
KYNNINGARBLAÐ

Ein af lausnum við vax-
andi húsnæðisskorti gæti 
verið að byggja minni 
heimili  og nýta pláss á 
annan hátt en áður þekkt-
ist. Með örheimilum gætu 
borgarstæði nýst betur og 
húsnæðisverð lækkað.   ➛4
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Eldhúsin  
eru að breytast
Berglind Berndsen er vinsæll innanhússarkitekt  
en hún aðhyllist einfaldleika og tímaleysi í hönnun.  
Hún segir mjög mikilvægt að hugsa fram í tímann  
þegar fólk stendur í umfangsmiklum breytingum á heimilinu.  ➛2



ORKUSTOFNUN

Hlutverk Orkustofnunar
Stefnumótun í orkumálum
       •  Stjórnvöldum til ráðuneytis
       •  Langtíma áætlanagerð í orkumálum
       •  Standa fyrir orkurannsóknum
       •  Safna, varðveita og miðla gögnum  
           um orkulindir og nýtingu þeirra

Leyfisveitingar
Auðlindanýting
      •  Vatnsorka
      •  Jarðvarmi
      •  Olía og gas 
      •  Jarðefni
      •  Nytjavatn
      •  Ár og vötn

Eftirlit með auðlindanýtingu
Raforkueftirlit
Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu 
þjóðanna
Alþjóðlegt samstarf
      •  EEA Grants - Uppbyggingarsjóður EES
      •  Geothermal ERA NET
      •  World Energy Council
      •  CEER, IGA, IEA
      •  Annað alþjóðlegt samstarf

Orkusjóður
Orkusetur
Niðurgreiðslur á húshitun
Upplýsingamiðlun
Gagnamál, orkunýting, rannsóknir 

Orkustofnun 
Grensásvegi 9, 108 Reykjavík
Sími 5569-6000, www.os.is.      

Berglind Berndsen er vinsæll arkitekt og með langa reynslu. MYND/EYÞÓR

Berglind rekur eigin teikni-
stofu og hefur unnið sjálf-
stætt frá árinu 2011. Hún 

nam innanhússarkitektúr við 
Fachochschule Trier í Þýskalandi 
/ University of Applied Sciences, 
Trier og útskrifaðist þaðan 2007. 
Hún er einnig með M.Art.Ed.gráðu 
frá Listaháskóla Íslands. Berglind 
hefur tekið að sér verkefni jafnt 
hjá einstaklingum sem fyrir-
tækjum og fengist við fjölbreyti-
leika þeirra.

Fréttir hafa borist af því að 
eldhúsinnréttingar seljist nú sem 
aldrei fyrr. Berglind segist hafa 
tekið eftir þessu. „Þeir viðskipta-
vinir sem leita til mín eru fyrst og 
fremst að sækjast eftir tímalausri 
hönnun þar sem vinnufyrirkomu-
lag er í hávegum haft með auknu 
skápaplássi. Einnig er fólk mun 
meira farið að hugsa út í mikil-
vægi góðrar vinnulýsingar,“ segir 
hún og bætir við að eldhúsin hafi 
breyst á síðustu árum.

Ekki u-laga lengur
„Fólk er hætt að biðja um aflokuð 
U-laga eldhús með hornskápum 
sem að mínu mati nýtast mjög illa. 
Mikilvægt finnst mér að skapa 
rúmgott eldhús fyrir fólk með 
miklu skápaplássi, góðu vinnu-
fyrirkomulagi og góðu flæði. Ég 
reyni einnig alltaf eftir fremsta 
megni að hanna stórar eyjur með 
góðri vinnuaðstöðu í eldhús. Með 
breyttum viðhorfum, þar sem allir 
fjölskyldumeðlimir eru farnir að 
taka virkan þátt í eldhússtörfum, 
finnst mér í góðu lagi að hafa 
eldhúsið opið inn í borðstofu og 
stofu, það einfaldlega stækkar 
rýmið og flæði verður betra á milli 
rýma. Eldhús og borðstofa verða 
því oftast hjarta heimilisins. Ég 
leitast einnig við að hafa efnisval í 
eldhúsum í samræmi við heildar-
hönnun hússins og mynda þannig 
eina samræmda heild,“ útskýrir 
Berglind.

Misjafn smekkur
Þegar hún er spurð hvort fólk sé 
mikið að breyta nýlegum eld-
húsinnréttunum, mála þær eða 
filma, svarar hún því játandi. 
„Ég hef aðallega tekið eftir þessu 
á Facebook, hef séð bæði góð 

Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

og mjög slæm dæmi af þessum 
breytingum. Smekkur fólks er 
mjög misjafn. Mér finnst skipta 
mestu máli að huga vel að þörfum 
og óskum hvers og eins viðskipta-
vinar. Mikilvægt fyrir mig er að 
hjálpa fólki að skapa rétta upplif-
un og stemmingu á heildarmynd-
inni,“ segir hún. „Það er mikilvægt 
að hugsa stórar framkvæmdir til 
langs tíma. Ef íbúð eða hús er vel 
innréttað og innréttingar hann-
aðar í rýmið standast þær tímans 
tönn. Við fáum gjarnan innblástur 
frá nágrannaþjóðum okkar 
Dönum og Svíum þegar kemur að 
hönnun og arkitektúr.“

Berglind segir að það séu alltaf 
einhverjar tískusveiflur í gangi. 
„Innst inni er ég sannur míníma-
listi og heillast mikið af náttúru-
legum efnivið á móti mjúkum, 
til dæmis er ég ofboðslega hrifin 
af marmara og dökkbæsuðum 
innréttingum. Ég elti ekki mikið 
tískustrauma. Fallegir og dempað-
ir jarðtónar finnst mér fallegastir 
eins og gráir, bláir og grænir tónar. 
Pantone-litur ársins 2018 heitir 
Ultra violet sem er fjólublár litur. 
Ég er ekki alveg komin þangað en 
það kemur kannski með vorinu. 
Ég er meira í grá/fjólutóna lit sem 

mér finnst ofboðslega fallegur 
og notalegur,“ segir Berglind og 
bendir á að fólk geti sparað mikla 
fjármuni með betri hönnun og 
nýtingu sem arkitektar koma með 
í sínum tillögum.

Draumaheimilið skapað
„Það er meiri skilningur í dag á 
arkitektúr, skipulagi og vönd-
uðum vinnubrögðum. Ég hef oft 
verið kölluð til þegar allt er komið 
í rugl og oft er ekki svo auðvelt að 
bæta skaðann. Eitt af hlutverkum 
okkar arkitekta og innanhússarki-
tekta er að þarfagreina og aðstoða 
viðskiptavini okkar við að byggja 
upp draumaheimili sitt. 

Markmið mitt er ávallt að skapa 
fallega umgjörð og að örva upp-
lifun fólks á hönnun rýmisins og 
innviðum þess. Einlægni, traust 
og gott samband við verkkaupa 
er því mjög mikilvægur þáttur 
í vinnu minni og ef traust ríkir 
getur upplifunin ekki orðið neitt 
annað en jákvæð í lok verks. Það 
sem er mikilvægast að hugsa um 
er samband á milli skipulags 
og innra fyrirkomulags í sjálfu 
rýminu. Fólk hugar oft ekki ekki 
nógu vel að grunnskipulaginu 
sjálfu. Það þarf að úthugsa rýmið 

svo besta nýting náist. Huga þarf 
að einföldu og góðu vinnufyrir-
komulagi og miklu skápaplássi. Ef 
pláss er fyrir hendi reyni ég alltaf 
að hanna góðar eldhúseyjur eða 
extra djúpar innréttingar til að 
ná þessum eyjufíling. Síðan eru 
búr/og tækjaskápar eitt best falda 
leyndarmál eldhúsa. Góð vinnu-
lýsing skiptir einnig gríðarmiklu 
máli upp á heildarsamhengið og 
hefur mikil áhrif á líðan fólk,“ 
útskýrir hún.

Gluggatjöld úr basti
En hver er nýjasta tíska varðandi 
gluggatjöld í eldhús en það getur 
verið höfuðverkur margra að 
finna þau? „Ég nota mikið bast-
gluggatjöld frá Skermi og svört 
breið rimlagluggatjöld frá Zenus. 
Einnig nota ég hvít voal-glugga-
tjöld þar sem við á. Kúnnar mínir 
reka oftar en ekki upp stór augu 
þegar ég sting upp á þessu við 
þá en útkoman er alltaf glæsileg. 
Núna vill fólk hafa notalegt og 
persónulegt í kringum sig. Ein-
faldleikinn og tímaleysið er hinn 
fullkomni grunnur fyrir mér sem 
auðvelt er að vinna með og breyta 
eftir stemmingu og án mikillar 
fyrirhafnar.“

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | 
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 512 5439 ,

Framhald af forsíðu ➛
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BIKINI
BODY BLAST

BETRA FORM

360
TOTAL BODY

HOT FIT
BARRE

FITNESS 
BOX

BETRA LÍF

INFRARED

FUSION
PILATES

  UNGLINGA-
HREYSTI

INFRARED

HOT POWER
TONING

STRONG
IS THE NEW

SKINNY

GRUNNNÁMSKEIÐ

CROSSFIT 
KATLA

STRONG
BODY BURN

Tryggðu þér þitt pláss strax í dag. 

Sjö stöðvar  ·  Þrjár sundlaugar  ·  reebokfitness.is 

NÝ NÁMSKEIÐ HEFJAST Í FEBRÚAR



Með því að ýta á 
takka er hægt að 

breyta stofunni í svefn-
herbergi og með öðrum 
takka verður sama her-
bergi eldhús. Tæknin 
dregur innblástur frá 
sviðshönnun, þar sem 
sama svæðinu er ger-
breytt á örskotsstundu.

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

Talið er að árið 2050 verði 
tveir þriðju hlutar mannkyns 
borgarbúar, sem þýðir að 

borgarbúum fjölgi um tvo og hálfan 
milljarð. Nú þegar er fasteignaverð 
í stórborgum eins og New York, 
London og Hong Kong svimandi 
hátt, svo þetta eru ekki góðar fréttir 
fyrir þá sem vilja búa í stórborg á 
næstu áratugum. Fyrir vikið hafa 
margir leitað nýrra lausna til að 
leysa húsnæðisvandann. Örheimili 
er ein lausn sem lofar góðu.

Plássið nýtt á nýjan hátt
Á örheimili er plássið nýtt á gjör-
ólíkan hátt en á venjulegu heimili. 
Heimilið er ekkert stærra og jafnvel 
minna en stúdíóíbúð, í fermetrum 
talið. En plássið er hægt að nýta á 
marga ólíka vegu. Með því að ýta 
á takka er hægt að breyta stofunni 
í svefnherbergi og með öðrum 
takka verður sama herbergi eldhús. 
Tæknin dregur innblástur frá sviðs-
hönnun, þar sem sama svæðinu 
er gerbreytt á örskotsstundu með 
skynsamlegri notkun á vélbúnaði 
og breytingum á sjónarhorni.

Þetta er hugmyndin á bak við 
YO! Home. Það eru stúdíóíbúðir 
sem eru ekki nema 39 fermetrar en 
rýmið nýtist snilldarlega og getur 
breyst í fjögur ólík herbergi. Þannig 
þarf minna pláss ekki endilega að 
þýða minni þægindi eða lífsgæði.

Jack Spurrier, framkvæmdastjóri 
YO! Home, segir að það sé ekkert 
verra að ýta á takka og bíða í 10 
sekúndur en að þurfa að labba í 
annað herbergi eða upp stiga, þetta 
sé bara öðruvísi og fólk venjist 
muninum. Hann bendir líka á að 
það séu ýmis óþægindi sem fylgja 
því að búa í lítilli stúdíóíbúð þar 
sem allt er í kremju.

Getur breytt borgarmyndun
Sumir sjá örheimili sem vopn í 
baráttunni gegn myndun fátækra-
hverfa af því að með þeim þéttist 

byggð og pláss nýtist betur en áður 
var mögulegt. Um leið hægist á 
vexti borga af sömu ástæðum.

Borgaryfirvöld hafa tekið eftir 
þessari þróun. Árið 2016 fyrir-
skipaði Eric Garcetti, borgarstjóri 
Los Angeles, að það ætti að byggja 
100 þúsund ný heimili fyrir árið 
2021. Þá voru kynnt til sögunnar 
svokölluð Backyard BI(h)OME, 46 
fermetra hús úr plasti og stáli sem 
er hægt að setja upp í bakgarðinum 
og leigja út eða lána ættingjum, sem 
minnkar húsnæðisvandann að ein-
hverju leyti.

Í New York var gengið skrefi 
lengra. Árið 2012 hélt þáverandi 
borgarstjóri, Michael Bloomberg, 
samkeppni þar sem arkitektar voru 
beðnir að hanna fyrstu húsaröðina 
af örheimilum á Manhattan. My 
Micro NY, frá fyrirtækinu Narch-
itechts vann og það er biðlisti í allar 
55 íbúðirnar.

Kostir og gallar
Flest örheimili eru framleidd í 
verksmiðjum sem blokkir og 
þær eru svo fluttar á staðinn og 
settar saman eins og Legó. Það er 
minni flutnings- og byggingar-
kostnaður fólginn í að setja saman 
tilbúnar blokkir en í að byggja hús 
frá grunni. Vegna stærðarinnar er 
líka hægt að hita eða kæla örheimili 
hratt og auðveldlega eftir þörfum.

En örheimili hafa auðvitað 
sína galla, fyrir utan að vera lítil. 
Það getur verið erfitt að loftræsta 
og losna við lykt, til dæmis eftir 
matseld. Það þarf líka að sjá til 
þess að fólk geti ekki fest sig inni 
í einum af hinum mörgu krókum 
og kimum sem leynast um alla 
íbúð til að geyma þau húsgögn og 
hluti sem eru ekki í notkun hverju 
sinni. Byggingarreglugerðir eru líka 
strangar og þær eru ekki sniðnar 
að örheimilum, svo það getur 
verið erfitt að finna stað þar sem 
örheimili eru yfir höfuð lögleg sem 
heimili. Örheimili henta líka illa 
fyrir þá sem eru hrifnir af því að 
safna dóti.

Samt sem áður vekja örheimili 
eins og YO! Home athygli um allan 
heim og yfirmenn fyrirtækisins 
stefna næst á að bjóða fólki að 
breyta þeim, þannig að það sé hægt 
að velja innréttinguna, litina og 
gólfefnin á netinu áður en húsið er 
pantað.

Örheimili gætu hugsanlega 
bætt húsnæðisvandann
Ein af lausnunum við vaxandi stærð borga og húsnæðisskorti gæti verið að byggja minni heimili 
en við höfum vanist og nýta pláss á gjörólíkan hátt en áður. Með örheimilum, þar sem hægt er að 
nýta herbergi á marga ólíka vegu, gætu borgarstæðin nýst betur og húsnæðisverð lækkað.

Á örheimili skipta herbergi um hlutverk þegar ýtt er á takka. MYND/YO! HOME

Á örheimilum er plássið nýtt betur en við erum vön. MYND/YO! HOME

HOLLT & BRAGÐGOTT
Hollur og dásamlegur matur verður í fyrirrúmi í þessu skemmtilega þema blaði. 
Við gefum lesendum góðar hugmyndir af hollum og bragðgóðum mat sem hægt er að versla í 
stórmörkuðum, sérverslunum og á fjölmörgum veitingahúsum.
Boðið verður upp á skemmtileg viðtöl við fólk með matarást sem deilir með okkur 
sínumuppáhalds hollustu uppskriftum.  

AUGLÝSINGAR & UMFJALLANIR
Í þessu blaði bjóðum við bæði upp á hefðbundin auglýsingahólf af ýmsum stærðum og gerðum.
Einnig er boðið upp á kynningarumfjöllun sem unnin er af blaðamanni Fréttablaðsins í góðu 
samstarf við auglýsanda.

Áhugasamir auglýsendur hafið samband við 
Ólafur H. Hákonarson, markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.  
Netfang: olafurh@365.is • Sími 512 5433

Fimmtudaginn 8. febrúar gefur Fréttablaðið út sérblaðið
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Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Með nýju ári kemur ný tíska 
og það er langt síðan ein-
hver fór að velta fyrir sér 

hvaða straumar og stefnur ættu að 
vera ráðandi inni á þeim heimilum 
sem verða innréttuð 2018. Mýkt 
virðist vera í kortunum, mjúkt 
flauel, feldir og náttúruefni eru 
vinsæl og mýktin er jafnvel í málm-
unum þar sem brons og látún tekur 
við að silfri og stáli.

Flauel hefur verið að koma sterkt 
inn í fatatískunni en þetta mjúka og 
munúðarfulla efni þótti til skamms 
tíma bæði gamaldags og rykþrungið. 
Flauelssófar, stólar og púðar fylla 
stofurnar og ekki skemmir fyrir 
að litirnir eru djúpir og skærir. 
Lúxusinn er kominn aftur, gott fólk.

Blómamynstur hefur verið lengi í 
tísku en í ár verða mynstrin villtari 
og litirnir skærari og meira áberandi.

Rósagull var úti um allt árið 2017 
en í ár verður minna af því en kopar-
inn kemur hins vegar aftur, og fleiri 
hlýir málmar. Koparinn er hlýr og 
jarðbundinn og rauðu og appelsínu-
gulu tónarnir slá notalega tóna.

Litir verða sterkari og dýpri í ár 
en undanfarin ár. Einkum verða það 
dumbrauðir, sterkbleikir, sandgulir, 
hafbláir og grasgrænir litir sem ráða 
för. Þau sem ekki kunna við að hafa 
allt vaðandi í sterkum litum geta 
huggað sig við að svart og hvítt er 

síður en svo á útleið þó stál og króm 
sé það sannarlega. Svart og hvítt 
með örlitlum kopar til að hlýja sér 
verður líka mjög vinsælt.

Náttúruefni eins og gærur og 
feldir, trjádrumbar færa okkur á 
skýran hátt frá tækniáráttunni sem 
hefur fylgt húsbúnaðartískunni 
allt of lengi að sumra mati og nær 
því sem grær. Steintegundir eins og 
granít og jafnvel steypa, á gólfum en 
líka í borðplötur gefa skemmtilega 
hrátt yfirbragð sem fellur svo fallega 
saman við tréhúsgögn og jafnvel 
panil úr grófu timbri á veggina. 
Fylgihlutir eins og gærur, skinn, 
mjúk ullarteppi og feldir færa svo 
heimilinu notalegan og jarðbund-
inn blæ og kallast á við heiminn 
utan heimilisins. Íburðarmiklar 
og gamaldags ljósakrónur eiga 
svo sviðið í efsta lagi heimilisins, 
einhverjum til furðu. Eftirlíkingar 
af blómum og öðrum náttúrufyrir-
bærum eru að koma sterk inn sem 
og litað gler og mjúkur málmur, 
látún eða kopar í bland.

Að lokum: veggfóðrið er ekki 
að fara neitt. Þvert á móti verða 
mynstrin meira áberandi og þá helst 
ljósmyndamynstur úr náttúrunni, 
sem dæmi má nefna hið ægi-
fagra mynstur sem getur myndast 
með agati sem á íslensku nefnist 
glerhnullungur. Í stuttu máli þá 
er náttúran að halda innreið sína 
á heimilin sem er gott mál enda 
margsannað að þar líður mann-
skepnunni best.

Náttúran  
í stofunni
Mýkt og náttúruleg efni eru mest áber-
andi í heimilistískunni á nýju ári enda 
undir sterkum áhrifum frá áttunda ára-
tugnum, bæði í litavali og efniviði.

Látún verður áberandi á ýmsum stöðum þar sem stálið 
réði ríkjum áður, meðal annars í blöndunartækjum.

Gott er að stinga tánum í mjúkt gæruskinn. Feldir, gærur og stór og mjúk teppi verða áberandi á heimilunum í ár. 

Hér koma 
saman hvorki 
meira né minna 
en þrír tísku-
straumar. Sófinn 
er dimmblár en 
sterkir og djúpir 
litir eru vin-
sælir, hann er úr 
flaueli sem er að 
gera gríðargóða 
endurkomu og 
púðarnir bera 
svo áberandi 
blómamynstr-
inu fagurt vitni. 

Þau sem ekki langar að stinga sér á bólakaf í litagleðina þurfa ekki að örvænta því svart og hvítt í bland við ljósan við 
er líka í tísku. Og takið eftir hvernig koparinn laumar sér að sem rönd á hvítum púða. 

Veggfóður með ljósmyndum af 
stækkuðu náttúrumynstri er að 
koma sterkt inn og skyldi engan 
undra þegar náttúran býður upp á 
aðra eins fegurð og sést hér í nær-
mynd af agatsteini. 

MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR

Hafðu samband
info@husavidgerdir.is

Sími 565-7070
Finndu okkur á

ALHLIÐA MÚRVERK
ÞAKVIÐGERÐIR
GLUGGASKIPTI

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Bílar 
Farartæki

TOYOTA Aygo h/b x-play touch. Árg. 
2017, ek. 30 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.490.000. Rnr.152093.

VOLVO V60 d4 summum leður/191 
hö. Árg. 2017, ek. 25 Þ.KM, dísel, 
leður, sjálfskiptur 8 gírar. Verð 
4.980.000. Rnr.152081.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Öruggir Vinnuvéla-Lyftara og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

 Hópferðabílar

RÚTUR TIL SÖLU
Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá 
990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar 
í síma: 699-3219

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Vespur

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum og viðhaldi á 
ofnakerfum. Uppl. í s. 778 1604

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Húsaviðhald
Smiður getur bætt við sig 
verkefnum. Uppl. í s. 832-1515

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

FRÁBÆRIR BÍLAR - BETRI DÍLAR

Skoðum skipti á öllum tegundum bifreiða

Ekinn 29 þús. km.
Sjálfsk. - Bensín
Raðnr. 136159

2.990  þús. 3.190  þús.

ÁÐUR

2.190  þús.

ÁÐUR

3.090  þús.

ÁÐUR

 5.290 þús.

ÁÐUR

4.690  þús.

ÁÐUR

3.490  þús.

ÁÐUR

3.780  þús.

ÁÐUR

4.490  þús.

ÁÐUR

Skoda Octavia Ambition Combi - 2015

Ekinn 65 þús. km.
Beinskiptur - Bensín
Raðnr. 136165

1.980  þús.

Skoda Octavia Combi  - 2012 

Ekinn 56 þús. km.
Beinskiptur - Dísel
Raðnr. 136569

2.890  þús.

Skoda Octavia Ambition 4x4  - 2014 

Ekinn 29 þús. km.
Sjálfsk. - Dísel
Raðnr. 136157

4.990  þús.

Skoda Superb Style  4x4 - 2016 

Ekinn 49 þús. km.
Sjálfsk. - Dísel
Raðnr. 136568

4.490  þús.

Skoda Octavia Scout Elegance  4x4  - 2015 

Ekinn 12 þús. km.
Sjálfsk. - Dísel
Raðnr. 136492

3.290  þús.

VW Golf – All Star- 2016 

Ekinn 51 þús. km.
Sjálfsk. - Dísel
Raðnr. 136271

3.490  þús.

VW Passat Comfort - 2016

Ekinn 29 þús. km.
Sjálfsk. - Dísel
Raðnr. 136164

3.990  þús.

VW Sharan Comfort  - 2015 

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan ...á verði fyrir þig!

kaffi á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15

GÆÐABÍLAR
LÆKKAÐ VERÐ

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið 
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. 
barnidokkar.is

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 133 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
133 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir  
Sverrir í s. 661 7000

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is 
Sími 551-5000

Netfang proventus@proventus.is

SMIÐIR - VERKAMENN 
- MÚRARAR- 

LAGERSTARFSMENN
Erum með vana smiði,verkamenn, 

múrara, pípara og 
lagerstarfsmenn sem eru klárir í 

mikla vinnu. 

HANDAFL STARFSMANNAVEITA  
s. 780 1444

Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Framúrskarandi fasteignasali óskast 
Heimili fasteignasala óskar eftir að ráða fasteignasala til starfa.  

Við leitum eftir einstaklingi sem býr yfir góðri sölutækni, á auðvelt 
með að vinna sjálfstætt og býr yfir góðum hæfileikum í mannlegum 

samskiptum.  Viðkomandi þarf að geta starfað skipulega með öðrum 
og veitt ábyrga þjónustu í starfi sínu.

Umsækjendur þurfa að vera löggiltir fasteignasalar, eða vera í námi 
til löggiltingar. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf fljótlega.   

Umsóknum skal skila til Finnboga Hilmarssonar, fasteignasala, á 
finnbogi@heimili.is sem jafnramt veitir allar frekari upplýsingar

Vönduð parhús
Til sölu fjögur 171m2 vönduð staðsteypt  
parhús með bílskúr, Furudalur 2-4 og 18-20 
til afhendingar strax fokheld að innan með  
rafmagns- og vatnsinntökum, og fullbúin að utan.

 Helga Pálsdóttir gsm 822 2123

L=34,00 G=35,18

G=34,78L=34,00

3800

15000

7300

220 600 1100 1500 700 3000 565

7700

1640 1500 1400 1500 1260

41
00

15
00

44
00

25
00

12
00

13
70

0

A
A-02

A
A-02

30
0

30
0

34
80

12
0

28
90

12
0

64
90

30
0

30
0

3980 120 2600 300300

36
00

28
75

15
0

26
75

15
0

24
00

35
00

12
0

3800 1300 120 2690 120 2435

14354500

hjónaherbergi
13.8 m²

herbergi
9.0 m²

herbergi
9.7 m²

bað
8.3 m²

anddyri
7.5 m²

eldhús
8.9 m²

bílskúr
24.7 m²

geymsla
7.1 m²

stofa/borðstofa
31.0 m²

alrými
24.5 m²

B
A-02

B
A-02

C
A-02

C
A-02

150150300

EI
-6

0

GN

GN

GN

LR

BOBO

BO

HSL

HSL

R

R
0101

0102

Sorp

20
00

84
00

4000

NF

IN
NT

ÖK

EICS-30EI-60

65
00

3600 120 930

12
0

28
80

1300 2500 1300

5100

160 900 1300 1200 2195

5755

1465 1200 1465

4130

150 2520

3800

15000

7300

220600110015007003000565

7700

16401500140015001260

41
00

15
00

44
00

25
00

12
00

13
70

0

30
0

30
0

34
80

12
0

28
90

12
0

64
90

30
0

30
0

39801202600300 300

36
00

28
75

15
0

26
75

15
0

24
00

35
00

12
0

3800130012026901202435

1435 4500

hjónaherbergi
13.8 m²

herbergi
9.0 m²

herbergi
9.7 m²

bað
8.3 m²

anddyri
7.5 m²

eldhús
8.9 m²

bílskúr
24.7 m²

stofa/borðstofa
31.0 m²

alrými
24.5 m²

150 150 300

EI
-6

0

GN

GN

LR

BO BO

BO

0101

0102

Sorp

84
00

4000

NF

IN
NT

ÖK

EICS-30 EI-60

65
00

3600120930

12
0

28
80

130025001300

5100

160900130012002195

5755

146512001465

4130

1502520

18

R

R

HSL

HSL

þvottur
3.5 m²

MHL-01MHL-02

ET ET
EI-60EI-60

1230

geymsla
7.1 m²

þvottur
3.5 m²

1230

GN

GK: 35.30 GK: 35.30

GK: 35.20 GK: 35.20

20

120

60
90

0
29

0

12
50

60
90

0
29

0

12
50

46
30

46
30

120

10
00

hæ
ð 

á 
ve

gg
 1

.8
 m

RE
I-9

0

BYGGINGARLÝSING:

FURUDALUR 18-20, REYKJANESBÆ
LANDNR: 210010

STAÐGREINIR: 2000-5-25130180

BYGGINGIN  ER PARHÚS Á EINNI HÆÐ MEÐ INNBYGGÐUM BÍLSKÚRUM.

GERT ER RÁÐ FYRIR TVEIMUR BÍLASTÆÐUM VIÐ HVORT HÚS.

BYGGINGAEFNI:

BURÐARVIRKI:

AÐAL BURÐARVIRKI BYGGINGARINNAR ER ÚR JÁRNBENTRI STEINSTEYPU, Þ.E

SÖKKLAR, BOTNPLATA, ÚTVEGGIR OG VEGGUR MILLI BÍLSKÚRS OG ÍBÚÐAR.

ÞAK ER BORIÐ UPPI AF TRJÁVIÐ.

EINANGRUN:

SÖKKLAR OG BOTNPLATA ERU EINANGRUÐ MEÐ 100 mm POLYSTYREN

EINANGRUN (U-gildi 0,3 W/m²).

ÚTVEGGIR BYGGINGARINNAR ERU EINANGRAÐIR MEÐ 100 mm POLYSTYREN

EINANGRUN (U-gildi 0,4 W/m²)

ÞAK ER EINANGRAÐ MEÐ 225 mm STEINULLAREINANGRUN (U-gildi 0,2 W/m²)

GLUGGAR OG GLER:

GLUGGAR ERU HEFÐBUNDNIR  ÍSTEYPTIR  ÁLKLÆDDIR TIMBURGLUGGAR ÚR
ÞURRKAÐRI FURU.

OPNANLEG FÖG OG HURÐIR SKULU VERA ÚR HARÐVIÐ OREGON PINE EÐA

SAMBÆRILEGT.

GLER SKAL VERA TVÖFALT K-GLER. (U-gildi 2,0 W/m²).

INNVEGGIR:

BYGGÐIR UPP AF BLIKKSTOÐUM OG KLÆDDIR AF MEÐ TVÖFÖLDUM

GIPSPLÖTUM. EINANGRAÐIR MEÐ STEINULL.

YFIRBORÐ ÚTVEGGJA OG ÞAKS:

VEGGIR ERU SLÉTTPÚSSAÐIR AÐ UTAN OG ÞAK ER KLÆTT MEÐ BÁRUJÁRNI.

LITIR:

ÞAK GRÁTÓNA OG VEGGIR LJÓSIR  JARÐARLITIR , INNSKOT Í DEKKRI LIT.

GLUGGAR,  HURÐIR OG ÞAKKANTUR ER HVÍTT.

HAFA SKAL SAMRÁÐ VIÐ AÐALHÖNNUÐ UM ENDANLEGT LITAVAL.

TÆKNIBÚNAÐUR:

LAGNALEIÐIR:

BYGGINGIN ER UPPHITUÐ  MEÐ OFNUM, LAGNIR ERU Í VEGGJUM.

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU ÁL/PEX LÖGÐ Í VEGGJUM.

INNTÖK VEITNA ER Í BÍLSKÚR.

Á NEYSLUVATNSKERFI SKAL KOMA FYRIR VARMASKIPTI EÐA

UPPBLÖNDUNARLOKA TIL AÐ TRYGGJA AÐ HITASTIG FARI EKKI YFIR 65°C.

GÓLFNIÐURFÖLL:

KOMA SKAL FYRIR NIÐURFÖLLUM Í ÖLLUM VOTRÝMUM, ÍBÚÐAR Þ.E. Í

ÞVOTTAHÚSI OG BAÐI.

AUK ÞESS SKAL VERA GÓLFNIÐURFALL Í BÍLGEYMSLU.

LOFTRÆSING:

BAÐ, ÞVOTTAHÚS ÁSAMT GEYMSLU ERU LOFTRÆSTAR UM OPNANLEG

GLUGGAFÖG.

SJÁLFTREKKJANDI ÚTLOFTUNARVENTILL ER Í BÍLSKÚR.

LEYFILEGAR KÓLNUNARTÖLUR BYGGINGARHLUTA ERU:

ÞAK 0,2 W/m² K (t.d. 200 mm steinull)

VEGGIR 0,4 W/m² K (t.d.80 mm polystyren)

GÓLF Á FYLLINGU 0,3 W/m² K (t.d.75 mm polystyrenl)

GLUGGAR, vegið meðaltal 2,0 W/m² K (t.d. tvöfalt K-glerl)
HURÐIR 3,0 W/m² K

BRUNAVARNIR Í BYGGINGUNNI:

BRUNAKRAFA VEGGJA MILLI  BÍLSKÚRS OG ÍBÚÐAR  SKAL VERA EINS OG
FRAM KEMUR Á GRUNNMYND.
ÞAKKLÆÐNING SKAL VERA Í FLOKKI T.
KLÆÐNING LOFTA OG VEGGJA Í BÍLSKÚR SKAL VERA Í FLOKKI 1 OG
KLÆÐNING LOFTA Í ÍBÚÐ SKAL EKKI VERA LAKARI EN Í FLOKKI 2.
Í HVERJU HERBERGI SKAL VERA BJÖRGUNAROP.
KOMA SKAL FYRIR REYKSKYNJURUM Í BYGGINGUNNI Í SAMRÆMI VIÐ ÞAÐ
SEM FRAM KEMUR Á GRUNNMYNDUM.

EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ BYGGINGARREGLUGERÐ,
VIÐKOMANDI ÍST STAÐLA OG REGLUGERÐ UM BRUNAVARNIR.

BRUNAVARNIR Í BYGGINGUNNI SKAL AÐ ÖÐRU LEYTI  VERA Í SAMRÆMI
VIÐ BYGGINGARREGLUGERÐ.
Á UPPDRÁTTUM KEMUR FRAM BRUNAMÓTSSTAÐA BYGGINGARHLUTA,
Þ.E. Í AÐALATRIÐUM, EN AUK ÞESS SKAL BYGGINGIN UPPFYLLA
EFTIRFARANDI KRÖFUR:

1) HÚSIÐ SKAL VERA ÚTBÚIÐ VIÐURKENNDUM REYKSKYNJURUM OG
HANDSLÖKKVITÆKI.

TÁKN:

R REYKSKYNJARI
BO BJÖRGUNAROP
ET ELDTEPPI
LR VIÐKOMANDI RÝMI SKAL VERA LOFTRÆST
GN VIÐKOMANDI RÝMI SKAL HAFA GÓLFNIÐURFALL

EI-60 BRUNAMÓTSTAÐA VIÐKOMANDI BYGGINGARHLUTA
REI-90 BRUNAMÓTSTAÐA VIÐKOMANDI BYGGINGARHLUTA
EICS-30 BRUNAMÓTSTAÐA VIÐKOMANDI
BYGGINGARHLUTA

STÆRÐIR:

STÆRÐ LÓÐAR = 1216 m² n=341.2 / 1216=0,28

FURUDALUR 18  m²  m³
STÆRÐ ÍBÚÐAR  :  142.9 m² 454.977 m³
STÆRÐ BÍLGEYMSLU  :    27.7 m² 102.999 m³
HEILDARSTÆRÐ HÚSS  :  170.6 m² 557.976 m³

FURUDALUR 20
STÆRÐ ÍBÚÐAR  :  142.9 m² 454.977 m³
STÆRÐ BÍLGEYMSLU  :    27.7 m² 102.999 m³
HEILDARSTÆRÐ HÚSS  :  170.6 m² 557.976 m³
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Mælikvarði
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Einnig er hægt að 
semja um annað 
byggingarstig eins og 
tilbúið undir tréverk. 
Allar upplýsingar fást
LIND Fasteignasölu.
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prófaðu!
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Sími 5773777
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NISSAN Pathfinder. 
Árgerð 2008, ekinn 213 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 5 gírar. 

Verð 1.490.000. 
Rnr.260851.

SUBARU Forester. 
Árgerð 2017, ekinn 33 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. 

Verð 4.590.000. 
Rnr.251066.

NISSAN Note. 
Árgerð 2016, ekinn 34 Þ.KM, dísel,  
5 gírar. 

Verð 1.790.000.
Rnr.260726.

HYUNDAI I20. 
Árgerð 2017, ekinn 23 Þ.KM, bensín,  
5 gírar. 

Verð 1.790.000. 
Rnr.260884.

RENAULT Clio limited.
Árgerð 2017, ekinn 17 Þ.KM, bensín,  
5 gírar. 

Verð 1.990.000. 
Rnr.271108.

HYUNDAI I20. 
Árgerð 2017, ekinn 24 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 4 gírar. 

Verð 1.980.000. 
Rnr.260717.

NISSAN Qashqai tekna. 
Árgerð 2016, ekinn 18 Þ.KM, dísel,  
6 gírar. 

Verð 4.090.000. 
Rnr.250929.

HYUNDAI Tucson. 
Árgerð 2016, ekinn 65 Þ.KM, dísel,  
sjálfskiptur 6 gírar.

Verð 4.590.000. 
Rnr.251099.

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

Erum með vana smiði, 
verkamenn, múrara og pípara 
sem eru klárir í mikla vinnu.

SMIÐIR - VERKAMENN – MÚRARAR  
– LAGERSTARFSMENN

Erum með vana smiði,verkamenn,  
múrara, pípara og lagerstarfsmenn  

sem eru klárir í mikla vinnu.
HANDAFL STARFSMANNAVEITA  s. 780 1444

Save the Children á Íslandi
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