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Hjónin Magnús Freyr Gíslason og Kolbrún Dögg Sigurðardóttir hanna og smíða heimilismuni úr viði á Sauðárkróki
undir heitinu Gagn. Einfaldleiki einkennir hönnunina. ➛2
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V

ið fluttum á Sauðárkrók árið
2015 eftir átta ár við nám
og störf í Kaupmannahöfn
og síðar þrjú ár í Reykjavík en við
eigum bæði okkar rætur í Skagafirði.
Þá var Magnús byrjaður að læra
húsgagnasmíði og Fjölbrautaskóli
Norðurlands vestra býður upp á
helgarnám í faginu. Fyrsta varan
kom til þegar Magnús braut gamalt
tekk skóhorn sem við höfðum keypt
á námsárunum, fór út í skúr til að
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laga það en endaði á að smíða nýtt
frá grunni. Síðan hafa fleiri vörur
bæst við og sér ekki fyrir endann á
ævintýrinu,“ útskýrir Kolbrún Dögg
Sigurðardóttir en hún og eiginmaðurinn Magnús Freyr Gíslason settu
á fót hönnunar- og framleiðslufyrirtækið Gagn á síðasta ári.
Magnús lauk námi í arkitektúr
frá Konunglegu Listaakademíunni í
Kaupmannahöfn og sinnir húsvernd hjá Minjastofnun Íslands.
Náminu í húsgagnasmíðinni lýkur
hann í vor. Kolbrún er grunnskólakennari við Árskóla og segist enga
formlega menntun hafa í hönnun
eða smíði en er að sögn Magnúsar,
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STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU
Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
-Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu
Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira.
Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar hver á sínu sviði.
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða.
Umsögn:
S.l. vetur stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla Íslands. Námið stóð
vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu að kennslunni og
áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn á námsefninu og
ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið okkar er
og þá virðingu sem okkur ber að sýna því. Kennararnir voru mjög færir og
fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu til skila.
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.

Guðrún Helga
Bjarnadóttir,
Vestmannaeyjum

Opið 8-22

FerðamálaskóliÍslands
Íslands •• www.menntun.is
www.menntun.is •• Sími
Sími567
5671466
1466
Ferðamálaskóli

„Katla, átta ára, hjálpar til við hugmyndavinnu og kemur reglulega með hugmyndir að nýjum vörum á meðan Hinrik,
tveggja ára, gæða- og álagsprófar allar frumgerðir sem rata inn á heimilið.“

mikil smekkmanneskja og prófar sig
áfram á verkstæðinu.
Fyrir utan skóhornið er að finna
blómastanda í vörulínu Gagns og þá
er bæði skenkur og spegill á teikniborðinu.
„Útgangspunkturinn hjá okkur
er alltaf einföld vara, þar sem efniviðurinn er í forgrunni,“ útskýrir
Magnús. „Við reynum að horfa á
hluti í umhverfi okkar sem gætu
notið góðs af því að verða strípaðir
niður í sín grunnelement og endurhannaðir í fallegum viði. Þær vörur
sem við höfum sett á markað hingað
til eru allar úr heilviði; hnotu og eik.
Hann nýtur sín sem efniviður í ein-
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Sólgæti – ávallt gott verð og nú enn betra!

Hollt og gott!
FRÁBÆR TILBOÐ

27.apríl – 8. maí

földu, vel hönnuðu stykki og það er
mjög verðlaunandi að hafa unnið að
verki lengi og pússað tímum saman,
og sjá loks mattan, litlausan flötinn
lifna við þegar fyrsti olíudropinn
lendir á honum.“
Hvert skóhorn er sagað út í gróft
mál og svo skorið út með útskurðarhnífi. Ekkert skóhorn er því
nákvæmlega eins. Blómastandarnir
eru úr eik og hnotu og framleiddir
í tveimur stærðum. Einfaldleiki
einkennir hönnun Magnúsar og
Kolbrúnar en mikil vinna liggur á
bak við hvern hlut.
„Sú vinna á öll að leiða til þess
að maður upplifi ekki hlutinn sem
ofhannaðan, sem gæti hljómað sem
mótsögn,“ segir Magnús.
„Þessa dagana erum við að leggja
lokahönd á prótótýpu af skenk sem
við erum mjög spennt fyrir. Hann
er í skandinavískum stíl og verður
einföld og vel smíðuð mubla. Þá er
spegill á teikniborðinu sem mun
verða í ætt við blómastandana. Það
er spennandi vor fram undan með

fullt af nýjum vörum og áframhaldandi hugmyndavinnu. Við erum
með fulla bók af skissum sem munu
fara í þróun ein af annarri á milli
þess sem við afgreiðum pantanir,“
segir Magnús
Hvernig hafa viðtökurnar
verið? „Viðtökurnar hafa verið fram
úr björtustu vonum og við erum
rosalega þakklát fyrir þau fallegu
skilaboð sem okkur hafa borist,“
segir Kolbrún. „Það er mjög hvetjandi og því fara flestöll kvöld og
helgar í smíðavinnu og utanumhald.
Krökkunum okkar finnst þetta sem
betur fer líka spennandi og hafa lagt
hönd á plóg. Katla, átta ára, hjálpar
til við hugmyndavinnu og kemur
reglulega með hugmyndir að nýjum
vörum á meðan Hinrik, tveggja ára,
gæða- og álagsprófar allar frumgerðir sem rata inn á heimilið. Við
munum reyna að deila eins miklu
af verkstæðislífinu á Instagram og
Facebook ef tími gefst til að stoppa
og taka mynd.“ @gagniceland www.
facebook.com/gagniceland/
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Blómastandarnir eru úr eik og
hnotu og framleiddir í tveimur
stærðum.
Einfaldleiki einkennir hönnun
Magnúsar og
Kolbrúnar.
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Skenkur og spegill munu bætast við vörulínu Gagns fljótlega.

“Fyrsta varan
kom til þegar að
Magnús braut
gamalt tekkskóhorn sem við
höfðum keypt
á námsárunum,
fór út í skúr til
að laga það en
endaði á að
smíða nýtt frá
grunni,“ segir
Kolbrún.

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Hjólbarðar

Hreingerningar

512 5000

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

Húsaviðhald

Fréttablaðið eykur þjónustu sína við
lesendur á landsbyggðinni.

Hreingerningar - Bónun Bónleysing Flutningsþrif - Þrif
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir
menn.

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

NOTUÐ DEKK TIL SÖLU

Dekk til sölu. 195/50R15.
185/65R15. ofl. í stærð 15”. Sími
867 4777.

Þjónusta

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

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

Málarar
Pípulagnir

PÍPULAGNIR

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069 663 5315

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert
próf, engin skráning, BARA GAMAN.
Vespurnar eru til í fjórum flottum
litum. Sama lága verðið 154.900.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Bílar til sölu

Land Rover Discovery 4.S nýsk.
04/13 ek. 57þús 3 L dísel, sjálfsk.
Leður, bakkskynjarar. Einn eigandi,
verð 7.990.000. kr. s:8923207

Varahlutir

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Til sölu

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

Tökum að okkur alla almenna
málningarvinnu. 30 ára reynsla.
Tímakaup eða tilboð. Upplýsingar í
síma 8488899 eða 8986796.

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

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

mest lesna dagblað landsins.
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Spádómar

Keypt
Selt

SMIÐSKRAFTUR EHF.

Tómstundir
Ferðir

Húsnæði

NÝSMÍÐI OG VIÐHALD.

Getum bætt við okkur verkefnum
gipsvinna, parketlagnir og allt
almennt viðhald.
Uppl. í s. 663 3944 Ingi

Óskast keypt

Fyrir veiðimenn

Húsnæði í boði
Til leigu 180 fermetra raðhús með
bílskúr í Seljahverfinu stutt frá
Seljaskóla í langtímaleigu. Leiga er
kr. 340.000 á mánuði. Greiða þarf
2 mánuði í tryggingu. Leigutaki
greiðir fyrir hita og rafmagn. Óskað
er eftir sakavottorði, meðmælum
frá fyrri leigusölum og upplýsingum
um atvinnu. Áhugasamir sendið
fyrirspurnir á leiga17@outlook.com

smidskraftur@gmail.com

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

SPÁSÍMINN 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Geymsluhúsnæði

SPÁSÍMI 908 7000

Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör
trúnaður. Opið til 22.

Til bygginga

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

Alvöru flökunarhnífar úr 440
stáli Verð 2.990 kr. Veiðiportið
Grandagarði 3 552-9940

Rafvirkjun

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Atvinna

Atvinna í boði
Garðyrkjufyrirtæki á
höfuðborgarsvæðinu óskar
eftir starfsfólki í sumarvinnu.
Viðkomandi verður að vera með
bílpróf. Umsókn ásamt ferilskrá
sendist á netfangið hreinirgardar@
gmail.com

HÁSETI / STÝRIMAÐUR

Tvo duglega háseta og stýrimann
vantar á 200t netabát frá
Þorlákshöfn sem fer síðar á humar.
Uppl. í s. 892 0367 og 483 3548

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

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

Save the Children á Íslandi

Alhliða smíðavinna Smíðaverktakar
ehf 777-0709 8695927
smidaverktakar@gmail.com
Facebook: smiðaverktakar ehf

Atvinna

Smiðir óskast!
Upplýsingar sendist á netfangið
magnush@centrum.is
eða hafið samband í síma 8924547 / 8975547
Magnús og Steingrímur ehf.

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.

Heilsa

Tryggðu þé
r
áskrift á að
eins
333 kr. á da
g*
9.9
90 kr. á má

nuði

*9.990.- á mánuði.

Nudd
TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301
www.tantratemple.is

365.is Sími 1817

Tilboð

Snyrti & nuddstofan Smart
Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Sumartilboð
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

