefjandi. Það getur verið krefjandi að koma
aðilum saman um helstu atriði kaupsamningsins, sömuleiðis getur það oft verið snúið
að fá lánastofnanir til að tala saman og gefa
eftir í veðréttarröð þótt það sé alltaf að
verða betra. Það getur verið erfitt þegar
einn aðilinn í málinu sinnir ekki sínu eins og
til var ætlast í upphafi og þegar einhver þarf
að gefa eftir eitthvað sem er ekki endilega
sanngjarnt að gefa eftir. Þetta eru allt verkefni sem þarf að leysa og það reyni ég að
gera samkvæmt bestu getu.
Góður fasteignasali er sá sem áttar sig á
því að þetta er þjónustustarf en ekki sölustarf. Stærsti hlutinn af þjónustunni er að
gefa sér tíma til að hlusta á fólk og leggja sig
fram um að skilja aðstæður þess og útskýra
svo næsta skref í ferlinu. Kaupferlið getur
verið flókið og góðir fasteignasalar leiða sína
viðskiptavini í gegnum ferlið, alla leið fram
yfir afsal. Mér finnst gott að reka litla
fasteignasölu, þar sem allir starfsmenn stofunnar koma að kaupferlinu, hver með sína
sérþekkingu. Með þessu fyrirkomulagi verður þjónustan persónulegri, þetta er mögulega tímafrekara en þetta er að reynast vel
hjá okkur á Byr fasteignasölu.“
Hvernig er fasteignamarkaðurinn núna,
2021?
„Hann er allt of hraður. Það er lítið framboð á eignum og verðið er að hækka mjög
hratt. Það væri betra að hafa hægari stígandi í fasteignaverðinu en þar sem framboð
og eftirspurn ræður för, þá er þetta niðurstaðan. Þegar ég flutti í Hveragerði árið
2016 þá voru margir að gera það sama og við
hjónin, fara frá höfuðborgarsvæðinu til að
bæta lífsgæði sín með því að fá húsnæði á
lægra verði. Nú í dag, árið 2021, er þetta enn
að gerast. Það er mikil uppbygging hér á
svæðinu. Í Hveragerði, Þorlákshöfn og Selfossi ásamt minni byggðarkjörnunum eru
margar nýbyggingar að rísa og því er ég
bjartsýn á góðan markað og mikla möguleika
fyrir fólk að flytja hingað austur fyrir fjall.“

Byggðu umhverﬁsvænt hús
-úr krosslímdu tré

Stór eða lítil

- allt eftir þínum óskum

Af hverju krosslímt tré?
– Umhverﬁsvæn og sjálfbær framleiðsla
– Léttari en steypa

Umhverﬁsvæn hús
úr krosslímdu tré

– Frábær einangrun
– Engar kuldabrýr sem bjóða heim raka og myglu
– Mjög ﬂjótlegt að reisa

Bjóðum einnig

glugga, hurðir og
utanhússklæðningar
sem hæfa þínu húsi

– Einstakir burðareiginleikar
– Jarðskjálftaþol eins og best getur orðið
– Þynnri veggir - meira innra rými
– Notalegt og heilsusamlegt innra umhverﬁ

Byggðu til framtíðar með lausnum frá IDEX

www.idex.is

Víkurhvarfi 6 - 203 Kópavogur - Sími 412 170 0 - idex@idex. is

6 MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 27. MARS 2021

„Ekki vera fáviti“
Elma Lísa Gunnarsdóttir leikkona var að klára að leika í sjónvarpsmyndinni Sóttkví. Hún býr á Seltjarnarnesi í fallegu húsi sem afi hennar byggði.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
Elma Lísa leikur í sjónvarpsmyndinni Sóttkví
sem sýnd verður um
páskana.

lma Lísa Gunnarsdóttir er orðin spennt fyrir páskunum. Hún ætlar að horfa á Sóttkví og njóta sín með fjölskyldunni.
„Í sjónvarpsmyndinni leik ég Lóu sem er í
sóttkví eins og margir í dag. Reynir
Lyngdal leikstýrði og Auður Jónsóttir og Birna
Anna Björnsdóttir skrifuðu handritið. Hún
verður sýnd á Ríkissjónvarpinu um páskana.
Svo er frumsýning á myndinni Saumaklúbburinn eftir Göggu Jónsdóttur núna eftir
páska. Ég er mjög spennt að sjá hana.“
Elma Lísa býr á Seltjarnarnesi en hefur
lengst af búið í Reykjavík með viðkomu í
Mílanó, París og London.
Hver er skrítnasta íbúðin sem þú hefur
búið í?
„Ég bjó einu sinni í lítilli íbúð á Bergstaðastræti sem var 30 fermetrar.
Einni íbúð hafði verið breytt í tvær og
var sú sem ég bjó í mjög kósý.“
Hver er skemmtilegasta íbúðin
sem þú hefur búið í?
„Ég er mjög ánægð á Seltjarnarnesi. Við búum núna í litlu húsi með
stórum garði sem afi minn byggði.“
Hvað gerir hús að góðu heimili?
„Að fjöskyldunni líði vel. Í húsi
þar sem er góður andi og ást.“
Ef þú ættir að búa til eina setningu
til að hengja fyrir ofan hurðina heima
sem lýsir stemningunni. Hver væri sú
setning?
„Ekki vera fáviti.“

E

æru hjón, til hamingju
með ákvörðunina og
tímamótin.
Takk fyrir þessar
spurningar. Ég get
fullvissað ykkur um að þið eruð
ekki ein í þessum sporum. Börnum hættir til að skipta sér um of
af fjárfestingum foreldra sinna og
í sumum tilvikum tala þau við foreldra sína eins og foreldrarnir séu
ófjárráða fólk. Ég leyfi mér að
minna á að börnin eiga engan
formlegan rétt nema til arfs ef
eignir eru til staðar við andlát foreldra.
Það eru ýmsar leiðir færar í
þessu sambandi ef ekki er samkomulag um skiptingu. Í fyrsta
lagi getið þið einfaldlega selt
innbúið sem þið hafið ekki þörf
fyrir eða ekki er pláss fyrir og
notið sjálf söluandvirðis eigna
ykkar. En ef þið viljið láta börnin
ykkar fá fjármunina er hægt að
greiða þá sem fyrirframgreiddan
arf. Einnig er stundum farin sú
leið að skipta eignunum í jafn
verðmæta hluta og jafn marga
hluta og börnin eru og þau einfaldlega draga númer. Ef óvissa
er um verðmæti er hægt að leita
til fagfólks, t.d. uppboðshaldara,
til að verðmeta.
Ef um verulegar eignir er að
ræða er rétt að líta á yfirfærslu
sem fyrirframgreiddan arf. Þá er
verðgildi eigna tilgreint skv. því
sem erfingjar telja vera sem næst
líklegu söluverði munanna. Ef vafi
er um hæfilegt verðmat er rétt að
leita nánari upplýsinga hjá sýslumanni um úrræði. Af fyrirframgreiddum arfi er greiddur 10%
erfðafjárskattur.
2. Börnin eru upptekin og
treysta sér ekki til þess að hjálpa
okkur við flutninginn og vinir okkar eru orðnir fótafúnir og geta því
ekki aðstoðað. Er einhvers staðar
hægt að fá alla þá þjónustu sem
þarf við flutning á einum stað?
Mínir viðskiptavinir hafa góða
reynslu af fyrirtækinu Á réttri
hillu. Virpi sem stýrir þeirri þjón-

K
Elma Lísa
Gunnarsdóttir er
ánægð með að
búa á Seltjarnarnesi.

Vantar allar tegundir eigna á skrá
Rakel Salóme Eydal
lögg. fasteignasali
sími 533 4040

Kæra Elín Sigrún.
Við hjónin erum að flytja úr stóru einbýlishúsi sem við höfum búið í síðastliðin 28 ár. Nú erum við bara tvö eftir en þrjú
börn okkar ásamt hluta af barnabörnum bjuggu hjá okkur
lengst af. Við erum að fara í mun minni íbúð með ákveðinni
þjónustu þar sem við þurfum ekki að sjá um garð eða gera
neitt sem við treystum okkur ekki lengur til. Börnin eru ósátt
við að æskuheimili þeirra sé selt og ekki er almennilegt samkomulag um hver fær hvað af innbúinu þegar við flytjum.
Við erum því með nokkrar spurningar til þín sem okkur
þætti vænt um að fá svör við.
Við ætlum að gefa börnunum töluvert af verðmætum málverkum og listmunum ásamt húsgögnum sem eru verulega
verðmæt en ekki er pláss fyrir í nýrri íbúð. Hvernig verðmetur maður slíkt og megum við gefa börnunum þetta án skilyrða eða flokkast þetta sem fyrirframgreiddur arfur og eiga
þau þá að greiða af þessu skatt? Ráða þau einhverju um hver
fær hvað?
Með kærri kveðju.
Ástfangin hjón sem loksins eru að láta drauma sína rætast
og flytja á draumastaðinn.

Börnin eru
ósátt, hvað
er til ráða?

Ljósmynd/Saga Sig

Dan V. S. Wiium
hdl., lögg. fasteignasali
sími 896 4013

Elín Sigrún Jónsdóttir lögfræðingur og eigandi
fyrirtækisins BÚUM VEL svarar spurningu frá hjónum
sem eru loksins að láta drauma sína rætast.

Ásta María Benónýsdóttir
lögg. fasteignasali
sími 897 8061

Jón Bergsson
lögmaður og lg.fs.
sími 777 1215

45 ára
Stofnað 1976
Ármúla 21, 108 Reykjavík | sími 533 4040 | kjoreign@kjoreign.is | www.kjoreign.is

ustu getur séð um alla þætti flutninga frá a-ö. Hún sorterar í samvinnu við eigendur, pakkar, setur
til hliðar það sem ekki á að flytja
og er svo tengiliður við burðarmenn, flutningaaðila og hreingerningafólk. Fleiri aðilar bjóða
slíka þjónustu en ég hef góða
reynslu af Virpi og hún er Á réttri
hillu.
3. Eftir öll þessi ár í húsinu
þekkjum við það vel. Það þarf að
eiga við ofna til þess að þeir fari í
gang að hausti, það þarf að beita
lagni við að opna bílskúrshurð og
fleira í þeim dúr. Eru þetta atriði
sem við þurfum að skrá niður og
upplýsa fasteignasala um eða eru
þetta dæmi um mál sem ekki þarf
að fara yfir og fylgja því að kaupa
tæplega 30 ára gamalt hús?
Það hvílir rík skoðunarskylda á
kaupanda en jafnframt hvílir upplýsingaskylda á seljanda. Seljanda ber að upplýsa skoðanda um
allt það sem hann veit um að aflaga hefur farið og allt það sem
hann getur gert sér grein fyrir að
skoðandi sjái ekki eða geti ekki
kynnt sér við almenna skoðun.
Með því að veita þessar upplýsingar gefið þið innsýn í natni ykkar og umhyggju gagnvart húsinu
og það eykur traust kaupanda.
Það skiptir svo miklu að fasteignaviðskiptin verði ánægjulegt
ferli bæði fyrir ykkur og þau sem
kaupa húsið ykkar.
Með kærleikskveðjum,
Elín Sigrún

Ennþá meira úrval af

listavörum

Listverslun.is

Verkfæralagerinn

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-ﬁm. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17
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„Um daginn náði ég í litla
grasþúfu og setti í pott“
Christine Gísla ljósmyndari,
segist hrífast af afslöppuðum
stíl og hlutlausum tónum
þegar kemur að fegrun heimilisins. Hún kýs þá heldur að
skapa mynstur og fegurð
með blómum, en Christine
starfaði árum saman sem
blómaskreytir áður en hún
gaf sig að listljósmyndun.
Margrét Hugrún
margret.hugrun@gmail.com

Í

kring um síðustu áramót festi Christine
Gísla ljósmyndari kaup á skemmtilegri
hundrað fermetra blokkaríbúð við Boðagrandann í Reykjavík sem hún segir sumarbústaðinn í borginni en Christine býr
einnig á Selfossi. „Þetta er ótrúlega skemmtilegt samfélag þarna á Boðagranda. Það virkar
svolítið eins og lítið þorp. Fólk heilsast og
þekkist og við fengum mjög góðar móttökur
frá nýjum nágrönnum þegar við fluttum inn,“
segir Christine og bætir við að útsýnið frá
íbúðinni sé yndislegt.
„Það er dásamlegt útsýni hérna og
þá er auðvitað alltaf eitthvað að
gerast. Frá stofuglugganum get
ég fylgst með leikjum og æfingum hjá KR og mér finnst rosalega skemmtilegt að heyra lætin
og fjörið í kringum það. Svo horfi
ég á sjóinn út um eldhúsgluggann. Maður sér alls konar mismunandi liti og ljós þegar horft er
yfir að Esjunni og yfir hafið. Ég
heillast svo af fegurðinni og náttúrunni
og þessari kyrrð sem við höfum aðgang að
hérna á Íslandi. Fólk þarf yfirleitt ekki að fara

Bastborðið er frá Heimili og hugmyndum og baststóllinn úr versluninni Faco. Stóri vasinn á gólfinu og vasarnir í glugganum eru
handgerðir af systur Christine, Katrínu Gísladóttur leirlistakonu.
Ljósmyndir/Christine Gísla

mjög langt til að vera bara eitt með sjálfu sér
og náttúrunni. Það er okkar stóri auður, finnst
mér,“ segir Christine.
Notar blóm til að breyta um stemningu
Christine Gísla
á fallegt heimili.
Hún notar íbúð
sína við Boðagranda sem hálfgerðan sumarbústað.
Ljósmynd/Bára Kristjánsdóttir

Eins og flestum finnst Christine gaman að
blanda saman persónulegum og gömlum munum við nýrri hluti og húsgögn þegar kemur að
því að gera heimilið notalegt. „Mér finnst
skemmtilegt að nota blóm og teppi og þess
háttar þegar ég vil breyta um stemningu. Bæði
ný, afskorin blóm og líka pottablóm. Blóm gefa

mér svo mikið og það er svo auðvelt að nálgast
þau. Stundum klippi ég grein af tré þegar ég
fer út að ganga og um daginn náði ég í litla
grasþúfu og setti í pott. Það getur verið mjög
fallegt. Svo finnur maður oft fallega steina og
ýmislegt annað úr náttúrunni sem hægt er að
nota til að skreyta heimilið,“ segir Christine
sem einbeitir sér líka að gróðri og náttúru við
listsköpun sína, en á mörgum ljósmynda hennar má sjá ýmsar gerðir af flóru landsins.
Christine er ein af þeim sem leitar ekki langt
5 SJÁ SÍÐU 10

MIKIL SALA
VANTAR EIGNIR
Á SKRÁ

Elín Káradóttir
Löggiltur fasteignasali
Austurmörk 4, 810 Hveragerði | Sími 483 5800 | byr@byrfasteign.is | www.byrfasteign.is

„Dóttir mín bjó þennan hund til þegar hún var sirka átta ára á námskeiði í
Myndlistarskóla Reykjavíkur. Hann sló í gegn og endaði á samsýningu í
Listasafni Einars Jónssonar. Þetta er einn af mínum eftirlætismunum.“

GÆÐI OG
GLÆSILEIKI
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„Ég hef alltaf fílað bast. Þennan stóra bakka hef ég átt í svona
tuttugu ár. Keypti hann í verslun í Holtagörðum sem ég
reikna með að hafi bara verið Habitat. Lampinn er frá Heimili
og hugmyndum en blómavasinn er fenginn í Magnoliu.“

Íburðarmikla ljósakrónan í loftinu var keypt í Tékklandi fyrir tæpum þrjátíu árum og er
ekta kristall. Hún harmónerar fallega við rúmteppið sem var fengið í Magnoliu.

Ljósmyndir/Christine Gísla

yfir skammt þegar kemur að heimili og hönnun því hún á eina uppáhaldsbúð þar sem hún
kaupir flest sín húsgögn og skrautmuni. „Mjög
mikið af því sem ég hef keypt í gegnum árin er
að finna í
versluninni
Magnoliu
þar sem
þeirra
klassíski
og afslappaði
stíll er
svo mikið
í takt við
minn smekk og ég kann vel að meta jafnvægið
í litavalinu þar,“ segir Christine að lokum.
Ljósmyndir eftir Christine má skoða á vefnum christinegisla.com og vefur systur hennar,
Katrínar, er katra.is en þar má sjá fleiri leirlistaverk eftir hana.

Frá stofuglugganum
get ég fylgst með
leikjum og æfingum
hjá KR og mér finnst
rosalega skemmtilegt
að heyra lætin og
fjörið í kringum það.

Hamraborg 12
200 Kópavogur
416 0500
www.eignaborg.is

Þessi fallegi skenkur er úr Magnoliu og það sama gildir um lampann og spegilinn, en
Christine er mikill aðdáandi þeirrar verslunar. Bláir bollar hægra megin í hillunni eru
keyptir í Vínarborg og bollinn hægra megin er eftir systur hennar, Katrínu Gísladóttur.

ÁRANGUR
Í SÖLU
FASTEIGNA

Lokastígur 4, 101 R

Lækjasmári 17, 201 Kóp.

Opið hús þriðjudaginn 30. mars
kl. 17.00–17.30

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. mars.
kl. 17.00–17.30

Íbúð – Stærð 72,1 fm

Verð 47,5 m.

Glæsileg mikið breytt og endurnýjuð þriggja
herbergja íbúð á 1. hæð með sér aðgengi út í
sólríkan og skjólgóðan garð á frábærum stað í
Þingholtunum. Íbúðin er fallega endurnýjuð og
innréttuð þannig að plássið nýtist vel.

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

Hæð – Stærð 162 fm

Verð 75,5 m.

Björt og rúmgóð efri hæð. Sérinngangur. Stórar
stofur, þrjú svefnherbergi og möguleiki á fjórða
svefnherberginu. Yfir íbúðinni er geymsluloft með
þriggja metra hæð upp í mæni. Bílskúr.

Upplýsingar gefur
Vilhjálmur Einarsson,
löggiltur fasteignasali
í síma 864 1190 og
villi@eignaborg.is

Þessar fallegu gyðjustyttur eiga sér litla sögu. Amma Christine, sem kölluð var Sísí, gaf henni stærri styttuna og mörgum árum síðar fékk hún
minni styttuna frá systur sinni, sem heitir líka Sísí. Gyðjan gríska heitir Hygeia og er tákn um góða heilsu.

© Inter IKEA Systems B.V. 2021

Endalausir
möguleikar
Útbúðu þína eigin samsetningu með
BESTÅ teikniforritinu. Kíktu á IKEA.is
eða skannaðu QR-merkið.

BESTÅ veggskápur, samsetning

66.900,-

SYMFONISK
hilla með
WiFi-hátalara
19.950,-

SYMFONISK
borðlampi með
WiFi-hátalara
34.950,-

BESTÅ
sjónvarpsbekkur, samsetning

28.100,-

Verslun opin 11-20 alla daga – IKEA.is
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Veislueldhús með
öllu í Kópavogi

Sólveig Andrea
Jónsdóttir
innanhússarkitekt lærði
fag sitt í
Mílanó á
Ítalíu.

Sólveig Andrea Jónsdóttir innanhússarkitekt hannaði einstaklega gott vinnueldhús í Kópavogi fyrir fimm manna fjölskyldu
sem er mikið fyrir að halda góðar veislur.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Viðarhillan á

ið rifum allt út úr gamla eldhúsinu,
tókum niður veggi og færðum þvottahús frá þessu svæði annað,“ segir Sólveig sem veit fátt skemmtilegra en að
hanna stór eldhús fyrir fjölskyldur
sem kunna að halda góð boð.
Þegar hún fór í verkefnið hafði hún þarfir fjölskyldunnar í huga.
„Þau vildu stórt barborð til að sitja við í eldhúsinu og lögðu áherslu á skilvirkni og hagkvæmni.
Þau vildu hafa tvennt af öllu. Svo ég hannaði
eldhús með tveimur ísskápum, tveimur uppþvottavélum og tveimur ofnum.
Fjölskyldan vildi ekki hafa efri skápa í eldhúsinu en var að leita eftir ákveðnum léttleika,
sem mér finnst ég hafa náð fram á skemmtilegan hátt.“

V

Eyjan sker sig fallega
úr með svörtum við.

Lærði fagið sitt á Ítalíu
Eyjan er að mati Sólveigar með meiri karakter þar sem ákveðið var að nota svartan við í
hana.
„Allar innréttingar í eldhúsinu eru hvítar að
undanskilinni eyjunni og eru þær frá HTHinnréttingum. Viðarhillan á veggnum er sérsmíðuð hjá Efnissölunni. Borðplatan er frá
Steinprýði og er úr kvartsi. Blöndunartækin eru
einstaklega falleg og eru þau frá Ísleifi Jónssyni
og svo til að setja smá „bling“-útlit á eldhúsið
valdi ég að nota gylltar höldur frá HTH-innréttingum.“
Hönnun Sólveigar ber merki þess að hún
lærði fag sitt á Ítalíu, nánar tiltekið í ISAD
Design School í Mílanó.
„Það hefur án efa áhrif á það sem ég geri, en
ég veit fátt skemmtilegra en að hanna húsnæði
með þarfir fólksins sem ég vinn fyrir í huga.
Fjölskyldan í Kópavogi er sem dæmi mjög
opið og skemmtilegt fólk sem heldur mikið af
matarboðum. Mig langaði að búa til eldhús með
það í huga.
Lýsingin gerir mikið fyrir eldhúsið
„Síðan eru hjónin þannig að þau njóta þess að
eiga rómantískar stundir saman og því ákvað ég
að setja lítinn bekk undir glugga í eldhúsinu þar
sem þau gætu setið hvort í sínu horni með gott
rauðvínsglas að lesa bók með huggulegt útsýni
og í þessu fallega rými þar sem þau geta notið
návistar við alla þá sem koma inn í eldhúsið eða
ganga um svæðið.“
Hillurnar undir eldhúsbekknum eru auka-

geymslur fyrir matarstell eða hluti úr eldhúsinu. Eins er hægt að geyma góðar bækur þar og
hluti sem fjölskyldan notar á bekknum.
Barstólarnir inni í eldhúsinu eru stílhreinir
stólar úr Epal.
Stór búrskápur er í eldhúsinnréttingunni þar

sem ísskáparnir tveir eru staðsettir og inni í
þeim skápum er falleg lýsing.
„Ég ákvað að taka aðeins niður loftið til að
poppa aðeins upp eldhúsið. Eins er lýsingin
hugsuð sem góð vinnulýsing. Ljósin sem notuð
eru í eldhúsinu eru úr Lýsingu og hönnun og

þótt veggljósið sé aðallega fyrir stemninguna þá
lýsir það á hluta af borði þar sem hægt er að
hafa fallega ávexti í skál svo dæmi séu tekin,“
segir Sólveig.
Það eru eflaust margir sem vilja gera eitthvað
fallegt fyrir eldhúsið sitt um páskana. Sólveig

Það skiptir öllu máli að vel fari um alla í eldhúsinu. Bæði
þá sem eru að borða og þá sem eru að vinna.

Bekkurinn í eldhúsinu va
geti átt rómantískar stun
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á veggnum er sérsmíðuð hjá Efnissölunni.

Blöndunartækin eru frá Ísleifi Jónssyni.

Eldhúsinnréttingin er frá HTH innréttingum.

Gylltu höldurnar í eldhúsinu er úr HTH
innréttingum.

Ljósmynd/Fasteignaljósmyndun

segir fallega málningu geta gert mikið fyrir eldhús. „Það má alltaf skipta um borðplötur og
mála innréttingar. Ég sá æðislegar skáphurðir í
Haf Store nýverið. Möguleikarnir eru margir
þótt ég mæli alltaf með því að fá sér fagmann í
stærri verkefni til að létta fólki verkið.“

ar sérhannaður fyrir hjónin svo þau
ndir saman á þessum friðsæla stað.

„Þau vildu hafa tvennt af
öllu. Svo ég hannaði eldhús með tveimur ísskápum, tveimur uppþvottavélum og tveimur ofnum.
Fjölskyldan vildi ekki hafa
efri skápa í eldhúsinu en
var að leita eftir ákveðnum
léttleika, sem mér finnst
ég hafa náð fram á
skemmtilegan hátt.“

Eyjan í eldhúsinu er hugsuð fyrir stóra fjölskyldu sem hefur
gaman af því að elda mat og að halda veislur.

Búrskápurinn er
stór og þar inni er
góð lýsing.

Sólveig segir eitt skemmtilegasta verkefnið sé
að hanna svæði eftir þörfum fjölskyldunnar.
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Kristjana bjó um tíma í
Umbria-héraðinu á Ítalíu.

Ljósmynd/Colourbox

Bjó í klaustri
um tíma
Kristjana Þorgeirsdóttir er ævintýralega skemmtileg og
opin kona. Hún hefur búið víða, meðal annars í klaustri
sem hún segir góða upplifun.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
að muna án efa margir eftir Kristjönu Þorgeirsdóttur, fyrrverandi
þjálfara í Baðhúsinu, en í yfir 25 ár
starfaði hún í hóp- og einkaþjálfun í
Baðhúsinu og Sporthúsinu.
Hún starfar nú sem ráðgjafi og markþjálfi
ásamt því að vera í námi.
„Ég bý í Garðabænum með tveimur
yngri stelpunum mínum, þeim Helenu og
Míu. Ég á fjögur börn og er mjög ánægð á
þeim stað sem ég bý. Enda hef ég verið hér
í tólf ár.“
Getur þú sagt mér hvar þú hefur búið um
ævina?
„Ég ólst upp í kringum Laugardalinn. Eftir
að ég varð fullorðin hef ég búið á þó nokkrum
stöðum, til dæmis Kaupmannahöfn yfir sumar
þegar ég var í menntaskóla. Ég flutti frekar ung
að heiman, eða sautján ára. Þegar ég hugsa til
baka þá var þetta mjög góður tími. Ég kláraði
bara skólann og það var ekkert partístand á
mér. Mér fannst alveg geggjað að búa ein. Ég
flutti síðan óvænt til Akureyrar eftir stúdentspróf. Ég segi yfirleitt að ég hafi ætlað að vera í
tvær vikur þar, en var í sjö ár. Það var frábær
tími og ég eignaðist marga, kæra vini á þeim
tíma. Akureyri á alltaf sérstakan stað í hjarta
mínu og ég fæ oft „heimþrá“ þrátt fyrir að fjölskylda mín búi ekki þar.“

Þ

Hver er skrítnasti staður sem þú hefur búið
á?
„Vegna sérstakra aðstæðna hjá mér buðu
vinkonur mínar í Karmelklaustrinu í Hafnarfirði mér að vera hjá sér. Það er sennilega
skrítnasti en jafnframt einn sá fallegasti staður
sem ég hef hallað höfði mínu á kodda. Ég vaknaði eldsnemma á morgnana við kirkjuklukkur
og söng. Þetta var ógleymanlegur og dýrmætur
tími.“
En sá skemmtilegasti?

Kristjana Þorgeirsdóttir
hefur búið víða um ævina.

„Skemmtilegast þótti mér að búa í litlu
sveitaþorpi í Umbria-héraðinu á Ítalíu. Þar var
ég með fjölskylduna mína, yngsta barnið
tveggja ára og elsta tólf ára. Við aðlöguðumst
ítölsku sveitalífi og eignuðumst marga, góða
vini, bæði Ítala og aðflutta sem komu frá öllum
heimshornum. Þarna fólust lífsgæðin í því að
eiga samveru við fólkið sitt og vini. Að borða
góðan mat, staldra við í lífinu og anda að sé
gróðurilminum. Umbria er græna hjarta Ítalíu
og mikil ræktun eins og annars staðar í landinu.
Öll fjölskyldan á góðar minningar frá þessum
ævintýralega tíma.“
Hvað gerir góða íbúð að heimili?
„Það er fyrst og fremst fólkið og hvernig fólk
kemur fram við hvert annað. Að hafa áhuga á
hvert öðru og hafa umhverfið kærleiksríkt og
uppbyggjandi.“
Hvaða setningu myndir þú setja fyrir ofan
hurðina hjá þér til að lýsa stemningunni heima?
„Hér er kærleikur, gleði, ást og hamingja.
Velkomin!“

Kristjana bjó um tíma hjá vinkonum sínum í
Karmelklaustrinu í Hafnarfirði.
Ljósmynd/Karmelklaustrið

„Ég vaknaði eldsnemma á morgnana við
kirkjuklukkur og söng. Þetta var
ógleymanlegur og dýrmætur tími.“

Parket á góðu verði
beint frá verksmiðju.
Okkar eigin framleiðsla.

Síðumúli 31

www.parketverksmidjan.is

s. 581 2220 & 840 0470
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Tók til sinna
ráða þegar
smiðurinn
slasaðist

Elín mælir með því fyrir
uppteknar konur í leit að
líkamsrækt og slökun að
taka heimilið í gegn. Hún
segir að það að sparsla og
mála sé góð núvitundaræfing. Þá hafi hún aldrei verið
í betra formi en nú eftir
heimilisframkvæmdir
síðustu mánuðina.

„Ég vildi fá sem besta nýtingu út úr fasteigninni,“ segir Elín Ólafsdóttir sem staðið hefur
í ströngu undanfarna mánuði við endurskipulagningu á heimili sínu í Seljahverfi. Hún segir
verkefnið hafa verið hina bestu núvitundaræfingu og það hafi komið henni á óvart
hversu mikill verkamaður leyndist í henni.
Snæfríður Ingadóttir | snaeja@gmail.com

E

lín og fyrrverandi maki hennar
keyptu hús við Gljúfrasel fyrir sjö
árum. Þegar þau skildu á síðasta
ári tók Elín við húsinu og hóf að
endurskipuleggja það, breyta og

bæta
„Ég vildi eiga húsið áfram en vildi jafnframt skapa mér og dætrunum traustari
fjárhag og sá fljótt að við fjórar þyrftum
ekki alla þessa fermetra,“ segir Elín en
húsið er á þremur hæðum, alls 240 fm að
stærð. Hugmyndin var að búa til litla stúdíóíbúð á fyrstu hæðinni en til þess að svo
gæti orðið var nauðsynlegt að klípa af stofunni og byggja þar upp nýtt herbergi fyrir
elstu dótturina. Þá var þvottahúsið fært inn
í fataherbergi, annar bílskúrinn varð hluti
af stúdíóíbúðinni og hinn bílskúrinn fékk
nýtt hlutverk sem líkamsræktarstöð og
fleiri rými hússins fengu andlitslyftingu.
Fann verkamanninn í sjálfri sér
Framkvæmdirnar stóðu meira og minna
yfir í sjö mánuði en þrátt fyrir álagið sem
fylgir stöðugum framkvæmdum þá segir
Elín að ferlið hafi í raun verið mjög
ánægjulegt.
„Já, það kom mér eiginlega á óvart hvað
ég hafði gaman af þessu. Ég fann í raun
verkamanninn í sjálfri mér,“ segir Elín og
hlær, enda kemur í ljós að hún hefur sjálf
unnið meira og minna að breytingunum.
Hún segist í upphafi hafa verið með smið en
þegar hann slasaðist og allt varð stopp þá
varð hún að taka til sinna ráða. „Eftir að
hafa fengið leiðbeiningar frá fagfólki, gekk
ég bara í það að ganga frá veggjunum sjálf,
ulla þá og gifsa. Ég treysti mér reyndar

Skenkinn í stofunni fékk Elín á
nytjamarkaði og gaf honum andlitslyftingu með svartri málningu.
Morgunblaðið/Eggert

ekki í það að saga út fyrir klósettstútnum
og fleiru, og fékk hjálp við það, en ég get
sagt með stolti að ég gekk frá sex gifsveggjum alveg sjálf,“ segir Elín ánægð með

útkomuna. Elín segist lengi hafa haft áhuga
á arkitektúr og innanhússhönnun og fékk
hún heldur betur útrás fyrir þennan áhuga
sinn í þessu verkefni. Þá fór hún sums stað-

ar óhefðbundnar leiðir og valdi til dæmis
matt litað sparsl á vegg í stofunni, sem gefur rýminu skemmtilega hráan karakter sem
er í mótsögn við glasandi svart veggfóður

Elín er fagurkeri og hefur gaman af því að blanda saman gömlum og nýjum hlutum, en þegar hún bjó í Svíþjóð keypti hún marga skemmtilega muni á sænskum flóamörkuðum sem prýða íbúðina.
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Eldhúsinnréttingin hefur nú þegar fengið andlitslyftingu en Elín setti límfilmu á
framhliðarnar. Um páskana stendur til að setja litasparsl á borðplötuna.

Elín segist lengi hafa haft áhuga á arkitektúr og
innanhússhönnun og fékk hún heldur betur útrás
fyrir þennan áhuga sinn í þessu verkefni.

Elín ákvað að sparsla einn vegginn í stofunni með litasparsli í stað þess að mála hann,
sem gefur stofunni skemmtilega hráan karakter.

sem prýðir annan vegg í stofunni. Eins
nýtti hún þetta umrædda sparsl í öðrum lit
á milli eldhússkápa í stúdíóíbúðinni sem hún
útbjó.
Leið eins og listamanni
með sparslspaðann
„Ég er að vinna hjá Flügger sem sölu- og
mannauðsstjóri og þar kynntist ég þessu litaða sparsli frá DETALE CPH sem heitir
Kabric. Þetta er mjög notendavæn vara,
auðveld í vinnslu og þornar hratt. Þetta er
eins og þykk málning með sandkornum í
sem rúllað er á vegginn með sparslrúllu og
svo er efnið dregið í allar áttir með sparslspöðum. Útkoman verður lifandi, mött áferð,
eitthvað sem mér fannst spennandi og öðruvísi. Mér fannst ég smá eins og listamaður
þegar ég var að gera þetta og verð að segja
að þetta var algjör núvitundaræfing. Ég er
vön að vera í stjórnendastöðum og hef ekki
verið að vinna neitt að ráði með höndunum.
En þegar þú ert að mála eða sparsla þá
kemst ekkert annað að í huganum en nákvæmlega það sem þú ert að gera þá stundina með höndunum, þú ert algjörlega hér og
nú,“ segir Elín og bætir við að þá hafi hún
líka aldrei verið í jafn góðu formi og nú eftir þessa törn því smíða- og málningarvinna
reynir á allan líkamann. Elín mælir því algjörlega með því fyrir uppteknar konur í
leit að líkamsrækt og slökun að taka heimilið í gegn. „Auðvitað þarf maður líka að
hafa fífldirfsku og þora að láta vaða því
maður lendir alltaf í einhverju óvæntu á
leiðinni. En ekkert er óyfirstíganlegt.“
Gaf henni mikla sjálfstrú
Spurð um góð ráð til annarra kvenna sem
eru í svipuðum sporum þá segir Elín að það
sé mikilvægt að þora að prófa, því svo lengi
lærir sem lifir. Flestar getum við meira en

við höldum og svona vinna er sannarlega
ekki bara fyrir karlmenn. Þá er mikilvægt
að hafa gott skipulag til þess að brenna
ekki inni með hálfklárað verk. „Gott skipulag skiptir miklu máli svo rafvirkjar, píparar og aðrir iðnaðarmenn komi í réttri röð
og á réttum tíma. Það hjálpaði mér mikið
að búta verkefnið niður, að útbúa verkskipulag og skrifa allt niður í bók. Og það
var gríðarlega fullnægjandi að strika yfir
unna verkþætti.“
Elín segir að vinir og vandamenn í kringum hana hafi á tímabili verið hræddir um
að hún ynni yfir sig því hún var að sinna
þessum heimilisbreytingum samhliða fullri
vinnu ásamt því að sinna móðurhlutverkinu,
en dætur hennar eru 10, 16 og 20 ára gamlar. „Ég var alveg líkamlega þreytt eftir
þetta, en þetta gaf mér líka alveg ofboðslega mikið. Ekki bara á ég fallegra heimili
fyrir vikið með aukaíbúð, heldur gaf þetta
mér mikla sjálfstrú. Ég vissi til dæmis ekki
áður en ég byrjaði að þessi verkamaður
leyndist í mér, að ég gæti haldið þetta út í
sjö mánuði og náð að púsla þessu rétt saman.“
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Morgunblaðið/Ómar

Meiri hvati
til að selja
sumarhúsið

Áttu sumarhús? Ný lagabreyting getur gert það
söluvænna að selja núna.

Í lok síðasta árs var lögum um
tekjuskatt af söluhagnaði frístundahúsa breytt. Breytingin
hefur töluverð áhrif á þá sem hafa
átt sumarhús í sjö ár eða lengur
því söluhagnaðurinn er ekki
lengur flokkaður sem tekjur og
skerðir því ekki lífeyrisgreiðslur.
Snæfríður Ingadóttir | snaeja@gmail.com

essi breyting hefur verið í umræðunni í svolítinn tíma svo
margir sumarhúsaeigendur hafa
haldið að sér höndum og verið að
bíða eftir því hvort þetta gengi í
gegn eða ekki. Og nú þegar þessi lagabreyting er orðin að veruleika er vissulega mun
söluvænna fyrir ákveðinn hóp að selja
sumarhúsið sitt en áður,“ segir Heimir Hafsteinn Eðvarðsson, fasteignasali hjá fasteignasölunni Fasteignalandi. Í stuttu máli
felst breyting í því að sumarhúsaeigandi sem
ákveður að selja sumarhúsið sitt, ef hann
hefur átt það í sjö ár eða lengur og hefur
ekki haft tekjur af því á þeim tíma, þarf ekki
að greiða fjármagnstekjuskatt af hagnaðinum sem kann að hafa myndast. Gildir
þetta frá 1. janúar 2020 og á því við um allar
sumarhúsasölur á síðasta ári.

Þ

Morgunblaðið/Ásdís

þess að setja sumarhúsið á sölu.“ Heimir
segir að honum finnist ekki ólíklegt að það
verði töluverð hreyfing á sumarhúsamarkaðinum með hækkandi sól.
Áframhaldandi góð sumarhúsasala

Mun hafa áhrif
„Þetta getur til dæmis haft gríðarlega
mikið að segja fyrir fólk á lífeyri því söluhagnaðurinn er ekki lengur flokkaður sem
tekjur. Það kemur í veg fyrir að lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun skerðist,
eins og raunin hefur verið hingað til,“ segir
Heimir. Hann á von á því að þessi breyting
ýti við mörgum í þessum hópi og flýti fyrir
ákvarðanatöku varðandi sölu. „Við hér hjá
Fasteignalandi höfum verið að fá töluverðar
fyrirspurnir um þessa lagabreytingu svo það
eru margir sem eru að hugsa málið og velta
fyrir sér hvort nú sé ekki rétti tíminn til

Heimir Hafsteinn hjá Fasteignalandi segir að ný lagabreyting er tengist söluhagnaði frístundahúsa hafi mikið að segja fyrir stóran hóp sumarhúsaeiganda.

„Margir eldri sumarhúsaeigendur hafa
haldið sig innandyra vegna heimsfaraldursins en ég á von á því að með vorinu þá fari
hluti þeirra að huga að sölu, enda breytir
þessi lagabreyting mjög miklu fyrir mjög
stóran hóp.“ Hann segir að á síðasta ári hafi
reyndar verið mjög góð sala á sumarhúsum
á Íslandi þegar ferðalög erlendis minnkuðu
og landinn fór að hugsa meira um upplifanir
innanlands.
„Það hafði verið smá lægð í sölu sumarhúsa þar á undan en jókst svo aftur með tilkomu Covid og ég á von á því að þessi ásókn
Íslendinga í sumarhús haldist óbreytt í ár.“

margverðlaunaðar þýskar innréttingar

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

innlifun.is

ALVÖRU ELDHÚS
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„Ég skilgreini mig
sem fasteignanörd,
er alltaf að skoða
fasteignaauglýsingar, fletta Bo Bedre og
svona. Ég kem inn á
aragrúa af heimilum
og oft fær maður að
heyra sögur sem
fylgja húsum.

„Verkin eru eftir tvíburasysturnar Evu G. og
Ernu G. Sigurðardætur
og mér finnst þau koma
vel út svona sitt hvoru
megin við gluggann.
Þessi gluggi er hálfgert
listaverk út af fyrir sig.
Hann er mjög stór og fyrir utan hann er risastórt
gullregn sem getur orðið
algjört listaverk á sumrin. Borstofuborðið
fannst einhversstaðar
baka til í ILVU fyrir slysni.
Það er níðþungt og úr
gegnheilum við en svo
eru gömlu tekkstólarnir
hennar mömmu við
borðið sem ég lét bólstra
upp á nýtt.“

Morgunblaði/Arnþór Birkisson

Eldhúsið hefur að geyma góða kaffivél og heimilislegt andrúmsloft.

„Þessi símastóll hefur fylgt mér lengi.
Ég bjargaði honum á einhverri skransölu þar sem hann lá á bak, við grár og
gugginn. Ég pússaði tekkið og gerði
hann upp. Svo lét ég bólstra hann um
leið og ég lét bólstra borðstofustólana.
Það er svoleiðs með þessa tekkhluti
að þeir þurfa bara ást og alúð og
einhvern sem sinnir þeim.“

Tekk- og fasteignanörd í Garðabæ
Óli Gísli Sveinbjörnsson, fyrrverandi matreiðslumaður og núverandi fasteignasali, hefur „thing“ fyrir því að halda fallegum og vönduðum hlutum í sinni
upprunalegu mynd. Hann segist líka elska að taka þátt í stóru stundunum í lífi
fólks, á borð við brúðkaup, fermingarveislur og kaup á fyrsta heimili.
Margrét Hugrún margret. | hugrun@gmail.com

Ó
„Ég skilgreini þetta ekki sem jólakrans. Þetta eru
bara mosi og könglar sem tengjast ekki jólunum
endilega og hafa fengið hjá mér nýja skilgreiningu,“ segir Óli Gísli.

li Gísli segir að á margan hátt sé starf
matreiðslumannsins líkt starfi fasteignasalans því hvort tveggja séu
þetta þjónustustörf sem gangi út á
fjölbreytt verkefni og samskipti við

fólk.
„Ég var aldrei að fást við sömu verkefnin og ég
hitti ógrynni af alls konar fólki þegar ég var í hlutverki matreiðslumannsins. Svo fór ég frá því að elda
og taka þátt í brúðkaupum og fermingarveislum yfir
í að deila stóru stundinni þegar fólk kaupir sér nýtt
heimili. Það er gaman að fá að taka þátt í svona
stórum stundum með alls konar fólki,“ segir Óli
Gísli sem skipti um starfsvettvang árið 2006. Þá
hætti hann að starfa sem matreiðslumaður og fór á
fullu í fasteignasöluna en undanfarin ár hefur hann
starfað á eigin fasteignasölu, Höfn.
„Ég skilgreini mig sem fasteignanörd, er alltaf að
skoða fasteignaauglýsingar, fletta Bo Bedre og
svona. Ég kem inn á aragrúa af heimilum og oft fær
maður að heyra sögur sem fylgja húsum. Hús er
ekki alltaf bara steyptur kassi heldur hafa sögur lifað inni í þeim, sögur af fyrri eigendum og margt
fleira,“ segir Óli Gísli kíminn.
Lét flytja inn gegnheilt tekk í eyjuna
Sjálfur býr Óli í hundrað og fimmtíu fermetra
einbýli í Túnunum í Garðabæ en það er eitt elsta

hverfi bæjarins, og það fyrsta sem var skipulagt í
bænum, vill Óli meina en hann biður Garðbæinga að
nota það ekki gegn sér ef rangt reynist.
„Húsið mitt er byggt árið 1958 og það var hannað
af þeim Jósep Reynissyni og Gísla Halldórssyni. Ég
keypti það af upprunalegum eigendum sem lögðu alltaf mikla alúð í húsið. Það var vandað til verka með
þetta hús og ekki verið að eltast við tískusveiflur,“
segir hann sáttur.
„Til að flokka mig áfram sem nörd þá er ég örugglega svona retró-tekk-nörd líka,“ segir hann og útskýrir að hann hafi þurft að standa af sér mikla
pressu frá velmeinandi vandamönnum gagnvart því
að breyta ekki panelnum í loftinu.
„Fólk er alltaf að koma með hugmyndir um hvernig
sé hægt að mála og breyta en ég mun ekki hrófla við
loftinu. Viðurinn er hluti af húsinu,“ segir Óli sem
gekk svo langt að panta inn tekk frá útlöndum þegar
hann stækkaði eldhúsið á sínum tíma.
„Gamla eldhúsið var mjög lítið en í breytingunum
þurfti ég að láta taka út litla upprunalega innréttingu
úr tekki. Til að skemma ekki stílinn hafði ég mikið
fyrir því að finna, og láta flytja inn, gegnheilt tekk í
eldhúseyjuna og eftir mikla leit var það efnisveita í
Kópavogi sem hafði upp á því fyrir mig. Eftir á get
ég sagt að það er reyndar ekki mjög praktískt að
nota tekk sem vinnuborð, en á móti myndast falleg
tenging við húsið sem mér finnst skipta máli.“
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Koparljósin fyrir ofan eyjuna
keypti Óli í ILVU
en piparstaukurinn stóri á sér
bæði nafn og
sögu. „Þessi
piparstaukur
heitir Siggi Hall
í höfuðið á
sjónvarpskokkinum sem ég
vann bæði mikið og lengi
með. Siggi Hall
mætti með
þetta undir
hendinni í þrítugsafmælið
mitt. Þetta er
langstærsti
piparstaukur
sem ég hef
séð!“

Óli segist lesa mikið en þó minna en hann langar til
að gera. Bókahilluna fann hann í Línunni en hún er
úr gegnheilli eik og sómir sér vel á þessum stað.

„Blái liturinn á eldhúsveggnum heitir Mister fix og er keyptur hjá Slippfélaginu. Þetta
er alveg mattur litur sem mér finnst fara
mjög vel með tekk klukkunni á veggnum.“

Tveir grænir stólar
fara vel við gula pullu.

íslensk hönnun . íslensk framleiðsla

Reykjavík
Ármúli 17a
s. 588 9933
Egilsstaðir
Miðás 9
s. 470 1600
brunas.is
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Fékk malbikseitrun í Reykjavík
Eins og margir sem fletta blöðum
vita hefur Ásmundur Friðriksson,
þingmaður Sjálfstæðisflokksins í
Suðurkjördæmi, einstaka unun af
því að vera á ferðinni. Gleðin sem
Ásmundur fær út úr flandri á þó
ekki einungis við um ökuferðir því
hann hefur líka gaman af því að
flytja á milli húsa. Hann flutti síðast í
fyrra en hefur enn ekki tekið það
saman á hversu mörgum stöðum
hann hefur búið yfir ævina.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Stundum bjuggum við á stöðum
sem við hefðum
nú ekki valið sjálf
en á þessum tíma
hafði maður ekki
marga valkosti
enda vorum við
svona hálfpartinn að byrja
lífið upp á nýtt.

Ásmundur hefur búið á mörgum stöðum í Reykjanesbæ.

Margrét Hugrún
margret.hugrun@gmail.com
lutningarnir mínir á
milli húsa og íbúða hófust þegar það gaus í
Vestmannaeyjum
árið 1973, en þá
var ég rétt um sautján ára,“
Ásmundur
segir Eyjamaðurinn ÁsFriðriksmundur og bætir því við að
son.
þá hafi hann jú neyðst til að

F

flakka á milli húsa og herbergja þar sem húsnæði í Eyjum var bæði af skornum
skammti og margt mjög illa farið.
„Ég vann í nokkur ár við að hreinsa
upp eftir gosið og það var gríðarleg vinna
eins og fólk getur ímyndað sér. Eina nóttina þegar ég var búinn að vinna, gekk ég dauðþreyttur
áleiðis þangað sem ég hélt að væri heim til frændfólks míns, þar sem ég bjó þá stundina, en í staðinn gekk ég af gömlum vana og rankaði allt í einu
við mér fyrir framan æskuheimili mitt sem var þá
alveg horfið undir hraun. Það var mjög sérstök
tilfinning,“ segir hann íhugull og bætir við að enn
í dag, fjörutíu og átta árum síðar, upplifi hann
þessa sérstöku tilfinningu við það að skoða myndir af svæðinu. „Það er ekki bara það að húsið sé
horfið heldur er allt umhverfið í kringum það farið. Umhverfið sem ég lék mér í við heimili mitt
sem krakki er ekki lengur til. Maður skoðar það
bara á myndum.“
Skjálftarnir eruerfiðari en eldgos
Nú býr Ásmundur í Reykjanesbæ svo það
liggur beint við að spyrja hann út í þá upplifun að
eiga kannski aftur von á gosi í grennd við heimilið.
„Í samanburði við það sem gerðist í Eyjum þá
eru þessir skjálftar á Reykjanesinu búnir að vera
mjög átakasamir fyrir fólk. Það voru eiginlega
engir jarðskjálftar á undan gosinu í Eyjum heldur kom bara gosið allt í einu og fólk brást við. Í
Grindavík er staðan búin að vera mjög erfið og
fólki líður misjafnlega í Keflavík. Þegar það gýs
þá getur maður stjórnað atburðarásinni í kring í

þeim skilningi að fólk getur verið
nálægt gosinu eða farið í burtu
og beðið en í jarðskjálftum
þá veit maður ekkert um
það hvenær næsti skjálfti
kemur, hversu öflugur
hann verður eða hvað
ástandið stendur lengi
yfir. Þeir koma alveg
óforvarandis og þótt fæstir séu haldnir alvarlega
djúpstæðum ótta þá er þetta
verulega óþægilegt fyrir alla.
Margir kvíða fyrir því að fara að
sofa á nóttunni enda veit fólk ekkert
hverju það á von á. Grindvíkingar eiga alla mína
samúð.“
Hófu nýtt líf um miðjan aldur
Flutningatímabil Ásmundar og konu hans,
Sigríðar Magnúsdóttur, hófst reyndar ekki fyrir
alvöru fyrr en þau fluttu frá Eyjum þegar hann
var 47 ára en þá var hann ráðinn til starfa sem
framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar Keflavíkur.
„Þeir útveguðu mér húsnæði og það var með
margvíslegum hætti. Stundum fékk maður eitthvað lánað og stundum redduðu stuðningsaðilar
húsnæði. Svo var bara allt í einu hringt og við
þurftum að losa. Við bjuggum við ýmsar aðæður,
meðal annars uppi á lofti í verslunarhúsnæði og
svona hingað og þangað. Stundum bjuggum við á
stöðum sem við hefðum nú ekki valið sjálf en á
þessum tíma hafði maður ekki marga valkosti
enda vorum við svona hálfpartinn að byrja lífið
upp á nýtt. Ég hætti til dæmis að drekka á þessum tíma og við vorum í fínum málum en með tímanum ákváðum við samt að kaupa okkur hús í
Keflavík en þegar við vorum svona rétt búin að fá
lyklana þá varð ég bæjarstóri í Garðinum svo við
fluttum þangað. Þá hafði ég flutt fimm sinnum í
Keflavík á sex árum. Við bjuggum Garðinum í sjö
ár en árið 2016 var aftur flutt í bráðabirgðahúsnæði í Reykjanesbæ í lítilli blokk. Þaðan flutt-

um við í parhús og á síðasta ári fluttum við í nýja
blokk við götu sem heitir Grænalaut. Þetta er
tveggja hæða íbúðarhúsnæði þannig að nágrannarnir vilja ekki kalla þetta blokk en ég segi að
þetta sé blokk,“ segir hann kerskinn.
Fékk malbikseitrun í Reykjavík
og flutti til baka eftir tíu mánuði
Allt í allt hafa Ásmundur og Sigríður búið á
níu stöðum á Suðurnesjum en í aðeins tíu mánuði í Reykjavík.
„Ég flutti til Reykjavíkur en það var bara í
þeim tilgangi að koma henni Siggu minni til
Eyja. Þá bjuggum við saman í Austurbergi í
tíu mánuði og svo kom að því að ég fékk svokallaða „malbikseitrun“ en það er heilkenni
sem herjar oft á fólk úr Eyjum þegar það flytur á meginlandið.“ Þegar aftur var komið til
Eyja festu þau hjónin kaup á stóru einbýlishúsi sem var allt komið undir vigur og nánast
fokhelt að sögn Ásmundar. „Það fór mikil
vinna í að moka þessu út og gera húsið upp að
nýju en eftir að það var klárt fluttum við inn og
bjuggum þar í nokkuð mörg ár þangað til við
fluttum til Keflavíkur.“
Ásmundur segir að vissulega geti það verið
kostnaðarsamt, og smá bras, að standa í sjálfum flutningunum en að það sé alltaf jafn gaman þegar maður er loks fluttur inn á nýjan
stað.
„Það trúir því enginn hvað hún Sigga getur
verið fljót að ganga frá og koma öllu á sinn
stað þegar við flytjum. Hún er alveg svakalega
fljót að þessu. Við höfum búið við alls konar
aðstæður en við höfum alltaf búið okkur falleg
heimili og alltaf liðið vel þar sem við erum en
ef ég held að mér liði betur einhvers staðar
annars staðar þá hika ég aldrei við að færa mig
um set. Stundum segi ég í gríni að þetta sé allt
bara Siggu að kenna. Að hún sé að flytja og ég
sé að græja þetta fyrir hana en oftast erum við
auðvitað að taka þessar ákvarðanir saman,“
segir hann og bætir við að annars myndu þau
varla hafa flutt svona oft. „Krakkarnir okkar

eru alltaf dugleg að koma í heimsókn og mat til
okkar og tengdasonur minn hefur þann sið að
taka alltaf með sér borvél og græjur til að
festa myndir upp á vegg en með því er hann
sem sagt að gera lúmskt grín að tengdaföður
sínum,“ segir Ásmundur og hlær.
Alltaf fljót að bjóða nýjum
nágrönnum í grillpartí
Ásmundur leggur mikla áherslu á að eiga í
góðu sambandi við nágranna sína og er þakklátur fyrir að hafa alltaf haft gott og vinalegt
fólk í kringum sig.
„Við hjónin höfum þurft að takast á við
margskonar og fjölbreytilegar uppákomur í
lífinu. Ein þeirra hefur verið sú að við höfum
flutt alveg margoft. Mér hefur aldrei þótt það
vera vandamál heldur lít ég svo á að þetta hafi
verið dýrmæt reynsla en eitt af því sem ég get
þakkað fyrir er hvað við höfum alltaf átt góða
nágranna. Við höfum aldrei nokkurn tíma lent
í neinum uppákomum hvað það varðar. Þegar
við flytjum inn á nýjan stað þá erum við alltaf
fljót að láta nágranna hafa aukalykla, enda vil
ég meina að það sé fyrir öllu að byrja á því að
treysta nágrönnum sínum. Þegar við fluttum
inn í Grænalund í fyrra létum við nýju nágrannakonuna okkar hafa lykilinn að íbúðinni
okkar en þá höfðum við aldrei séð hana áður.
Svo kynnist maður fólki og þá myndast alltaf
góður vinskapur. Við bíðum ekki lengi með að
bjóða fólki í grillpartí eða mat, en núna hefur
Covid-faraldurinn auðvitað komið í veg fyrir
að við gætum gert það hér á nýja staðnum. Ég
hlakka til þegar af verður því hér býr alls konar fólk á öllum aldri og það er alltaf líf og fjör.“
Að lokum spyr blaðamaður Ásmund hvort
hann hafi upplifað einhverja sérstaka beina
eða óbeina gagnrýni fyrir að vera svona flutningaglaður, en hann segir ekki.
„Það hefur að minnsta kosti enginn fattað
það enn þá að taka mig í bakaríið fyrir að vera
alltaf að flytja. Það verður kannski allt brjálað
þegar þetta kemst upp.“
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Snúran er ára

afsláttur
af öllum vörum
í verslun og vefverslun

10 heppnir viðskiptavinir

fá 10.000 kr. gjafabréf

25. - 28. mars

Traust og rótgróin fasteignasala
Sími 552 1400

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

Einar Marteinsson

löggiltur fasteignasali
einarm@fold.is
S: 893 9132

Anna Ólafía
Guðnadóttir

Eigandi - BA í bókmenntafræði og íslensku
anna@fold.is

Sævar Bjarnason

Iðnrekstrarfræðingur
sölumaðurlöggildingarnemi
saevar@fold.is
S: 844 1965

Gústaf Adolf
Björnsson

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

fold.is

Rakel Viðarsdóttir

viðskiptalögfræðingur
og löggildingarnemi.
rakel@fold.is

Hlynur Ragnarsson

Sölumaðurlöggildingarnemi.
hlynur@fold.is
S: 624 8080

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

Sóleyjargata einbýlishús
með 10 svefnherbergjum

Glæsilegt einbýlishús á frábærum stað í 101 Reykjavík. Arkitektinn Sigurður Guðmundsson teiknaði húsið fyrir Thor Thors 1933, en það var endurnýjað 2014. Lóðin er 760 fm
eignarlóð. Í húsinu eru 10 svefnherbergi og eru 5 þeirra með sérbaðherbergjum m/
walk in sturtu. Húsið er skráð 358,4 fm. Efsta hæðin er óskráð þannig að samtals er
húsið rúmir 400 fm. Á efstu hæðinni eru þaksvalir með heitum potti, þar er einnig
nýlegur saunakleﬁ. Húsið stendur á rúmlega 760 fm eignarlóð miðsvæðis í 101. Verð kr.
225.000.000.- Skipti möguleg á íbúðarhúsnæði. Velkomið að bóka skoðun: 552-1400 /
fold@fold.is.

Glæsilegt einbýli
á sjávarlóð á Seltjarnarnesi

Rúmlega 323 fm glæsilegt einbýlishús á 946 fm sjávarlóð á einstökum stað við Hrólfsskálavör á Seltjarnarnesi. Húsið er mikið endurnýjað. Fallegt viðarparket er á gólfum.
Gluggar og svalahurðir eru nýlegar og gólfsíðar þannig að útsýni úr húsinu er óheft.
Forstofa, eldhús, baðherbergi og hjónaherbergi er hannað af Rut Kára og öll tæki og
innréttingar af vönduðustu gerð. Eldhús er með fallegri kirsuberjainnréttingu, Smeg
gaseldavél og tveimur Miele bakarofnum í vinnuhæð. Það væri auðvelt að nýta neðri
hæðina sem séribúð, en húsið nýtist líka vel sem ein heild. Þetta er einstök eign á
íslenskum fasteignamarkaði. Sjón er sögu ríkari.

Torfufell 50, 111 Rvk.
4ra herbergja íbúð

Þingvellir / Efristígur 2,
glæsilegt sumarhús á frábærum stað

Til sölu falleg og vel skipulögð 92,2 fermetra íbúð (þar af 4,8 m2 geymsla) við Torfufell
50, 111 Rvk. (íbúð 402).
Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, stofu, 3 svefnherbergi, baðherbergi með baðkari og
sturtu, þvottahús innan íbúðar og geymsla í kjallara. Fataskápar í öllum herbergjum.
Gólfefni eru ﬂísar á eldhúsi, stofu og holi fyrir framan svefnherbergi. Í svefnherbergjum
er parket á gólfum. Út frá stofu er hægt að ganga út á stórar yﬁrbyggðar rúmgóðar
svalir. Verð 38,9 millj.

Einstaklega vandað sumarhús við Efristíg 2, Þingvöllum. Húsið er um 115 fm. Eignin
skiptist í: Forstofu, stofu, ﬁmm svefnherbergi, þrjú baðherbergi og eldhús. Stór pallur
í kringum húsið. Flísar og parket á gólfum frá Birgisson. Jón Kaldal arkitekt teiknaði
húsið. Góð rúm fyrir 11 manns. Þetta er einstaklega glæsileg eign á frábærum stað í
Þingvallaþjóðgarðinum. Tvö svefnherbergi eru með sérinngöngum og geta þannig nýst
vel sem gestaaðstaða. Sérbaðherbergi er fyrir þessi herbergi. Verð 47 millj.
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