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Gunnhildur Gísladóttir 
keypti sér gamalt hús þar 
sem var falleg, gömul inn-
rétting. Sú hefur fengið að 
halda sér en með smá-
vegis breytingum.   ➛4
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Hjónin Þórey Björk Halldórsdóttir og Baldur Björnsson í stofunni góðu ásamt yngri dóttur sinni, Úlfhildi Þoku, þriggja ára ofurhuga. MYND/ÞÓRSTEINN

Bestu hugmyndirnar 
fæðast í stofunni
Stór hluti lífs hjónanna Þór-
eyjar Bjarkar Halldórsdóttur 
og Baldurs Björnssonar fer 
fram í stofunni heima. Þar 
fæðast m.a. bestu hugmynd-
irnar og þar njóta þau góðra 
samverustunda með börn-
um sínum og vinum.  ➛2
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skranbúð og hefur örugglega átt 
heima í sundlaug eða á álíka stað,“ 
segir Þórey Björk. Hins vegar heldur 
Baldur mest upp á tætarann. „Hann 
er sérlega hentugur ferðatætari sem 
ég fékk að gjöf. Saman elskum við 
hins vegar alla listina okkar sem ekki 
er hægt að gera upp á milli.“

Helsta verkefnið fram undan í 
stofunni er flokkun á plötusafninu 
segja þau. „Svo viljum við endilega 
bæta við blómum og listaverkum 
auk þess að bólstra nokkra stóla sem 
við eigum.“

En hvað skyldi skipta mestu máli 
þegar kemur að fallegu heimili að 
þeirra mati? „Að fylgja sjálfum sér 

en ekki utanaðkomandi tísku-
straumum og stefnum. Svo hjálpar 
ef þú hefur gaman af skrítnum 
hlutum.“

Ýmislegt í vændum
Ýmis skemmtileg og spennandi 
verkefni eru fram undan hjá 
Þóreyju Björk og Baldri en næst á 
dagskrá er sýning í FRACAS Gallery 
í Brussel í Belgíu þann 6. septem-
ber. „Við erum að vinna hörðum 
höndum að nýjum hlutum fyrir þá 
sýningu um þessar mundir en gall-
eríið mun sjá um að kynna vörur 
okkar í Evrópu. Eftir heimkomuna 
ætlum við að flytja tímabundið 

inn á Hönnunarsafnið þar sem við 
munum koma okkur fyrir á jarð-
hæð safnsins með opna vinnustofu 
sem breytist í sýningu með tím-
anum. Þar verður hægt að koma 
og fylgjast með okkur við vinnu 
að næstu vörulínu. Þar erum við 
að teygja mörkin á skilgreiningu 
hugtaksins „vörulína“ en erum að 
vinna með ofinn textíl, postulín, 
áfengi og tónlist í samstarfi við 
fólk og verksmiðjur víðsvegar um 
heiminn. Síðan stefnum við á að 
gera myrka sýningu á Hönnunar-
mars 2019 á leynistað.“

Hér sýna Þórey Björk og Baldur 
lesendum inn í stofuna heima.

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. 
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Stofan er hjartað á heimili 
hjónanna Þóreyjar Bjarkar 
Halldórsdóttur fatahönnuðar 

og Baldurs Björnssonar, mynd- og 
tónlistarmanns, en saman skipa 
þau hönnunartvíeykið And Anti 
Matter. „Við keyptum íbúðina fyrir 
tveimur árum og breyttum miklu 
en stofan, og birtan sem fylgdi 
henni, var það sem gerði útslagið 
við kaupin. Hún er því eina her-
bergið í íbúðinni þar sem við 
breyttum nánast engu, nema að 
splæsa í græna málningu á plöntu-
vegginn, færa til rafmagn og svo 
auðvitað var lagður korkur á alla 
íbúðina, þar með talda stofuna,“ 
segir Þórey Björk.

Fjölskyldan eyðir mestum tíma 
í stofunni að sögn Baldurs. „Hér fer 
lífið fram. Við drekkum morgun-
kaffið hér, borðum góðan mat, 
verjum tíma með börnunum okkar, 
drekkum með vinum, vinnum að 
hugmyndum, tölum um framtíðina 
og hlustum á tónlist.“

Borðið er staðurinn
Borðstofuborðið er fyrirferðarmik-
ið í stofunni og þar eyða hjónin 
oft löngum stundum. „Borðið 
er staðurinn þar sem við eyðum 
hvað mestum tíma. Þar tökum við 
á móti gestum, borðum saman, 
bjóðum upp á kaffi, teiknum, 
skissum, vinnum og fáum okkar 
allra bestu hugmyndir. Græni 
plöntuveggurinn í stofunni er 
síðan í ævilangri þróun þar sem 
hann breytist og þróast með 
tímanum. Okkur þykir líka gaman 

að safna listaverkum og gripum og 
eigum mikið af þeim auk þess sem 
finna má verk okkar í stofunni og 
annars staðar í íbúðinni.“

Gólfklukka og tætari  
í uppáhaldi
Aðspurð um uppáhaldshlut eða 
-húsgagn í stofunni hafa þau ólíka 
skoðun. „Uppáhaldshluturinn minn 
er IBM gólfklukka sem ég fann í 

Verk eftir Guðmund Thoroddsen, vin 
hjónanna, sem þau fengu frá honum 
í brúðkaupsgjöf. IBM gólfklukkan er í 
miklu uppáhaldi.

Tætarinn 
hans Baldurs 
situr stoltur á 
magnaranum en 
hann er í miklu 
uppáhaldi.

Plötusafn heim-
ilisins ásamt 
hljómtækjum. 
Hér má sjá verk 
eftir Baldur 
Björnsson, Helga 
Örn Péturs-
son, Guðnýju 
Rúnarsdóttur, 
Hildigunni 
Birgisdóttur og 
Gulla Má ljós-
myndara ásamt 
medalíum 
eftir Eik dóttur 
þeirra og fund-
inni hauskúpu 
af sjávardýri. 
Appelsínugula 
Hanna White-
head skálin til 
vinstri er í miklu 
uppáhaldi og 
við hlið hennar 
má sjá Modular 
skúlptúra eftir 
þau.  
MYNDIR/ÞÓR-
STEINN

Blómaveggurinn er í stanslausri þróun en þau segjast elska hann. Hugmyndin 
kom strax við kaup á íbúðinni þar sem þau vildu setja upp grænt á grænu.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛

FÓLK KYNNINGARBLAÐ  2 M I ÐV I KU DAG U R  2 5 .  J Ú L Í  2 0 1 8

Fréttablaðið með þér í sumar.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu
á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið: 

mest lesna dagblað landsins.





Gunnhildur Gísla-
dóttir keypti sér 
gamalt hús eftir 
að hafa fallið fyrir 
upprunalegri eld-
húsinnréttingunni 
Aldrei hefur 
komið til greina 
að skipta innrétt-
ingunni út fyrir 
nýja en gegnum 
árin hefur hún 
reglulega gengið 
í gegnum breyt-
ingar.

Eldhúsinnréttingin var það 
fyrsta sem við féllum fyrir 
þegar við keyptum þetta gamla 

hús árið 1999. Hún var upprunaleg 
frá árinu 1955 og ótrúlega falleg. 
Síðan þá höfum við byggt við húsið 
og gerðum nýtt eldhús. Þá færðum 
við innréttinguna og smíðuðum 
við hana. Það kom ekki til greina 
að farga henni,“ segir Gunnhildur 
Gísladóttir, sem er nýbúin að gera 
upp rúmlega sextíu ára gamla eld-
húsinnréttingu, í þriðja sinn.

„Hún var græn að lit þegar við 
keyptum húsið og við máluðum 
hana fljótlega eftir að við fluttum 
inn. Ætli við séum ekki búin að 
mála hana tvisvar síðan þá. Nýjasta 
úrfærslan er bláir neðri skápar og 
ljósir efri. Maðurinn minn var hrifn-
ari af dökkum lit og ég af ljósum og 
þetta varð niðurstaðan. Við erum 
ótrúlega ánægð með þetta,“ segir 
Gunnhildur enda liggur mikil vinna 
á bak við nýtt útlit.

„Við tókum hana alla niður, púss-

uðum og handmáluðum allt. Og 
ég verð að viðurkenna að þetta er 
dálítið mikið mál, þegar við vorum 
að gera þetta í þriðja sinn. En hún 
er svo vel smíðuð og falleg. Horn-
skáparnir eru sérstaklega fallegir, 
smíðaðir í boga,“ segir Gunnhildur.

Innréttingin hefur því staðið 
fyrir sínu í meira en sextíu ár en þó 
verið aðlöguð nútímakröfum.

„Eldhús verður að vera þann-
ig að hægt sé að breyta því eftir 
því hvernig þarfirnar breytast. 
Ég er iðjuþjálfi og kenni líkams-

beitingu. Þegar við breyttum 
eldhúsinu hækkuðum við því til 
dæmis sökkulinn en innréttingar 
frá þessum tíma voru miklu lægri 
en í dag. Á henni var stálborð 
sem við skiptum út fyrir borð-
plötu, bættum við uppþvottavél 
og komum fyrir örbylgjuofni. 
Við settum einnig skúffur í neðri 
hlutann þar sem áður voru skápar 
og notuðum skápana í efri hlutann. 
Við aðlöguðum hana nútíma-
þörfum en héldum alveg í gamla 
útlitið,“ segir Gunnhildur.

Áratugagömul innrétting 
stendur ennþá fyrir sínu

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is 

Gunnhildur segir að það hafi aldrei komið til greina að skipta gömlu inn-
réttingunni út fyrir nýja en hún er frá árinu 1955. MYND/ÞÓRSTEINN

„Maðurinn minn var hrifnari af dökkum lit og ég af ljósum,“ segir Gunnhildur 
en þau hjónin frískuðu nýlega upp á innréttinguna með fallegum litum.

Bogadregnir hornskáparnir eru listasmíð og setja mikinn svip á innréttinguna. 

AUGUN OKKAR
Það er áhugavert að samkvæmt sömu rannsókn þá eru karlmenn mun svifaseinni til að leita sér 
aðstoðar við skertri sjón, hafa þá tilhneigingu til að sætta sig við ástandið. 

Markmið þessa blaðs er að bjóða lesendum okkar upp á ýmislega gagnlega fræðslu um heilbrigði augna. 
Bæði forvarnir og fræðslu um helstu augnkvilla sem herja á fólk í nútímasamfélagi.  
Einnig sláum við á léttari strengi, skoðum nýjustu tískustrauma gleraugna og sólgleraugna.

Boðið er upp á hefðbundin auglýsingahólf sem og umfjallanir sem eru settar upp af blaðamanni okkar í 
góðu samráði við auglýsanda.

Stór dreifing og mikill lestur Fréttablaðsins tryggir að blaðið nær afar vel til ákjósanlegra markhópa.

Laugardaginn 28. júlí mun Fréttablaðið gefa út aukablaðið 

Nánari upplýsingar um blaðið veitir:

Arnar Magnússon
Sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins
arnarm@frettabladid.is Sími: 512-5442
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ÞITT ER VALIÐ VIÐ HÖNNUM OG TEIKNUMGOTT SKIPULAG 

STYRKUR - ENDING - GÆÐI

ELDHÚSINNRÉTTINGAR
HÁGÆÐA DANSKAR

OPIÐ: 



Á meðan við hér uppi á Íslandi 
kvörtum yfir kulda og vot-
viðri fárast frændur okkar í 

Svíþjóð yfir hita og rigningarleysi. 
Þessi mánuður stefnir í að vera 
sá heitasti í meira en 260 ár þar í 
landi, samkvæmt frétt á vefmiðli 
Aftonbladet. „Það er óvenjulegt að 
það sé svona heitt í langan tíma í 
einu,“ er haft eftir veðurfræðingnum 
Mikael Sjöstrand. Veðurmælingar 
hófust árið 1756 en frá þeim tíma 
hefur aldrei verið jafn heitt í Svíþjóð 
í júlí í svo langan tíma í einu. Spáð er 
áframhaldandi hita út mánuðinn. 
Það er með sanni hægt að segja 
að hitastig í Svíþjóð sé eins og það 
gerist best við Miðjarðarhafið. Strax 
í maí voru sett hitamet í landinu en 
hann var sá heitasti í meira 100 ár.

Þótt notalegt sé að fá sólardaga 
þá eru flestir Svíar orðnir þreyttir á 

langvarandi hita og þurrki. Varað 
er áfram við eldhættu vegna þurrka 
en skógareldar hafa kviknað víða 
um landið í kjölfar hitans. Á sumum 
stöðum á landinu er vatn gengið 
til þurrðar og það er stranglega 
bannað að vökva garða eða eyða 
vatni í óþarfa. Þá er einnig algjört 
bann við því að grilla úti víða í Sví-
þjóð og sérstaklega er hættulegt að 
nota einnota grill. Lögreglan fær 
tugi símtala á dag þar sem henni er 
tjáð að fólk sinni ekki banninu og sé 
úti að grilla.

Hitinn fer yfir þrjátíu gráður á all-
nokkrum stöðum í Svíþjóð á næstu 
dögum og hefur fólk verið hvatt til 
að halda sig innandyra meðan mesti 
hitinn gengur yfir. Sérstaklega er 
varað við að hitinn geti verið hættu-
legur ungum börnum, sjúklingum 
og eldra fólki.

Mesti hiti í 262 ár
Það getur verið erfitt og leiðigjarnt að vera alltaf í mikilli sól og hita. Það 
hafa Svíar fengið að reyna í sumar með ýmsum slæmum afleiðingum. 

Þrívíddarprentun hefur mjög 
fjölbreytta notkunarmögu-
leika og verður áreiðanlega 

sífellt meira áberandi á næstu árum. 
Ein leið til að nýta þessa tækni er við 
að byggja hús. Undanfarin ár hafa 
tilraunir með þessa byggingaraðferð 
skilað svo góðum árangri að nú á að 
fara að nýta hana í auknum mæli. 
Frumkvöðlar í Hollandi ætla að 
þrívíddarprenta heimili til að mæta 
skortinum á múrurum þar í landi og 
lækka húsnæðiskostnað og banda-
rískir frumkvöðlar ætla að framleiða 
100 þrívíddarprentuð hús sem eiga 
að nýtast fátæku fólki í El Salvador.

Þrívíddarprentuð einbýlishús
Í hollensku borginni Eindhoven er 
verið að prenta fimm einbýlishús 
sem verða tilbúin um mitt næsta ár. 
Byggingarfyrirtækið Van Wijnen, 
sem vinnur að verkefninu í sam-
starfi við tækniháskóla borgarinnar, 
segir að þetta sé lausn við skortinum 
á faglærðum múrurum í Hollandi. 
Þessi aðferð minnkar líka kostnað og 
umhverfisáhrif, því það þarf minni 
steypu í þrívíddarprentuð hús en 
venjuleg. Síðast en ekki síst er skortur 
á húsnæði í mörgum fjölmennum 
borgum og þessi ódýra byggingar-
tækni gæti bætt úr því.

Þrívíddarprentarinn sem er 
verið að nota er í raun risastór vél-
mennisarmur með stút sem sprautar 
út sérblönduðu sementi. Sementið 
er notað til að prenta hönnun arki-
tektsins, lag fyrir lag.

Enn sem komið er þarf að byggja 
grunna fyrir húsin á hefðbundinn 
hátt og til að byrja með verða bara 
veggir nýju heimilanna prentaðir, en 
þegar öll húsin fimm eru tilbúin er 
stefnt á að prenta pípulagnirnar og 

annan nauðsynlegan búnað.
Þessi byggingaraðferð opnar 

möguleikann á því að setja þráð-
lausa skynjara beint inn í veggina 
sem stjórna hlutum eins og lýsingu, 
kyndingu og öryggiskerfi og skapa 
þannig „snjallheimili“.

Annar kostur við þrívíddarprentuð 
hús er að það er hægt að prenta þau 
út í alls kyns mismunandi formum 
og litum. Þetta gæti gert fólki kleift 
að sérsmíða hús eftir smekk eða 
hentugleika og jafnvel þýtt að það 
verði auðveldara að gera hús sem 
endurspegla á einhvern hátt það sem 
þau eru notuð í. Þetta er ekki fyrsta 
byggingarverkefni tækniháskólans 
í Eindhoven. Skólinn sá líka um að 
byggja þrívíddarprentaða hjólabrú 
sem var opnuð í bænum Gemert á 
síðasta ári. Hollensku frumkvöðlarn-
ir spá því að þrívíddarprentun verði 
komin í almenna notkun í byggingar-
starfsemi innan fimm ára.

Getur tryggt mörgum húsaskjól
Meira en milljarður manna fer að 
sofa á hverju kvöldi án þess að hafa 
almennilegt húsaskjól. Þessu vilja 
bandarískir frumkvöðlar breyta 
með metnaðarfullu verkefni sem 
nýtir þrívíddarprentuð hús.

Verkefnið er samstarfsverkefni 
milli byggingafyrirtækisins Icon og 
góðgerðarsamtakanna New Story, 
sem sér fólki í fátækum löndum 
fyrir húsaskjóli. Þessum hópi hefur 
tekist að þróa leið til að þrívíddar-
prenta 35 fermetra hús á 48 klukku-
stundum, en steypan í húsið kostar 
um milljón krónur. Markmiðið er 
að ná að byggja 60 fermetra hús á 
12 til 24 klukkustundum og að ná 
kostnaðinum niður með magninn-
kaupum á steypu og endurbótum á 
þrívíddarprentaranum.

Hæð og breidd húsanna tak-
markast af stórum málmramma 
sem starfar sjálfvirkt og vinnur eftir 
tölvuteikningum. Ramminn er á 

teinum, þannig að það er annað-
hvort hægt að byggja mörg hús hlið 
við hlið eða eitt mjög langt.

Eftir prentunina þarf að smíða 
þak, setja gler í glugga og sinna 
ýmsum öðrum frágangi, eins og að 
leggja rafmagn og pípulagnir og 
koma húsgögnum fyrir. Útkoman 
er svo heimili sem getur bæði þolað 
vont veður, slit og álag.

Seinna á þessu ári fer þetta 

verkefni til El Salvador til að byggja 
nokkur prufuhús, en hugmyndin 
er að búa til 100 húsa samfélag á 
næsta ári. Verkefnið er fjármagnað 
með peningagjöfum frá stuðnings-
mönnum þess í Kísildal og húsin 
verða seld á lágu verði með mjög 
sanngjörnum lánum. Peningarnir 
sem koma frá afborgun lánanna 
verða svo nýttir til að halda verk-
efninu áfram.

Forsvarsmenn verkefnisins vonast 
til að svona hús geti hjálpað fátæku 
fólki um allan heim til að eignast 
heimili, því þetta er ódýrt, einfalt 
og fljótlegt í framleiðslu miðað við 
hefðbundin hús og veitir gott skjól. 
Þeir segja að það væri einfaldlega 
óábyrgt af þeim að reyna ekki að 
nýta þessa tækni til að breyta því 
hvernig fólk fer að því að finna sér 
húsaskjól.

Þrívíddarprentuð heimili
Þrívíddarprentun hefur ótalmarga notkunarmöguleika, en einn þeirra er að prenta út heilu húsin. 
Þessi spennandi nýja tækni gæti því nýst vel við að leysa húsnæðisvanda víða um heim.
Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

Svona lítur loka-
afurðin frá Icon 
og New Story út. 
Lítið en glæsilegt 
hús sem margir 
gætu hugsað sér 
að búa í. 

Þessi mynd sýnir hvernig prentari Icon og New Story 
virkar, en hann er á teinum og prentar húsin lag fyrir lag. 

Svona eiga þrívíddarprentuðu húsin í Eindhoven að líta 
út þegar þau eru tilbúin. MYNDIR/PROJECT MILESTONE

Lifandi fréttamiðill með nýjustu 
fréttum allan sólarhringinn 

ásamt ítarlegri umfjöllun um 
málefni líðandi stundar.

Kristjana Guðbrandsdóttir,
Fréttamaður
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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

Hobby excellent 540 UL árg 06.2018 
tvö rúm, rafgeymir,hleðsla, skipti 
möguleg á fellihýsi raðn, 122643 
verð 3.990 þús Erum með aðstöðu 
hjá Bílalind við breiðhöfða vantar 
allar gerðir ferðavagna á skrá og 
planið.

Tec 410 árg 2007 fortjald, 
sólasella,kojur, raðn,122669 verð 
1580 þús skipti, möguleg

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfða, 

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 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

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, 
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum 
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.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

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan opið mán-fös 10-18

Til afgreiðslu
 og reynsluakið

*Yaris 1,0 beinsín beinskiptir nýr bíll árgerð 2018

Bluetooth           Hiti í sætum           Akreinavari       

Árekstrarvari          USB og Aux tengi
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Bílar í ábyrgð – Skoðum með uppítöku á öllum tegundum bifreiða

Fyrir aðeins 

99 þúsund kr.

aukalega færð 

þú 15“ álfelgur 

og filmaðar 

rúður.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

Bryndís
GSM: 773 7400

talen
bryn
Sími

SMÁAUGLÝSINGAR  7 M I ÐV I KU DAG U R  2 5 .  J Ú L Í  2 0 1 8 512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Húsaviðhald

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

 Nudd

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

 Spádómar

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna. Er 
á facebook

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 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.

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

Atvinna

 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

Tilkynningar

 Tapað - Fundið
Föstud. 13. júlí 2018 í erfisdrykkju 
í Súlnasal Sögu var svartur frakki 
tekinn í misgripum en annar skilinn 
eftir. Sá frakki er síðari og þrengri, 
merktur A.S.C London á vinstri 
vasa, sem í var sálmaskrá. Frakkinn 
sem saknað er, er stuttur en rúmur, 
merktur, Duffel und Rumf á kraga. 
Hafið samband við Hótel Sögu 525 
9900 (Garðar/Ágústa).

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

Markmið okkar er að spara  
viðskiptavinum tíma,  
fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K

Handafl er traust og fagleg  
starfsmannaveita með  

margra ára reynslu á markaði  
þar sem við þjónustum  
stór og smá fyrirtæki.

Við útvegum hæfa  
starfskrafta í flestar 

greinar atvinnulífsins

Suðurlandsbraut 6,  Rvk. |  SÍMI 419 9000  info@handafl.is  |  handafl.is

Síld og fiskur ehf. - Ali

Starfsmaður
í tiltektir á pöntunum

Óskum eftir að ráða 
starfsmenn í söludeild 

að taka til pantanir 
í verslanir og veitingahús.

Vinnutími: kl. 07:00 - 16:00

Vinsamlega hafið samband í síma: 
Sófus gsm: 863 1938 

eða sendið okkur póst á: sofus@ali.is

Atvinna

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Færsla Hamraneslína 1 og 2 í Hafnarfirði  
skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykja-
vík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  24. ágúst 2018. 

Tilkynningar

OPIÐ HÚS Í DAG MIÐVIKUDAG KL. 17-30 TIL 18-00 
Borgir kynna:  LAUS STRAX.  Falleg 4ra  herbergja íbúð á 2.  hæð  í 
góðu fjölbýli – tveggja mínútna gangur í Kringluna .  Mikil sameign. 
Stæði í bílskýli í kjallara. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og stórar suður 
svalir. Gott geymslu herbergi í kjallara með glugga. Þvottahús inni í 
íbúðinni. Ásett verð 53,3  milj. 

Sölumenn Borga sýna Ólafur s. 662-2535 og Ægir s. 896-8030

 NEÐSTALEITI 3 – önnur  HÆÐ t.h.

Grensásveg 50, 108 Rvk • Sími 588-2030
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

OPIÐ HÚS

Fasteignir

Þjónusta

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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