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Heimili Maríu Hjálmtýs-
dóttur og fjölskyldu hennar 
er undirlagt gömlum og 

skemmtilegum hlutum sem hún 
og unnusti hennar, Hrafnkell Tumi 
Kolbeinsson, hafa safnað að sér 
gegnum tíðina. María hefur sjálf 
alltaf safnað einhverju frá því hún 
var smástelpa en þá hóf hún að 

safna glansmyndum, límmiðum 
og servíettum. „Næst tóku við t.d. 
sólgleraugu, mexíkóskar indíána-
mussur, frímerki, leikaramyndir, 
Bravo-blöð og barmnælur og svo 
auðvitað póstkort. Sem unglingur 
þótti mér töff að safna bjórglösum 
en það safn er löngu týnt. Þegar ég 
komst á fullorðinsárin lét ég mér 
nægja að eiga Agöthu Christie-safn 
í kössum. Nú er lífið hins vegar 

Fegurðin felst í sögunni
„Mér þykja gömlu leikföngin bæði falleg og skemmtileg enda eru þau svo frábærlega laus við að innihalda þessar ýktu kynhlutverkatýpur þar sem allt 
karlkyns er ofurhetjur og allt kvenkyns er prinsessur,” segir María Hjálmtýsdóttir sem safnar ýmsum skemmtilegum munum úr fortíðinni. MYNDIR/ERNIR

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Fjölmargir skemmtilegir smámunir 
prýða heimili Maríu Hjálmtýsdóttur 
og fjölskyldu hennar. Hún vill hafa 
hluti í kringum sig sem henni þykja 
fallegir, segja sögur og tengjast fólki 
sem þeim þykir svo vænt um.

Acid Soothe  
- ertu með 

brjóstsviða?



orðið stabílt svo ég hef aftur komist 
í tengsl við minn innri söfnunar-
brjálæðing.“

Ekki svo sturluð
Sumar gersemarnar prýða heimili 
þeirra en aðrar eru týndar eða 
komnar á haugana. „Ég á enn glans-
myndirnar og servíetturnar í kassa. 
Agöthu Christie-safnið er komið 
uppi í hillu og póstkortin mín eru í 
poka og bíða þess að eignast aftur 
vegg. Ég held að mussurnar séu 
flestar líka í geymslunni innan um 
dulbúningana sem kemur sér iðu-
lega vel að eiga. Sólgleraugun eru 
því miður horfin og Bravo-blöðin 
gaf ég þýskudeildinni uppi í MK 
þar sem ég vinn. Í dag er ég helst að 
safna barnabókum sem ég tengi við 
barnæsku mína og gömlu Fisher 
Price-leikföngunum sem er senni-
lega komið af sömu nostalgíunni. 
Mér þykja gömlu leikföngin bæði 
falleg og skemmtileg enda eru þau 
svo frábærlega laus við að innihalda 
þessar ýktu kynhlutverkatýpur 
þar sem allt karlkyns er ofurhetjur 
og allt kvenkyns er prinsessur. Svo 
á ég líka lítið safn í einni skúffu af 
skrýtnum dýrum með jólasveina-
húfur, en það verður bara notað 
árstíðabundið. Þetta hljómar 
kannski eins og sturlun fyrir ein-
hverjum en kona sem kom í heim-
sókn um daginn sagðist hafa búist 
við miklu skrýtnara heimili.“

Safnar fyrir aðra
María lætur sér ekki duga að safna 
fyrir sjálfa sig heldur tekur hún 
að sér að safna ýmsu fyrir vini og 
vandamenn, jafnvel óumbeðin. 
„Ég er t.d. að verða búin að græja 
matarstell fyrir vinkonu mína, ég 
hef augun opin fyrir jólastelli systur 

minnar, stundum finn ég nornir 
fyrir tengdamömmu, undarleg 
svín fyrir mágkonu mína og dýr 
fyrir yngsta soninn. Auk þess er ég 
með ýmiss konar pöntunarlista 
frá vinum og vandamönnum svo 
ég get nært mína innri djöfla án 
þess að sprengja húsið utan af fjöl-
skyldunni.“

Hún segir þau bæði vera mjög 
hrifin öllu því sem er gamalt. 
„Við viljum bæði hafa hluti sem 
okkur þykja fallegir en oftast felst 
fegurðin í sögunni á bak við þá og 
fólkinu sem þeir tengja okkur við, 
enda snýst lífið fyrst og fremst um 
fólk. Víðsvegar um heimilið má 
til dæmis finna hluti sem minna 
okkur á ömmur okkar og afa. Það 
þykir mér notalegt auk þess sem 
það byggir einhvers konar brú 
milli kynslóða að krakkarnir okkar 
hafa alist upp innan um hluti sem 
geyma sögu. Tíu ára sonurinn á 
heimilinu hafði á orði við mig fyrir 
stuttu að það væri sennilega ekkert 
á þessu heimili frá tuttugustu og 
fyrstu öldinni. Ég veit reyndar ekki 
hvort það var meint sem hrós eða 
hvað. Svo finnst okkur líka óþarfi að 
henda því sem virkar.“

Fólk er kynningarblað  sem býður aug-
lýsendum að  kynna vörur og þjónustu í 
formi viðtala og  umfjallana. Í blaðinu er 
einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið 
fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir, solveg@frettabladid.is s. 512 5351 | 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 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 512 5347 | Sigríður Inga Sigurðar-
dóttir, 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: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 512 5442, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is,  
s. 512 5457, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429,  

Elsti hluturinn úr safni Maríu er þessi gamli falleg bangsi. 
Hann er dreginn áfram og spilar um leið á sílófóninn.

Þetta hjól 
keypti María í 
Góða hirðinum 
handa yngsta 
syninum. Hann 
er of ungur til að 
kvarta yfir því 
að eiga svona 
gömul leikföng.  

Þessi leikföng 
ættu flestir sem 
eru eldri en  
tvævetur að 
kannast við.

Gamall sílófónn úr tré. Í baksýn má sjá nokkrar græjur fortíðarinnar sem voru eftirsóttar af börnum á sínum tíma.

Fjölskyldurnar eru alltaf að dunda sér í daglegu lífi eða 
sumarfríi. Hér eru þau uppi í sumarbústað í grillveislu. 

Uppstillt leikföngin eru oft tekin niður til að leika með. Þarna má m.a. sjá 
skóhús sem er reyndar ekki frá Fisher Price en Maríu fannst svo fallegt.

Framhald af forsíðu ➛ Þetta hljómar 
kannski eins og 

sturlun fyrir einhverjum 
en kona sem kom í heim-
sókn um daginn sagðist 
hafa búist við miklu 
skrýtnara heimili.

Evonia er hlaðin bæti-
efnum sem næra hárið 
og gera það gróskumeira.
Myndirnar hér til hliðar 
sýna hversu góðum árangri 
er hægt að ná með Evonia.

Evonia

www.birkiaska.isFyrir Eftir

Evonia eykur 
hárvöxt með því 
að veita hárrótinni 
næringu og styrk.
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Bílar 
Farartæki

100% LÁN
AUDI A6 2.8. Árgerð 2008, ekinn 
127 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.990.000. Rnr.136496.

100% LÁN
MAZDA 5 Premium 7 manna. Árgerð 
2013, ekinn 98 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
TILBOÐ 1.980.000. Rnr.171170.

100% LÁN
RANGE ROVER Sport HSE. Árgerð 
2006, ekinn 156 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.980.000. 
Rnr.150770.

100% LÁN
FORD Mustang. Árgerð 2007, ekinn 
90 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. TILBOÐ 
1.980.000. Rnr.159955.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

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

 Kerrur

 Hjólbarðar

18 tommu dekk til sölu. 2 
Bridgeston Blizzak 255/35/ 

heilsársdekk, annað algerlega 
ónotað og hitt mjög lítið. Kostuðu 

148.000 en seljast á 45.000. 
2 Hankook icewear 245/40 

heilsársdekk í fínu standi til sölu á 
15.000 samtals.

Upplýsingar í síma 892 5064.

 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 á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Hreingerningar

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

 Bókhald

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

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

 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

Hreinsa þakrennur, laga á þökum og 
tek að mér ýmis verkefni. Uppl:847-
8704 eða manninn@hotmail.com

 Spádómar
Spái í spil,tek fólk heim.
Tímapantanir. S. 891 8727. Stella. 
Geymið auglýsinguna

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

661 3839 - SÍMASPÁ
Opið frá kl. 15 alla daga.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Önnur þjónusta

OUTLANDER

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

ka  á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15

Hlaðnir 
aukabúnaði

Bílar á staðnum
Komið og reynsluakið

Bílar í ábyrgð    -    Allt að 90% fjármögnun    -    Til í ýmsum litum    -  Skoðum með uppítöku á öllum gerðum bifreiða

Leðursæti

360 gráðu myndavélaker

Akreinavari

Árekstrarvari

Leiðsöguker

Rafdri n a urhleri

Blindhornsviðvörun

Fjarlægðartengdur hraðastillir

og margt eira...

MITSUBISHI

PHEV Hybrid Instyle
Nýir bílar árgerð 2018

VERÐ

ÞÚSUND

4.790

Hleðslustöð 85.000 kr.

Heilsársdekk 60.000 kr.

Krókur 90.000 kr.

Getum útvegað aukahluti
á frábæru verði:
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel 
og steikur. www.myranaut.is s. 868 
7204

 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

 Húsnæði óskast
Par á fimmtugsaldri óskar eftir 
leiguíbúð á höfuðborgarsvæðinu. S. 
773-0444

 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
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Atvinna

 Atvinna í boði
Need a man with some experience 
at fixing houses. Info: 618 5286 
Þórður.

Óska eftir manni í húsaviðgerðir. 
Einhver reynsla æskileg. Uppl í s. 
6185286

 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

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

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Vel skipulagt einbýlishús á góðum stað 
við Miðbraut 27 á Seltjarnarnesi 
187 fm -  6 herbergja 
Stór lóð með hellulagðri verönd 
Bílskúr
Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla, 
sundlaug, heilsugæslu og tómstundir

Verð : 87,0 millj.

Miðbraut 27 
170 Seltjarnarnes 

Nánari upplýsingar:

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Eldhús-Eldhús
Óskum eftir að ráða matreiðslumann eða manneskju vana 

eldhússtörfum í eldhúsið okkar Hjá Dóra í Mjódd. 
Íslensku kunnátta nauðsynleg.

Uppl. í síma 557 3910 eða á staðnum mánudaga-föstudaga.

Skólafólk - Skólafólk
Vinna með skóla Hjá Dóra í Mjódd

Okkur Hjá Dóra vantar aðstoð í afgreiðslu á milli 16.30 -19.30 

tvö til þrjú kvöld í viku. Íslensku kunnátta nauðsynleg

Uppl. í síma 5573910 eða á staðnum

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Ríkiskaup, fyrir hönd  
Ljósleiðara Borgarbyggðar, 

kt. 550318-1560, óska eftir tilboðum í lagningu 
ljósleiðararöra, niðursetningu brunna, uppsetningu 

tengiskápa, blástur og/eða ídrátt ljósleiðarastrengja ásamt 
tengingum blástursröra og ljósleiðara í Borgarbyggð.  

 
Útboðsgögn eru aðgengileg á vef Ríkiskaupa 

www.rikiskaup.is 

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu   

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Hreinsun og endurnýting svartvatns á Hóla-
sandi, Skútustaðahreppi  

skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykja-
vík og á og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra 
til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  5. október 2018. 
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