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Ræktar ávexti og 
krydd á svölunum
Hólmfríður Ben Benediktsdóttir er nýflutt í íbúð með yfirbyggðum svölum. 
Þar ræktar hún ávaxtatré, blóm, kryddjurtir og salat og nýtur þess að drekka 
morgunkaffið á svölunum og horfa á nágrennið, sama hvernig veðrið er.  ➛2

Hólmfríður nýtur þess í botn að vera með góðar svalir og segir þær frábæra framlengingu á íbúðinni. MYND/ÞÓRSTEINN

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

ÚTSÖLUFJÖR 3330%-40 L% LAFSLÁTÁTTTTUR
GERRY  WEBER-TAIFUN-BETTY BARCLAY



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 Vil-
helmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, 
olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

Hólmfríður Ben Benedikts-
dóttir er grafískur hönnuður 
og fyrrverandi blaðamaður 

m.a. Gestgjafans. Hún hafði rétt 
náð tilskildum aldri til að vera 
gjaldgeng í íbúð fyrir 60 ára og eldri 
þegar hún flutti í glænýja íbúð í 
Mörk við Suðurlandsbraut. Íbúðin 
er björt og rúmgóð og henni fylgja 
um 6 fermetra yfirbyggðar svalir. 
Þar hefur Hólmfríður útbúið nota-
lega aðstöðu fyrir eitt fjölmargra 
áhugamála sinna, kryddjurta- og 
blómaræktun, og þar finnst henni 
gott að setjast og fá sér kaffi eða 
heimaræktað jurtate.

„Ég verð syngjandi garðyrkju-
kona í næsta lífi en nú hef ég 
ekki heilsufar til að skríða um í 
moldarbeði svo ég læt pottaræktun 
duga mér. Þetta litla pláss hentar 
mér fullkomlega og ég nota það 
heilmikið,“ segir Hólmfríður glöð 
í bragði.

Á svölunum eru stórar hillur 
fyrir pottaplöntur af öllum stærð-
um og gerðum. Hillurnar mynda 
gott skjól án þess að loka svalirnar 
af. Hólmfríður hefur komið stærri 
pottaplöntum upp á bekk og undir 
honum er kassi fyrir ýmislegt sem 
fylgir ræktuninni en þannig nýtist 
plássið vel. Garðyrkjuverkfæri eru 
á hjólaborði og annað smáborð 
er til að umpotta. „Ég saumaði 
brúnan plastpoka undir moldina 
og hann tekur allt að 25 lítra af 
mold. Með þessu móti sýnist allt 
vera mjög pent hér á svölunum,“ 
segir Hólmfríður.

Flytur plönturnar út og inn 
„Eftir svo stutta búsetu er lítil 
reynsla komin á svalirnar en þær 
lofa góðu. Ég hef aldrei áður haft 
yfirbyggðar svalir og þarf því að 
læra hvaða plöntur dafna best. Ég 
hélt að þær yrðu algjör hitapottur 
en veðrið hefur verið hálf undar-
legt það sem af er sumri og frekar 
að það sé of kalt á þeim. Aloe vera 
plantan verður grá af kulda sé hún 
lengi á svölunum svo ég set hana og 
kumquat-ávaxtatréð út á daginn en 
inn í íbúðina yfir nóttina og báðar 
plönturnar virðast lukkulegar með 
það fyrirkomulag,“ segir Hólmfríður 
en hún hefur gaman af því að útbúa 
eitt og annað úr því sem hún ræktar.

„Þeir ávextir sem falla af sítrus-
trénu fara í krukku með vodka 
og enda sem snafs eða í einhverja 
kokteila. Ég ætla líka að prófa að 
gera líkjör úr þeim en vanalega 
geri ég jólalíkjör úr hrútaberjum 
en kannski má gera tilraunir með 
að blanda kumquat-ávextinum 
út í til að vega á móti dísætum 
drykknum. Myntan er ávana-

Hillurnar skapa 
gott skjól og 
nýtast vel undir 
pottaplöntur og 
matjurtir. MYND/
ÞÓRSTEINN

Hólmfríður 
hefur lengi 
verið með svo-
kallaða micro 
green ræktun og 
klippir jurtirnar 
jafnóðum út á 
salat eða smur-
brauð. MYND/
ÞÓRSTEINN

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

bindandi, því meira sem ég neyti 
hennar því meira hrífst ég af 
bragðinu. Ég nota hana ferska 
í heilsudrykki á morgnana og í 
myntute eða marokkóskt te en þá 
bæti ég við grænum eða svörtum 
telaufum. Ég þurrka hana líka og 
nota í te yfir veturinn. Sítrónumel-
issan er líka góð í tedrykk og falleg 
sem skraut á eftirrétti. Hún dafnar 
vel á svölunum, ég hef aldrei áður 
séð hana með svona stór blöð og 
þurrka þau líka í jurtate fyrir næsta 
vetur,“ upplýsir Hólmfríður.

Nær í salat af svölunum
Vegna flutninganna sáði Hólm-
fríður ekki fyrir kryddjurtunum 
þetta vorið líkt og vanalega heldur 
keypti þær í pottum. „Ég setti 
kryddjurtirnar í stærri potta og 
dekra við þær svo ég fæ heilmikla 
uppskeru. Það sem ég nota ekki 
ferskt þurrka ég og ýmist saxa 
smátt eða mala fínt og hræri 
saman í kryddblöndur. Ef fram-
leiðslan er mikil finnst mér tilvalið 
að gefa kryddblöndu og jurtate 
í jólagjafir. Ég er líka með salat 
og spínat á svölunum og ætla að 
prófa að rækta fleiri gerðir af mat-
jurtum. Það er frábært að ná sér 
í salat í matinn og klippa ferskar 
kryddjurtir beint í pottana eða yfir 
matardiskinn,“ segir hún.

Í nokkur ár hefur Hólmfríður 
verið með svokallaða micro green 
ræktun í smáu gróðurhúsi. „Fræin 
fást í flestum garðyrkjuverslunum. 
Fyrst notaði ég sáðmold en núna 
sái ég þeim í kókosmold. Fræin 
spíra á örfáum dögum og vaxa 
hratt. Ég klippi þessar örsmáu en 
bragðmiklu plöntur jafnóðum 
út á matinn, t.d. fiskrétti, salöt og 
smurbrauð, bæði til bragðbætis og 
skrauts.“

Hólmfríður segist aldrei áður 
hafa búið þar sem er eins ófagurt 
umhverfis og nú. „En auðvitað er 
ekkert að marka það. Þetta er enn 
þá byggingasvæði og allt fullt af 
vinnuvélum og róti í kring um það. 
Ég vona þó að það rætist úr garð-
inum hér á milli húsanna, hann 
er lokaður öðrum en íbúum og 
væri hægt að gera hann virkilega 
skemmtilegan. Ég verð oft hissa á 
hvað húsalóðir og þá sérstaklega 
við blokkir eru óspennandi og illa 
nýttar, oft látið nægja að leggja 
gras yfir slétta flöt sem enginn 
virðist nota, en viðhaldið er samt 
mikið því það þarf reglulega að 
slá grasið. En það er vel hægt að 
gera fallegt og notalegt hjá sér á 
svölunum og í frekar leiðinlegu 
veðurfari, eins og nú hefur verið, 
eru yfirbyggðar svalir algjörlega 
málið,“ segir Hólmfríður Ben glöð 

Fæst í 
apótekum

heilsubúðum og
heilsuhillum

verslana 

Er hárið farið 
að þynnast?
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Bílar 
Farartæki

Suzuki mótorhjól Komdu og kíktu 
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt 
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar til sölu

Mercedes Benz GLE 500E AMG 
útlit, 4 MATIC PLIG IN HYBRID. 
Panorama glerþak,360°myndavél, 
leiðsögukerfi, loftpúðafjöðrun, 
Rafm.Krókur, 21” AMG felgur ofl 
ofl Nývirði 13.650.000.- ásett verð 
12.490.000,- ATH skipti. S: 620-2192

Toyota Yaris árg 06 ek 134 þús góð 
dekk skoðaður 19 verð 450 þús gsm 
8927852

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Kerrur

 Varahlutir

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

Þjónusta

 Hreingerningar

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.

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

 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

 Húsaviðhald

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

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

VIÐGERÐIR - ÚTBOÐ
Víkurás 2-4 húsféleg óskar eftir 
tilboðum í utanhússviðgerðir 

sem eru innán við 3.1 m frá 
jörð. Helstu magntölur eru: 

múrbrot 0.4 m3, múrviðgerðir 
23 stk (samtals um 0.4 m3), 

sprunguviðgerðir 55m, 
háþrýsiþvottur og málun 198m2.

Útboðsgögn eru ofan á 
póstkössum í anddyri Víkuráss 

4. Uppl. í s. 868 1085

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

Kerrurnar 
frábæru frá 

Humbaur eru 
til á lager!

 Gerð 1376 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 205x131x35 cm.  
Verð: 169.355 kr. án vsk.

 Gerð 1374 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 201.612 kr. án vsk.

 Gerð 1384 
Sturtanleg. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 229.839 kr. án vsk.

 Gerð 1339 
Opnanleg að framan. 

1300 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 350.807 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

 Gerð 2331 
Opnanleg að framan. 

2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 431.452 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Öllum 750kg 
kerrum 

fylgir nefhjól,
lás og strappar.

Startrailer 1280  
750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm.  

Verð: 121.888 kr. án vsk.  0
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AUGLÝSING
Um skipulag í Sveitarfélaginu Vogum
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Miðsvæði

Bæjarráð Sveitarfélagsins Voga samþykkti þann 27. júní 2018 
að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Miðsvæðis, 
skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Í breytingunni felst m.a. að íbúðum við Keilisholt 1 og 3 er 
fjölgað úr 40 í 64 alls, eða úr 20 í 32 í hvoru húsi og gert verði 
ráð fyrir 1,5 bílastæðum fyrir hverja íbúð í stað 2. Bygginga-
reitum Lyngholts 19 og Breiðuholts 22 breytt. Legu gangstéttar 
og langstæða við Breiðuholt 8-10 og 12-14 og lóðum Breiðu-
holts 2, 4, 6 og 8-10 hliðrað vegna þess. Gert er snúningssvæði 
í enda götunnar að vestanverðu og breytast því lóðarmörk 
vegna þess. Lagfært er misræmi milli skilmála í greinargerð og 
skýringarmyndar fyrir húsgerð C. Ýmsar lagfæringar gerðar 
varðandi lóðir, byggingarreiti og bílastæði í samræmi við 
útgefin lóðarblöð. Sýndar manir við Vogabraut og Keilisholt. 
Tillagan er sett fram á uppdrætti og vísast til hans um nánari 
upplýsingar.

Tillagan verður til sýnis á skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, 
Iðndal 2, 190 Vogar frá og með miðvikudeginum 4. júlí 2018 til 
og með miðvikudagsins 15. ágúst 2018. 
Tillagan er einnig aðgengileg á vef Sveitarfélagsins Voga,  
www.vogar.is/Skipulag/Skipulag_i_kynningu/.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur 
á að gera athugasemdir við tillöguna. Skila skal skriflegum 
athugasemdum til skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, Iðndal 2, 
190 Vogar eða á netfangið skrifstofa@vogar.is eigi síðar en 
miðvikudaginn 15. ágúst 2018. 

Vogum, 4. júlí 2018
f.h. bæjarstjórnar,

Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


