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STÓRÚTSALA - GÆÐA MERKJAVARA
30%-50% AFSLÁTTUR  

Er vakinn með kossi
Jón Axel Ólafsson fer í háttinn klukkan átta því hann hlakkar svo til að vera 
vakinn með kossi eiginkonu sinnar. Hann er með mörg járn í eldinum, er í út-
varpinu, rekur bílaleigu og smíðar nú húsgögn með aldar langan líftíma.  ➛2

Jón Axel segir það eins og í frímúrarareglunni að fá borð og stóla handsmíðaða hjá sér en hann smíðar bara fyrir fjölskyldu og vini.  MYND/SIGTRYGGUR ARI



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,  solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, 
s. 550 5761 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 550 5766 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@
frettabladid.is, s. 550 5765 | Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 550 5769 | Starri Freyr Jóns-
son, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, 
jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Ég var orðinn þreyttur á garð-
húsgögnum sem urðu ónýt og 
ljót eftir veturinn en svo bað 

konan mig um að smíða handa sér 
útihúsgögn og ég kemst sjaldnast 
upp með að fresta því sem hún 
biður mig um,“ segir Jón Axel og 
skellir upp úr.

Úr varð að eiginkonan, María 
B. Johnson, teiknaði upp útlit 
á draumaborðinu og Jón Axel 
smíðaði fyrir hana veglegt borð og 
bekki í garðinn.

„Síðan hefur þetta undið upp á 
sig og orðið að skemmtilegu hobbíi 
en ég smíða bara fyrir þá sem ég 
þekki. Þetta er eins og í frímúrara-
reglunni, þangað fer enginn inn 
nema að þekkja frímúrara og fá 
meðmæli, og því þarf að tala við 
mann sem þekkir mig til að komast 
í borðin,“ segir Jón Axel og hlær 
dátt.

Það var í ágúst 2017 sem Jón Axel 
rak smiðshöggið á fyrsta borðið.

„Ég er nú ekkert að hamast en hef 
smíðað fyrir vini mína og fjölskyldu 
og engin tvö borð er eins. Þau eru 
einstakt handverk sem ég nostra 
við af alúð og umhyggju fyrir þá 
sem ég smíða fyrir,“ útskýrir Jón 
Axel sem stefnir ekki á fjöldafram-
leiðslu húsgagnanna.

„Ég smíða bara þegar ég er í stuði 
og aldrei af kvöð, og mikilvægt að 
leyfa því að vera þannig. Því miður 
geta ekki allir fengið borð því ég 
smíða ekki fyrir hvern sem er og 
bara þeir sem ég treysti til að hugsa 
vel um þau fá sett í garðinn eða 
sumarbústaðinn,“ útskýrir Jón Axel.

„Að smíða er mitt jóga. Ég er 
heppinn af hafa aðstöðu þar sem 
ég get smíðað og fínt að geta skotist 
frá Excel-vinnunni, farið úr jakka-
fötunum yfir í vinnugallann og sett 
músíkina í botn sem ég fæ ekki að 
spila heima, en ég fæ til dæmis aldr-
ei að spila gott kántrí heima í stofu,“ 
segir Jón Axel kíminn.

Með smiði í blóðinu
Jón Axel ber nöfn afa sinna, Jóns 
Hannessonar húsasmíðameistara 
og Axels Helgasonar módelsmiðs.

„Það er kannski þess vegna sem 
ég er nú óvænt dottinn í smíðina,“ 
veltir afastrákurinn Jón Axel fyrir Húsgögnin eru gerð til að þola allar íslenskar árstíðir.

Borð Jóns Axels eru af öllum stærðum og lengdum.

Engin tvö borð eða bekkir eru alveg eins.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

sér, en á uppvaxtarárunum dundaði 
hann mikið með Jóni afa sínum við 
smíðavinnuna.

„Ég er þó alls ekki handlaginn en 
bý að því að báðir afar mínir voru 
smiðir, og svo auðvitað pabbi líka. 
Í gegnum þá hef ég lært sitt lítið af 
hverju og er því sæmilega liðtækur 
í pallasmíði og alls kyns tréverk í 
sumarbústaðnum, en ég smíða alls 
ekki hús!“ upplýsir Jón Axel.

Besti vinur Jóns Axels er fjöl-
miðlamaðurinn og húsasmiðurinn 
Gunnlaugur Helgason, betur 
þekktur sem Gulli byggir eða Gulli 
Helga, en snemma á tíunda ára-
tugnum slógu þeir í gegn í einum 
vinsælasta útvarpsþætti landsins, 
Tveir með öllu.

„Gulli smitaði mig reyndar ekki 
af smíðabakteríunni en hann 
lærði húsasmíðina hjá afa og því 
erum við kannski að taka blöð af 
sömu greininni. Gulli er virkilega 
vandaður og góður smiður, en ég 
er hvorki lærður né sérlega lunkinn 
við smíðarnar og því má alls ekki 
bera okkur félagana saman þegar 
kemur að smíðum,“ segir Jón Axel 
hógvær.

Garðsettin smíðar hann úr gegn-
heilum furuborðum.

„Markmiðið er að búa til húsgögn 
sem duga næstu hundrað árin, fjúka 
ekki og er ekki hægt að stela. Þau 
þola allar íslenskar árstíðir, níðsterk 
og traust. Ég skila þeim af mér ófúa-

vörðum og hver og einn litar þau að 
eigin smekk,“ segir Jón Axel sem nú 
undirbýr smíðina úr íslenskri furu.

„Ég er líka að dunda mér við að 
smíða borðstofuborð til innanhúss-
brúks en smíða auðvitað ekkert 
nema með samþykki konunnar. 
Við hjónin erum því saman í þessu 
skemmtilega áhugamáli. Ég er svo 
heppinn og vel giftur að smekkleg-
heitin koma aðallega frá Maríu en 
fyrir mér liggur það sem er utan-
dyra og ég kaupi fagmenn í það sem 
þarf að standsetja innanhúss.“

Galdurinn að eiga góða konu
Komið er ár síðan Jón Axel settist 
aftur við hljóðnemann í útvarpi. 
Þá var aldarfjórðungur síðan hann 
gladdi útvarpshlustendur með rödd 
sinni og persónuleika.

„Ég tók sæti Loga Bergmanns í 
morgunþætti K100 þegar hann var 
í lögbanninu í fyrra en svo þótti 
honum betra að vera vakandi í 

útvarpinu og fór yfir í síðdegisút-
varpið þar sem hann er virkilega 
að glansa með Huldu Bjarna. Ég hef 
gaman af því að vera í útvarpi. Þar 
er líf, fjör og frelsi sem passar mér 
vel í stað niðurnjörvaðrar rútínu,“ 
segir Jón Axel sem rífur sig á 
lappir klukkan hálffimm á hverjum 
morgni til að mæta í morgunþátt-
inn sem stendur frá 6 til 9.

„Maður þarf að taka bakaravakt-
ina á þetta og ég reyni að vakna á 
undan Gulla sem er í morgunþætti 
Bylgjunnar. Galdurinn við að vakna 
hress og kátur er að eiga góða konu. 
Hún vekur mig alltaf með kossi og 
því hlakka ég alltaf svo til að fara að 
sofa,“ segir Jón Axel kátur.

„Víst væri gaman að fara einhvern 
tímann aftur í útvarpið með Gulla 
og ætli við tökum ekki lokasprett-
inn saman þegar við verðum báðir 
komnir með frítt í strætó,“ segir 
Jón Axel sem átti útvarpsstöðina 
Stjörnuna með Gulla og fleirum á 
árunum 1987 til 1989.

„Ég skrásetti vörumerkið Stjarnan 
FM í sumar að gamni mínu. Það er 
gott að eiga það til ef vantar hobbí í 
ellinni. Þá gerir maður kannski eitt-
hvað skemmtilegt; þegar við Gulli 
fáum ekkert annað að gera,“ segir 
hann og hlær.

Lengri útgáfa af viðtalinu við Jón 
Axel er á frettabladid.is.

Jón Axel ber nafn tveggja afa sinna sem báðir voru afburða smiðir. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Víst væri gaman að 
fara aftur í útvarpið 

með Gulla Helga og ætli 
við tökum ekki loka-
sprettinn saman þegar 
við verðum báðir komnir 
með frítt í strætó.
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Bílar 
Farartæki

100% LÁN
SKODA Octavia 1.6 Dísel Beinsk,. 
Árgerð 2014, ekinn 49 Þ.KM, Tilboð 
1.990.000. Rnr.136431.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

 Varahlutir

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

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

 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

 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

Óska eftir verktökum, er með 
nokkur tilboðsverk í útboði, svo 
sem múrviðgerðir gluggaviðgerðir 
og þök. Uppl. mat@matfasteigna.is

 Nudd

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

 Spádómar

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 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 í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir 

 Sverrir í s. 661 7000

Til leigu 110 m2 4ja herb. íbúð á 1. 
hæð í Breiðholti.Leigist fjölskyldu. 
Leiguverð 220 þús án rafmagn. 
Upplýsingar í síma:775-1231.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

 Atvinnuhúsnæði

HÚSNÆÐI TIL LEIGU:
Laust 55 fm verslunarhúsnæði í 

Portinu Nýbýlavegi 8.

Laust allt að 700 fm 
verslunarhúsnæði að Nýbýlavegi 6.

Laust 140-280 fm 
atvinnuhúsnæði að Auðbrekku 3.

Nánar uppl.  
gretar@lundurfasteignir.is

Atvinna

 Atvinna í boði

BAKARÍ
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí í 
Breiðsholti.

Vinnutími frá kl. 12:00 -17:30
og annanhvern laugardag.

Íslensku kunnátta skilyrði og ekki 
yngri enn 20 ára.

Uppl. sendist á : sveinsbakari@
sveinsbakari.is

 Atvinna óskast

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, 

Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi
Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst tillaga að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:  

1. Deiliskipulag fyrir Reykholt í Biskupstungum, Bláskógabyggð. 
 Auglýst er tillaga að endurskoðuðu deiliskipulagi fyrir þéttbýli í Reykholti, Bláskógabyggð.  Deiliskipulagið festir í sessi núverandi  
 landnotkun á svæðinu og gerir ráð fyrir þéttingu byggðar þar sem því verður við komið.  Markmið eru meðal annars þau að Reykholt  
 verði áfram áhugaverður kostur fyrir búsetu og atvinnuuppbyggingu, að skapaðir verði möguleikar á þróun og vexti núverandi og  
 nýrrar landbúnaðar-, þjónustu-, iðnaðar- og athafnastarfsemi auk þess að skipulagðar verði fjölbreyttar íbúðarlóðir sem nýtast til  
 uppbyggingar næstu árin.

2. Deiliskipulagsbreyting fyrir Minni-Borg lóð 4 L221537 í Grímsnes- og Grafningshreppi. 
 Auglýst er tillaga að breytingu á gildandi deiliskipulagi Minni-Borga í Grímsnes- og Grafningshreppi.  Breytingin felst í stækkun lóðar 4  
 en hún stækkar úr 2.250m2 í 3.954m2 og að byggingarreitur stækki úr 1.400m2 í 2.980m2.  Heimilt verður að byggja allt að 800m2.

3. Deiliskipulag fyrir Hellatún L165286, Ásahreppur. 
 Auglýst er tillaga að deiliskipulagi fyrir alls um 33 ha svæði úr landi Hellatúns L165286 í Ásahreppi.  Um er að ræða 10 íbúðar- og land 
 búnaðarlóðir en svæðið er skilgreint sem 5 íbúðarlóðir Í6 og 5 landbúnaðarlóðir í aðalskipulagi Ásahrepps 2010-2022.  

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma frá 9-16. 
Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og  tillögurnar sjálfar á vefslóðinni http://www.utu.is.
Skipulagstillaga nr. 1 - 3 er í auglýsingu frá 9. janúar – 20. febrúar 2019. Athugasemdir og ábendingar við tillögum nr. 1 - 3 þurfa að berast 
skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 20. febrúar 2019.  Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar. 
 

Rúnar Guðmundsson
Skipulagsfulltrúi

runar@utu.is

Tilkynningar

Snyrti & nuddstofan Smart

Indverskt höfuð og andlitsnudd, 
litun og plokkun á augabrúnir 

á aðeins 5.500.-
  
  Verið hjartanlega velkomin.

Tímapantanir í síma 789 3031 & 897 3035, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Tilboð

Verð 7.000,-

Munið gjafabréfin okkar.

Jólatilboð

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Hótel í landi Skerðings-
staða, Grundarfjarðarbæ

Verkefnislýsing fyrir gerð 
deiliskipulags

Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar samþykkti á fundi sínum 
þann 18. október 2018 að kynna verkefnislýsingu fyrir gerð 
deiliskipulags á reit í landi Skerðingsstaða. 
Bæjarstjórn hafði áður veitt landeigendum heimild til að 
vinna að gerð deiliskipulags, skv. 2. mgr. 38. gr. skipulags-
laga. Áform deiliskipulagsins felast í að fyrirhugað er að 
reisa hótel, með allt að 100 herbergjum auk fimm 
stakstæðra gistihúsa. Skipulagssvæðið er undir 
Skerðingsstaðafjalli, á tanga sem gengur út í Lárvaðal.

Athygli er vakin á því að deiliskipulagstillaga samkvæmt 
þessari lýsingu mun byggja á samsvarandi stefnu í tillögu 
að endurskoðuðu aðalskipulagi sem kynnt hefur verið á 
vinnslustigi. Gert er ráð fyrir að báðar tillögur verði 
auglýstar samtímis fyrri hluta árs 2019.

Verkefnislýsinguna má nálgast á vef sveitarfélagsins, 
www.grundarfjordur.is. Óskað er eftir því að athuga-
semdum verði komið á framfæri á netfangið  
bygg@grundarfjordur.is í síðasta lagi miðvikudag  
30. janúar 2019. 

Ábendingum má einnig skila skriflega til skipulags- og 
umhverfisnefndar, b.t. skipulagsfulltrúa, Borgarbraut 16, 
350 Grundarfirði.
Kynning verkefnislýsingarinnar er í samræmi við 40. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um umhverfismat 
áætlana nr. 105/2006.

Grundarfjarðarbær

Tilkynningar

Atvinnuauglýsingar

Sjá nánar á job.is
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441 | Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426

Arnarlax - GÆÐASTJÓRI
Arnarlax leitar að öflugum gæða-
stjóra. Um er að ræða 100% starf. 
Starfsstöðin er í höfuðstöðvum 
fyrirtækisins á Bíldudal þar sem góð 
vinnuaðstaða er í boði.

Nánari upplýsingar veita:
Geirlaug Jóhannsdóttir, 
geirlaug@hagvangur.is
Sverrrir Briem, 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. 
janúar 2019

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Alþjóðaviðskipti á sviði  
upplýsingatækni

Traust upplýsingatæknifyrirtæki leitar 
að öflugum einstaklingi til að starfa 
í teymi við uppbyggingu á neti sam-
starfsaðila.

Umsókn óskast fyllt út á 
www.intellecta.is

Jarðböðin – Mannauðs-  
og markaðsstjóri

Vilt þú tilheyra hópi fólks sem vinnur 
náið saman að því að gera Jarð-
böðin að áhugaverðum stað? Ef svo 
er þá leitum við að hugmyndaríkum 
og metnaðarfullum einstaklingi með 
framúrskarandi hæfni í mannlegum 
samskiptum. Um er að ræða fjöl-
breytt og krefjandi starf í fallegri 
náttúru.

Upplýsingar og umsókn á 
capacent.com/s/10363

Byggðasamlag -  
SLÖKKVILIÐSSTJÓRI

Væntanlegt byggðasamlag um 
brunavarnir Dala, Reykhóla og 
Stranda óskar eftir að ráða slökkvi-
liðsstjóra.

Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson, 
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
21. janúar. 2019

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Öryggisstjóri – upplýsinga-
tæknifyrirtæki

Erum með áhugavert starf á sviði 
öryggis- og gæðamála hjá traustu 
og vaxandi upplýsingatæknifyrirtæki.
Fyrirtækið er með vottun skv. 
ISO27001.

Nánari upplýsingar veitir Torfi 
Markússon (torfi@intellecta.is) í 
síma 511 1225.

Umsóknarfrestur er til og með 14. 
janúar 2019. 
Umsókn óskast fyllt út á 
www.intellecta.is

Íslenski dansflokkurinn – 
Framkvæmdastjóri

Íslenski dansflokkurinn óskar eftir að 
ráða framkvæmdastjóra til starfa til 
að stýra daglegri starfsemi flokksins.
Framkvæmdastjóri heyrir undir og 
vinnur náið með listrænum stjórn-
anda flokksins. Í boði er mjög 
áhugavert starf í lifandi og skapandi 
umhverfi.

Upplýsingar og umsókn á 
capacent.com/s/12378

Landhelgisgæsla Íslands  – 
Flugvirki

Landhelgisgæsla Íslands leitar að 
áhugasömum einstaklingi til að slást 
í samhent teymi Gæslunnar. Við-
komandi þarf að vera traustur, með 
ríka þjónustulund og geta tekist á 
við krefjandi verkefni.

Nánari upplýsingar veitir Inga 
Guðrún Birgisdóttir, mannauðsstjóri, 
ingab@lhg.is.

Upplýsingar og umsókn á 
capacent.is

Verkefnastjórar vegna  
Hringbrautarverkefnis

NLSH óskar eftir að ráða öfluga 
einstaklinga í stöður verkefna-
stjóra vegna Hringbrautarverkefnis. 
Byggður verður meðferðarkjarni 
(sjúkrahús), rannsóknahús, bíla-
stæða-, tækni- og skrifstofuhús og 
sjúkrahótel.

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og 
Thelma Kristín Kvaran 
(thelma@intellecta.is) 
í síma 511-1225.

Umsóknarfrestur er til og með 
15. janúar 2019. 
Umsókn óskast fyllt út á 
www.intellecta.is

Job.is
Þú finnur draumastarfið áNáðu meiri árangri  

í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni

hagvangur.is
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