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ALLTAF

VERÐSEX VERSLANIR

WD Passport 500GB
2,5" flakkari með 500GB hörðum 
disk, USB 3.0, einföldum mynd-
rænum afritunarhugbúnaði og 
256-bita lás sem verndar gögnin.

13.990
TILBOÐ
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UNDIR SÓLINNI...

● THE BEAK SNAGINN  er hannaður af hinni 
dönsku Bodil Vilhelmine Dybvak Pedersen. Hann er bæði 
sniðug og falleg lausn fyrir heimilið. Snaginn hefur áfasta 
klemmu sem getur haldið uppi ýmsum hlutum eins og 
jökkum, leðurstígvélum eða viskastykkjum. The Beak 

er ný vara í Epal.

● HOCH DIE TASSEN  er ný hönnun eftir Hrafnkel 
Birgisson. Hann gefur gömlu postulínsundirskálinni nýtt 
líf með því að sameina hana við fallega hannaðan gler-
vasa. Hver vasi er einstakur og mun koma í sölu hjá Birki-
landi, www.birkiland.com, í byrjun næstu viku.

● JAPÖNSK LÍMBÖND FRÁ MT MASKING 
TAPE  eru til í öllum regnbogans litum og með alls kyns 
munstrum. Ekki eru þau einungis notuð til gjafaskreytinga 

heldur er hægt að breyta kommóðu, matarstelli og jafn-
vel búa til veggklukku með þeim. Límböndin eru búin til úr 

hrísgrjónapappír og er auðvelt að fjarlægja þau. Límböndin 
eru nýkomin í sölu hjá Epal.

Margir hönnunarfjársjóðir leynast 
uppi á háalofti eða niðri í kjallara 
á mörgum heimilum. Margir telja 
húsgögnin verðlaus ef þau eru í lé-
legu ásigkomulagi eða mikið notuð 
en það er fjarri lagi.

Verðmæti þessara nytjahluta 
er mikið og eru húsgögn sem 
voru framleidd á meðan hönnuð-
ir þeirra voru á lífi oft nefnd „the 
true originals“ sem útleggst á 
slæmri íslensku sem „sannir org-
inalar“.

Hönnuðir áður fyrr voru í nánu 
sambandi við sína framleiðend-
ur og heimsóttu reglulega verk-
smiðjurnar. Þá voru framleiðendur 
minni, handverkið meira og sam-
skipti áttu sér stað beint á milli 
hönnuða og handverksfólksins.  

Hönnuðir líkt og Arne Jacobsen 
og Poul Kjærholm fylgdust stíft 
með að allt færi fram eftir þeirra 
óskum og að gæði og frágangur 
væru af bestu gerð.

Þess vegna hafa húsgögn fram-
leidd á þessum tíma fengið meira 
gildi og eru metin hærra þrátt 
fyrir slitið útlit og margra ára 
notkun.

Á uppboðum og í sérverslunum 
með notaða hönnunarvöru seljast 
þekktustu húsgögnin fyrir háar 
upphæðir og nær aldrei ódýr-
ara en ný vara hjá viðurkenndum 
framleiðanda. Það þykir oft kost-
ur að leður eða viður sýni aldurs- 
og notkunarmerki og verðmæt-
ið minnkar ekki við það. Þvert á 
móti. 

Á Norðurlöndunum er tiltölu-
lega auðvelt að finna þekkta hönn-
un. Hægt er að hafa heppnina með 
sér því það leynast stundum dýr-
mæti á flóamörkuðum og hjá hjálp-
arsamtökum eða á sorpstöðvum. 

Almenn kunnátta fólks á hönnun-
arsögunni hefur þó aukist til muna 
svo fjársjóðafundur heyrir nær til 
undantekninga og helst leitar fólk 
til fagaðila.

En það getur borg-
að sig að taka til í 
geymslunni og sjá 
hvort þar leynist 
fjársjóður sem koma 
má í verð.

Hönnunarfjársjóðir
● Hönnunarsagan hefur getið af sér marga þekkta 
hluti en sagan er löng og flókin og erfitt getur verið að 
kannast við allt.

Sænski lampinn Bumlingen sást víða á heimilum um 1970 en selst dýrt hjá forn-
munaverslunum í dag.

Húsgögn og lampar eru klassískir hlutir sem margir eru á 
höttunum eftir.

Ekki telst til lýtis ef sér á hlutunum eins og á leðrinu á þessum 
stól. Hann kemur frá Fritz Hansen og er oft nefndur Kínastóll-
inn.

Eggið eftir Arne Jacobsen er eftirsóttur 
„klassíker“ og sérstaklega stólar sem eru í eldri 
kantinum. Fóturinn hefur breyst í tímans rás 
og taka glöggir hönnunaráhugamenn eftir því 
þegar um eldri útgáfur er að ræða.

● Forsíðumynd: Vilhelm Gunnarsson Útgáfufélag: 365 
miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Rit-
stjórar: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sól-
veig Gísladóttir solveig@frettabladid.is Auglýsingar: Ívar 
Örn Hansen s. 512-5429 Útlitshönnuður: Sæmundur 
Freyr Árnason sfa@frettabladid.is. 
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Sigga Heimis
iðnhönnuður
skrifar í Heimili&hönnun
sigga@siggaheimis.com

Hér eru nokkrir aðilar 
og vefsíður þar sem 
hægt er að nálgast 
notaða hönnunarhluti:

www.nittonhundra.se
www.lauritz.dk
www.tradera.se
www.epal.is

www.ring.is  /  m
.ring.is
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ferðalög

Þ að hljómar kannski kuldalega að 

hátta sig ofan í rúm undir frost-

marki, en engu að síður staðreynd 

að gisting í snjóhúsum nýtur 

fádæma vinsælda hvar sem hún býðst. Eftir 

áramót sýnir Vetur konungur oft grimm-

ustu klærnar og hrúgar niður snjó á mestu 

snjósöfnunarstaði veraldar. Því fagna ferða-

menn sem dýrka vetrar ríkið og þrá að upp-

lifa eitthvað nýtt og framandi, en einnig að 

komast í mikla nánd við náttúruna. Vinsæl-

ar snjóhúsabyggðir eru í Lapplandi, Sviss, 

Slóveníu og Japan, þar sem hin ægifagra 

Kamakura-hátíð er haldin í febrúar ár hvert 

í Yokote í Akitahéraði í norðaustur Japan. 

Mikil snjókoma er í Yokote og ekki óalgengt 

að falli allt að 30 sentimetra snjór yfir nótt. 

Snjóhúsin sjálf kallast kamakura og inni í 

þeim er reist altari til tilbeiðslu vatnsguðs-

ins, þar sem fólk biður fyrir góðri uppskeru, 

öryggi fjölskyldunnar, velgengni og vernd 

gegn eldum. Ólýsanlega fagurt er á kvöld-

in á Kamakura þegar kertaljós lýsa upp 

snjóhúsin, en hvarvetna ræður rómantík 

ríkjum á snjóhúsaslóðum og vinsælt meðal 

elskenda að gefast hvort öðru undir bleik-

lilluðum stjörnuhimni og glitrandi frostrós-

um.  

-þlg
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OFURSVALT INÚÍTALÍF

Snjóhús eru með fegurstu mann-

gerðu smíðum náttúrunnar, en 

efniviðurinn hverfull eftir veðri 

og vindum. Um víða veröld er 

hægt að upplifa andrúmsloft 

inúíta í hnausþykkum, listilega 

smíðuðum snjóhúsum, til að mat-

ast, vera og njótast.

Góður markaður Íslendingar geta nú nýtt 

sumarfríið til að leigja út íbúðir sínar í gegnum 

fyrirtækið Iceland Summer.  

SÍÐA 2

Skemmtileg lífs-

reynsla  Lilja Björk 

Jónasdóttir starfaði 

við sumarbúðir 
barna í Banda-

ríkjunum síðasta 

sumar og ætlar 
aftur í vor.SÍÐA 6
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Helicopter vekur athygli 
Á rúmstokknumTískan á pöllunumÁrshátíðarförðunin

Fríða María Harðardóttirer sannur eyjarskeggi

Kr.

TILBOÐ
Kr.Kr.117.950

FRÁBÆRT FARTÖLVUTILBOÐ

15.6”

Kr.117.91r.

Skandínavísk hönnunarveisla

 Mikil hönnunarsýning er haldin í Stokk-

hólmi í febrúar. Þar eru helstu nýjungar 

hönnunarheimsins kynntar. Sýningin þykir 

gefa góða mynd af þeim straumum sem 

einkenna skandinavíska hönnun og þangað 

flykkist fólk frá öllum heimshornum.

Sýningarsvæðið er stórt og yfirgripsmikið 

en einnig eru sýningar víðs vegar um 

borgina. Í ár var viður alls ráðandi, eins og 

oft áður enda grunnefni í skandinavískri 

framleiðslu. Náttúrulegar áferðir og 

umhverfisvænar framleiðsluaðferðir nutu 

sín í bland við skæra og sterka liti. E
innig 

voru pastellitir áberandi og má segja að 

hvítt og svart sé á undanhaldi.

Það gætir afturhvarfs til eldri tíma 

hjá ungum fyrirtækjum en með samtíma 

framleiðsluháttum. Efni eins og kopar og 

messing sáust víða svo ekki sé minnst á 

prjónaða, heklaða og ofna ull. Þægindi og 

mýkt voru áberandi í mótsögn við harðar 

línur módernisma sem hefur verið vinæll 

undanfarin ár. Skandinavísk hönnun er þó 

alltaf stílhrein og einfaldleikinn í fyrir-

rúmi en í ár var hann óvenju hlýlegur. - she

EVERYTHING MATTERS.
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Klassísk 

hönnun í 

nýju ljósi

Ungir hönnuðir 

létu ljós sitt skína í 

Stokkhólmi. Þeirra 

á meðal var Jaeuk 

Jung.
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Mikill g
ræjukarl

Ásgeir Kolbeinsson útvarpsmaður kann vel 

við sig í miðbænum. 
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Íslensk menningarpólitík nefnist bók eftir Bjarka Valtýs-

son, doktor í boðskipta- og menningarfræðum, sem kom 

út á vegum Nýhil á dögunum. Í bókinni er íslensk menn-

ingarstefna greind fræðilega og sett í samhengi við al-

þjóðlegar menningarstefnur. Bjarki varar við ofuráherslu 

á hina einhæfu íslensku menningarvitund, sem oft og 

tíðum dragi listamenn í dilka klisjunnar. l FRAMHALD Á SÍÐU 6

DRÖGUM VARLA FLEIRI ÍSJAKA TIL PARÍSAR 
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

DÆMI

Á djúpum miðumRagna Sigurðardóttir rýnir í sýningarnar 
Viðtöl um dauðann og Hljóðheimar.
SÍÐA 2

Útsprungnar rósir Kjartan Guðmundsson dustar rykið af fyrstu plötu The Pogues.
SÍÐA 2 

Á djdjdj
Ragn
Viðt
SÍÐAÍÐAÐA

Útsprungnar rósir Kjartan Guðmundsson dustar rykið af fyrstu plötu The Pogues.
SÍÐA 2 
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Dekrað við bragðlaukana

Albert Eiríksson færir ljúffenga döðluköku í 

nútímalegra og heilsusamlegra horf. 
SÍÐA 2

Hreinn unaður
Kristín Eik Gústafsdóttir býr til 

fádæma flotta tertu sem allir geta 

spreytt sig á.SÍÐA 4
g

preytt sig á.ÐA 4

Með sunnudagskaffinuKökur, huggulegheit og samvera.

DÆMI

Ívar Örn Hansen 
S: 5125429 ,  
gsm 6154349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 5125462,  
gsm 8233344
sigridurdagny@365.is 

Sigríður Hallgríms
S: 5125432,  
gsm 6924700
sigridurh@365.is

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!
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fjölskyldan[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

Þ órður Hermannsson sækir Hitt húsið með dóttur sína Karitas Lóu 6 mánaða. Þórður er 23 ára nýútskrifaður tónsmiður frá 
LHÍ. „Karitas Lóa er mitt fyrsta barn 
en kærastan mín átti tvö börn fyrir svo 
við erum með þrjú börn heima. Ég er í 
fæðingarorlofi núna og finnst mjög gott 

að geta hitt aðra foreldra og þá hittir hún 
líka aðra krakka.“ Þórður segir þá fræðslu sem boðið er 
upp á koma sér vel fyrir unga nýbak-
aða foreldra en annanhvern miðvikudag 
eru faglegir fyrirlestrar eða kynning-
ar. Hann segir félagsskapinn ekki síður 
mikilvægan.

„Það er gott að hafa stuðning af fleiri 
ungum foreldrum en það eru ekki marg-
ir vinir mínir komnir með börn. Hópur-
inn sem hittist er á aldrinum 18 til 25 ára. 
Við erum öll með okkar fyrsta barn og að 
ganga í gegnum svipaða hluti. Það er alltaf 

febrúar 2011

Í hundunum Theodóra Róbertsdóttir sýnir á stærstu hundasýningu heims í næsta mánuði. 
SÍÐA 2
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Ungir kenna fullorðnum
Nemendur úr sjöunda bekk Grandaskóla kenna fullorðnum á tölvur.  

SÍÐA 6

Alla miðvikudaga milli klukkan 14 og 16 
geta ungir foreldrar mætt með börnin sín í Hitt húsið, rætt málin og fengið faglega ráðgjöf varðandi umönnun ungbarna. Starfið ber yfirskriftina Ungt 

fólk með ungana sína. 

Gott að hitta aðra unga foreldra
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

okkar.is

ze
b

ra

Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt 
og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi 

mismunandi sérblaða kemur út í 
hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá 

ráðgjöfum okkar um hvar auglýsingin 
þín nær best til markhópsins.

AUGLÝSINGAR  
Í SÉRBLÖÐUM

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar – mars 2011



BORÐSTOFUBORÐ
200X100

TILBOÐSVERÐ: 87.920,-

Glerskápur
Breidd 100cm

Verð: 118.000,-

Stækkanlegt borð  160(248)X100

Verð:178.000,-
HETTHI HVÍTT HÁGLANS
Skenkur Breidd: 180cm

Verð:178.000,-

TV Skenkur 
Breidd: 200m

Verð: 98.000,-

CLIO leðurstóll
Verð: 15.900,-

PRIMA stóll
Verð: 13.800,-

VEGAS leðurstóll
Verð: 16.900,-

Opið mán-fös: 10:00  - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00-16.00 - sun: Lokað

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 5444420 - www.egodekor.is

Verð:328.000,-

TILBOÐSVERÐ: 219.600,- TILBOÐSVERÐ: 207.400,- Skrautpúðar fylgja

TILBOÐSVERÐ:169.200,-

FALLEG HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI
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„Á síðasta ári var garðurinn mjög fallegur. Þetta 
árið ekki eins. Svo verður hann miklu fallegri eftir 
tvær vikur því þá verður margt útsprungið sem er 
það ekki nú,“ segir Janina hálf afsakandi. Samt er 
litskrúðið mikið í kringum hana. 

Janina er pólsk og það er Jozep maður hennar 
líka. Þegar þau fluttu á Digranesveginn fyrir tíu 
árum var lóðin ein grasflöt.

„Hér voru engin blóm – bara gras. Ég spurði ná-
grannana hikandi hvort ég mætti setja niður pínu-
lítið. Þeir sögðu já. Ég byrjaði með eitt blóm, síðan 
kom annað og svo alltaf meira og meira. Nágrann-
arnir sögðu: „Janina, ef þú vilt þá máttu nota allan 
garðinn, allt í lagi.” Þannig að ég var heppin. Jozef 
er líka mjög duglegur í garðinum. Hvorugt okkar 
reykir eða drekkur og þetta er okkar hobbí. Svo 
hjálpar tengdasonur okkar líka. Hann hefur smíð-
að garðhúsið og innganginn.“ 

Stundum kveðst Janina koma með blóma- og 
grænmetisfræ frá Póllandi og sá í íslenska mold. Því 
er hún með tegundir sem ekki sjást í öðrum görðum 
hér á landi. Svo hirðir hún fjölærar pottaplöntur 

sem vinkonur hennar henda og þær blómstra í henn-
ar höndum. „Ég bara klippi ofan af þeim og geymi 
þær svo á köldum stað yfir veturinn,“ segir hún.  
 - gun

Byrjaði allt með
einu blómi
● Janina og Jozef Misiejuk eru fólk með græna fingur. Garðurinn sem þau tóku í fóstur 
í Kópavogi fyrir tíu árum er til vitnis um það, hann skartar fögrum blómum af ýmsum 
gerðum og sumum þeirra framandi. Einnig rækta þau grænmeti.

Þetta er datura og hún er pólsk. Síðasta ár bar hún tuttugu blóm en nú kom bara eitt,“ segir Ja
íslenska mold.  

Janina hirti þessar pelargóníur síðasta haust hjá vinkonu sem ætlaði að henda þeim. 
Nú blómstra þær henni til heiðurs.

Fúsíurnar breiða úr sér í borðstofuhorni garðsins.

Allt sprettur vel hjá Janinu oSkjaldflétturnar eru rétt að byrja.

Pólskt afbrigði af margaritu.

Meiri Vísir.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á vísi.

meiri upplýsingar meiri umræða meira líf
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,

i i lý i i i ð i líf

Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu 
fréttir, ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um 
veiði, hvort heldur sem er stangveiði eða skotveiði. 
Fylgstu með í sumar og nýttu þér allt sem Vísir hefur 
upp á að bjóða.
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nina sem oft kemur með fræ frá Póllandi og sáir í 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

. 

og Jozef., þar á meðal tómatplöntur og jarðarber. 

● RABARBARI  
Rabarbari er kraftmikil jurt sem auðvelt er að rækta hér á norðurslóðum og 
kemur að hluta til í stað suðrænna ávaxta. Hann er skyldur túnsúrunni enda er 
hann stundum nefndur tröllasúra. 

Margir eiga rabarbara í garðinum sínum og þykir gott að grípa til hans í 
grauta, saft og sultu, kökur og eftirrétti. Bestur er hann á vorin. 

Rabarbaraplöntur blómgast þegar líður á sumarið en best er að skera burt 
blómstönglana jafnóðum og þeir vaxa því þeir draga úr uppskeru, bæði þessa 
árs og næsta ef þeir fá að vaxa.

Blómstönglana burt
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● ÓLYMPÍULEIKVANGURINN VELODROME Í LONDON  
sem hannaður var fyrir Ólympíuleikana árið 2012 hefur verið tilnefndur 
til hinna virtu arkitektúrverðlauna RIBA Stirling Prize 2011. Auk Velo-
drome eru sex aðrar byggingar tilnefndar, þeirra á meðal Royal Shake-
speare Museum í Stratford og The Angel Building í London. RIBA Stirl-
ing Prize eru virtustu arkitektúrverðlaunin í Bretlandi. Verðlaunin eru veitt 
árlega til þess arkitekts sem talinn er hafa lagt hvað mest af mörkum til 
þróunar bresks arkitektúrs síðasta árið. Verðlaunin eru veitt til verkefna 
sem hafa verið byggð eða hönnuð í Bretlandi og voru fyrst afhent árið 
1996. Niðurstöður verða tilkynntar í London í október.

● ÞJÓÐARMIÐSTÖÐ LISTA Í KÍNA  er óperuhús í Peking, höfuð-
borg landsins. Bygging þess hófst árið 2001 og fyrstu tónleikarnir voru 
haldnir í desember 2007. Hönnun byggingarinnar var í umsjá franska 
arkitektsins Paul Andreu sem hefur sagt að slíkt tækifæri bjóðist aðeins 

einu sinni á ævinni. 
Andreu er þó virt-
ur arkitekt og hefur 
meðal annars hann-
að alþjóðlega flugvelli 
í Shanghai, Abu Dhabi 
og Dubai. Einnig hefur 
hann unnið að skipu-
lagningu Charles de 
Gaulle-flugvallarins í 

París frá árinu 1967. Óperu-
húsinu hefur verið líkt við 

egg en það er gert úr títani og gleri með vatni í kring. Það tekur 5.452 
manns í sæti í þremur sölum. Bygging hússins kostaði um 300 milljónir 
evra og hefur það verið umdeilt þar sem margir telja að erfitt geti orðið 
að ná þeirri upphæð til baka.

Kaupmannahöfn kraumar af 
hönnunarviðburðum í sumar. 
Fyrir utan arkitektúr víðs vegar 
um borgina sem blasir við gest-
um eins og SAS-hótelið þá eru 
margar sýningar í gangi.

Fyrst ber að nefna sýningu í 
hönnunarsafni Dana við Bred-
gade. Þar hefur breski naum-
hyggjuhönnuðurinn Jasper 
Morri son valið sína uppáhalds-
hluti úr danskri hönnunarsögu. 
Hann hefur alltaf heillast af ein-
faldleika skandinavískrar hönn-
unar og hefur notið áhrifa henn-
ar í sínum eigin verkum.

Arken er nýlistasafn miðsvæð-
is í borginni sem einkennist af 
spennandi arkitektúr og vert er 
að heimsækja. Um þessar mund-
ir sýnir Ólafur Elíasson þar en 
einnig eru aðrar áhugaverðar 
listasýningar í gangi. 

Ekki má gleyma Danmarks 
Design Center en þar er margt í 
boði. Þar velta menn fyrir sér í 

sumar hugmyndum um framtíð 
hönnunar og endurvinnslu. Mið-
stöðin er miðpunktur fyrir skipu-
lag og starfsemi hönnunar í land-
inu og gætir ýmissa merkilegra 
grasa þar.  

En lista- og hönnunarveisla 
bíður þeirra sem heimsækja 
Louisiana-safnið sem liggur norð-
ur af Kaupamannahöfn. Í sumar 
er boðið upp á meðal annars sýn-
ingu sem kallast Living þar sem 
rýnt er í framtíð arkitektúrs. 
David Hockney uppgötvaði töfra 
Iphone og Ipad og sýningin Me 
draw on Ipad sýnir árangurinn 
af þeirri vinnu. Louisiana sýnir 
einnig fágæt verk eftir meistara 
litanna, Josef Albers, sem vert er 
að skoða.

Að lokum má nefna að Louisi-
ana er ein allsherjar lista- og 
arkitektúrsveisla sem hægt er að 
njóta allan ársins hring og er eng-
inn svikinn af því að heimsækja 
þetta einstaka safn. siggaheimis@com

Hönnunarborgin 
Kaupmannahöfn
● Skandinavísku höfuðborgirnar hafa upp á margt að bjóða þegar kemur að hönnun.

Frá sýningunni Living á Louisiana-
safninu. Tréhótel í Svíþjóð.

Mannvirki eru sköpuð og brennd á uppákomunni The Burning Man í Bandaríkjunum.

Ýmislegt má byggja úr gömlum húsum. Mynd af sýningunni á Louisiana-safninu.

Ólympíuleikvangurinn Velodrome í London er tilnefndur til RIBA Stirling Prize 
2011. NORDICPHOTOS/AFP

Andreu hefur sagt að tækifæri eins og að hanna 
óperuhúsið í Peking bjóðist aðeins einu sinni.

Yfirnáttúrulegur
veitingastaður

Gló leggur ríka áherslu á að nota 
einungis ferskasta og besta hráefni 
sem völ er á.

Listhúsinu Laugardal · Engjateig 19 · 104 Reykjavík

Sími 553 1111 · www.glo.is

Opið alla virka daga 11-20
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Stóri stuðningspúðinn 
kominn aftur 19.900

SUMARTILBOÐ
OG NÝJAR VÖRUR

Listh

50% afsláttur af rúmstæðum

160 cm, 180 cm og 193 cm.
Verð frá 

50% afsláttur 

Listhúsinu Laugardal

12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

50% afsláttur af rúmstæðum

70% afsláttur 
af pífu pilsum á rúm

Er til rykkt og slétt, í mörgum
litum og stærðum.

SAGA Queen rúm 129.900 
ÞÓR Queen rúm 

Hágæða svæðisskiptar heilsudýnur

Þrýstijöfnun er lykilorðið

Svæðisskiptar heilsudýnur með betri 
stuðningi, mýkra axlasvæði og góðum 

stuðningi við mjóbak

Betri öndun

Til í öllum algengustu rúmstærðunum

Mest selda stillanlega heilsurúmið hjá 

Svefn og heilsu með okkar bestu 

heilsudýnu.

Þrýstijöfnun er lykilorðið

Svæðisskiptar heilsudýnur með betri 

 hefur allt sem gott stillanlegt rúm 
þarf að hafa á fábæru verði.

 er einnig með þráðlausa 
fjarstýringu og nuddi.

dregst að veggnum eins og nafnið bendir til. 

Einn mest seldi ameríski botninn í heiminum. 

Fæst í eftirfarandi breiddum: 

80, 90, 97, 120, 140 og 150 cm

Stóri stuðningspúðinn
kominn aftur 19.900

50% afsláttur 

Listhúsinu Laugardal

555000%%%% afsláttur

Mest selda stillanlega heilsurúmið hjá 

Svefn og heilsu með okkar bestu Svefn og heilsu með okkar bestu

heilsudýnu.

m

til.

um.
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HEIMA VIÐ

heimili& 
hönnun

INGIBJÖRG HANNA 
BJARNADÓTTIR 
GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR 

Hún hefur getið sér gott orð fyrir 
hönnun sína á herðatré með 
hrafni ásamt fleiru sem sjá má á 
vefsíðunni ww.ihanna.net.

Síðasti hlutur sem 
ég keypti mér er?  
… Guli vasinn Clo-
sely Separated 
Vase frá Muuto. Ég 
hafði dáðst að þess-
um fallega skúlptúr 

lengi. Þar sem bæði 
afmælið mitt og jólin 
eru í sama mánuði og 

stundum of langt að 
bíða fram í desember ákvað ég að 
gefa mér hann í sumargjöf.

Eftirlætis húsgagnið mitt er?  
… Sófinn sem amma mín og afi 
áttu. Ég dáist að honum enda-
laust. Strákunum mínum finnst 
hann ekki síðri og byggja oft hús 
úr pullunum á honum.

Uppi á vegg hangir?  … Mál-
verkið Man-
dala eftir 
Rannveigu 
Helgadóttur. 
Við hjónin 
fengum þetta 
fallega verk í 

brúðargjöf frá tengdaforeldrum 
mínum.

Næsta framkvæmd á heimilinu 
er?  … Að klára gestaherbergið. 
Það hefur verið lengi á dagskrá en 
nú erum við komin á gott skrið 
og gestirnir geta farið að boða 
komu sína.

Á FERÐINNI
UM LANDIÐ

3.-5. JÚNÍ Sjóarinn síkáti í Grindavík           
               
10.-11. JÚNÍ  Kótelettan á Selfossi     
               
17.-18. JÚNÍ  200 ára afmælishátíð Jóns Sigurðssonar 
 á Hrafnseyri. Íslenskar dægurperlur 
 Helga Björns í Hörpu
 
24.-25. JÚNÍ Sólseturshátíð í Garði. 
              
1.-2. JÚLÍ  Sauðárkrókur
               
8.-9. JÚLÍ  Borgarnes
                               
15.-16. JÚLÍ  Útihátíð Bylgjunnar á Flúðum
               
22.-23. JÚLÍ Franskir dagar á Fáskrúðsfirði      
               

BYLGJULESTIN Í SUMAR

5.-6. ÁGÚST Fiskidagurinn mikli á Dalvík

12.-13. ÁGÚST Blómstrandi dagar í Hveragerði

20. ÁGÚST Afmælishátíð Bylgjunnar á Ingólfstorgi 
 á Menningarnótt í Reykjavík
 
26.-28. ÁGÚST Afmælishátíð Bylgjunnar í hljóðveri  
 Bylgjunnar í Skaftahlíð

ÆVINTÝRAEYJAN MEÐ
HEMMI GUNN OG SVANSÍ
Á laugardaginn verður Ævintýraeyjan með 
Hemma Gunn og Svansí á Bylgjunni. Boðið 
verður upp á frábær tónlistaratriði og 
uppákomur fyrir alla fjölskylduna. 
Vertu með Bylgjunni og Olís um helgina.

BYLGJULESTIN ÞAKKAR Árnesingum og 
öðrum gestum frábærar móttökur um síðustu 
helgi. Nú um helgina verður Bylgjulestin á 
Fáskrúðsfirði á Frönskum dögum.

 VIÐ VERÐUM
Á FÁSKRÚÐSFIRÐI

UM HELGINA
á Frönskum dögum

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÍÞRÓTTIR Á ÞÍNUM HEIMAVELLI
Meiri Vísir.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, 
meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.


