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KYNNINGARBLAÐ

Heimili

.is

Pallur á tveimur hæðum
MYND/VILHELM

Allt það
helsta úr heimi
TÍSKUNNAR
á einum stað
GLAMOUR.IS

Margrét Tryggvadóttir rithöfundur þráði að geta gengið
út í garðinn sinn af svölunum. Þegar loksins var gengið í
verkið urðu svalirnar að tveggja hæða palli. ➛2
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Brynhildur
Björnsdóttir

brynhildur@365.is

M

argrét flutti í Reynihvamm
í suðurhlíðum Kópavogs
fyrir rúmlega tuttugu
árum, þá nýbyrjuð að búa. „Þetta
er elsti hluti bæjarins, mjög gróinn
og alltaf gott veður. Ég man þegar
ég flutti hingað fyrst þá fannst
mér ég vera komin til Danmerkur.
Hér hafði öspum verið plantað og
þær orðnar risastórar. Þær hafa
nú margar verið höggnar núna þó
það sé nóg eftir en ég gleymi aldrei
lyktinni sem var hér og tilfinningunni fyrir því að búa inni í skógi.
Við bjuggum á neðri hæð sem
var gengið inn í úr garðinum svo
við vorum með opið út frá apríl og
fram í október og garðurinn varð
eiginlega hluti af íbúðinni. Í þessu
hverfi eru húsin frekar lítil en garðarnir risastórir enda ræktaði fólk
sér til matar hér á árum áður og
gerir enn, nágrannarnir eru með
hænsni og skemmtileg sveitastemming. Og okkur fannst æðislegt að geta gengið beint út í garð,“
segir Margrét.
Fjölskyldan stækkaði við sig í
sömu götu árið 2001 en þar fylgdi
böggull skammrifi. „Það voru einar
litlar svalir á efri hæðinni og svo
þurfti að ganga hring í kringum
húsið til að komast í garðinn. Við
söknuðum þess mikið að komast
ekki fyrirhafnarlaust út í garð.“ Því
var ákveðið að setja stiga fram af
svölunum og niður í garðinn en
af ýmsum ástæðum dróst verkið
þannig að þegar loks var hægt að
hefjast handa hafði hugmyndin
tekið ýmsum breytingum.
„Það sem átti að verða örlítil

Margrét Tryggvadóttir rithöfundur nýtur lífsins í blíðunni á tveggja hæða pallinum sínum. MYNDIR/VILHELM

stækkun á svölunum varð að
stórum palli og stiga niður og
svo árið eftir var komið að því
að endurnýja hellur sem voru í
garðinum undir svölunum og við
ákváðum að setja bara pall þar
líka. Þannig að núna er ég með pall
á tveimur hæðum,“ segir Margrét
alsæl og bætir við að þar sé alltaf
skjól. „Það getur alveg blásið inn á
hann og fennir stundum en oftast

Það sem
átti að
verða
örlítil
stækkun á
svölunum
varð að
tveggja
hæða palli.

er ótrúlegt skjól og við grillum hér
allt árið.“
Margrét segir að húsgögnin á
pallinum séu samansafn héðan og
þaðan þó uppistaðan sé garðhúsgögn sem eiginmaður Margrétar,
Jóhann Hansen, fékk í þrítugsafmælisgjöf fyrir sautján árum.
Tengdafaðir Margrétar sér svo
um að prýða pallinn blómum en
annars er stefnan að leyfa því að
vaxa óáreitt sem ákveður að sá sér
í potta og kirnur. Fyrir nokkrum
árum var settur heitur pottur á
neðri pallinn og svo náttúrlega
róla. „Þetta er bekkur sem maðurinn minn smíðaði og hægt er að
rugga sér í. Það er skyggni yfir og
mikið skjól og dásamlegt að sitja
þar og lesa eða spjalla.“

Flest það sem
grær er velkomið á pallinn,
hvort sem það
er fært í pott eða
sáir sér sjálft.

Örlítil stækkun
á svölunum endaði sem pallur á
tveimur hæðum
þar sem hægt
er að grilla allan
ársins hring.

frettabladid.is/sumarleikur

Ruggubekkurinn
þar sem hægt er
að týnast í bók
eða spjalli.

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is,
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351 Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357

Útgefandi:
365 miðlar

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 |
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433

Ábyrgðarmaður:
Svanur Valgeirsson

Smáauglýsingar

512 5000

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

Bílar til sölu

FORD F350 platinium. Árgerð 2017,
ekinn 5 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
8.048.000.+ VSK Rnr.115864.
TOYOTA Rav4 hybrid vx 4wd. Árgerð
2017, ekinn 6 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 6.290.000. Rnr.151822.
TOYOTA Corolla sport. Árgerð 2005,
ekinn 188 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
690.000. Rnr.288949.

NISSAN Qashqai. Árgerð 2017,
ekinn 25 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
3.890.000. Rnr.115892.

GMC Sierra denali 3500hd nýja vélin
. Árgerð 2017, ekinn -1 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur.m öllu Verð 7.975.000.+
vsk Rnr.211296.

TOYOTA Rav4 gx. Árgerð 2016, ekinn
36 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
4.790.000. Rnr.151848.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is
VW Golf gti. Árgerð 2014, ekinn
66 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 6
gírar.Ásett verð 3.990 tilboðVerð
3.190.000. Rnr.211354.

HONDA Cr-v advance. Árgerð 2006,
ekinn 130 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.390.000. Rnr.288940.

GASTRO TRUCK

Veitingabíll til sölu,skoðaður
18,tilbúinn í business,verð 3,5 . uppl.
8205181

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir
slöngubátar með álgólfi og mikla
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m 4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

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

Ford Transit árg.’06 afturhjóladr.
Tvöföldu að aftan, fortjald á
markísu ekinn 55 þ. Nýleg dekk, allir
geymar nýjir. Einn með öllu verð.
6.9 millj. Uppl. Í síma 699-4794

Atvinna

SMIÐIR -- VERKAMENN
VERKAMENN -- MÚRARAR
MÚRARAR
SMIÐIR
ErumErum
með vana
meðsmiði,
vanaverkamenn,
smiði,
múrara og pípara sem eru klárir í vinnu.

verkamenn, múrara og pípara
sem eruHANDAFL
klárir í mikla
EHF vinnu.

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.
TOYOTA Yaris 1.3 orange. Árgerð
2017, ekinn 2 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.690.000.
Rnr.151849.

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

TOYOTA Land cruiser 100 vx.
Árgerð 2006, ekinn 269 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 5 gírar. Verð 3.980.000.
Rnr.115902.

starfsmannaþjónusta

HANDAFLs.EHF
777 2 333
777 2 s.
333

NÝIR
NISSAN LEAF TEKNA +
30 KWH RAFHLAÐA MEÐ 250 KM DRÆGNI

BÍLAR

EVRÓPU

Ð
Í ÁBYRG

BÍLAR MEÐ ÖLLUM
HUGSANLEGUM
AUKABÚNAÐI
ÞAR Á MEÐAL:
360 gráðu
myndavélakerfi
Bose hljóðkerfi

VERÐ KR.

Sólarsella

3.580

Leðursæti
... og öll önnur hugsanleg þægindi

586 1414

stora@stora · www.stora.is
facebook.com/storabilasalan

ÞÚSUND

KOMIÐ OG REYNSLUAKIÐ - BÍLAR Á STAÐNUM

opið í dag 10-18
kaffi á könnunni

90% lánamöguleikar

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík
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Hreingerningar

Nudd

VY-ÞRIF EHF.

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

Garðyrkja

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

Spádómar
SPÁSÍMINN 908 5666

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

Innfluttur 2013, tveir eigendur,
viðhaldsbók frá upphafi. Ekinn 160
þús Verð: tilboð. S. 8973015

Fyrir veiðimenn

TIL LEIGU NÝLEGT 285 1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI
Í REYKJAVÍK
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

Rafvirkjun

Bílar óskast

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

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

Húsnæði óskast
ÓSKA EFTIR 3-4 HERB. ÍBÚÐ/
HÆÐ
Óska eftir 3ja-4ja herbergja íbúð/
hæð, helst í Kóp, Garðab eða
Hafnaf., allt kemur til greina.
Aðeins langtímaleiga. Reglusemi,
skilvísar greiðslur og meðmæli ef
óskað er.

Brjálað tilboð af flugulínum 2 fyrir
einn af Vision ,scientific Anglers
og aqua flugulínum. Veiðiportið
Grandagarði 3 s.552-9940

Til sölu

Óskum eftir smiðum til vinnu.
Fjölbreytt störf í boði. Uppl. í s. 661
9083

Húsnæði í boði

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

CITROËN XM 2.0, 1996

Hópferðabílar

NUDD

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

Tómstundir
Ferðir

MÓTTAKA / HOTEL
RECEPTIONIST

41 - A Townhouse Hotel leitar af
starfsmanni í móttökustarf með
frábæra þjónustulund í krefjandi
og skemmtilegt starf. Ensku
kunnátta skilyrði. Ef þú heldur að
þetta sé eitthvað fyrir þig sendu
okkur þá ferilskrá á jobs@41hotel.
is
41 - A Townhouse Hotel is looking
for a receptionist/ greeter to join
our team. It must be confident
and professional, have strong
customer service skills and be
able to work as a team player.
Fluent english required. It this
sounds interesting to you please
send your cv to jobs@41hotel.is

Uppl. í síma 863 4291

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

Atvinna

Almenn garðvinna, sláttur og úðun
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698
1215

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

VEISLAN

Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð
og góð umgengni. Tilboð eða
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður
896-5758.

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

Óskast keypt

HEIMAVÍK

VEIÐIBÆNDUR

Þjórsá, Ölfusá, Hvítá laxanetin
tilbúin. heimavík ehf. S 892 8655
www.heimavik.is

Mat á umhverfisáhrifum
Álit Skipulagsstofnunar

Geymsluhúsnæði

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Hjólbarðar

Efnistaka Ístaks í Stapafelli á Reykjanesi

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Flotnet, sökknet. Heimavík. S. 892
8655 www.heimavik.is

Húsnæði

Til bygginga

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
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.

Fasteignir

9O7 2OO3

Tilkynningar

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

gjofsemgefur.is

Veislan óskar eftir bílstjóra í 100 %
vinnu, einnig leitar Veislan eftir að
ráða einstakling í framtíðarstarf
smurbrauði. Verður að vera
íslenskumælandi.
Umsóknir sendist á
andrea@veislan.is

Málarar

Bátar

GEFÐU
VATN

Atvinna í boði

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

Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. Álitið liggur frammi hjá Skipulagsstofnun,
Borgartúni 7b, Reykjavík. Álitið og matsskýrslu Ístaks er einnig að finna
á vef stofnunarinnar www.skipulag.is.

Til sölu

Allt hjá okkur

Sýningarsalur við Dragháls

VINDSKILTI - AUGLÝSINGASKILTI

26.900.Stærð A0

kr án/vsk

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Lundur 92

200 Kópavogur

Pípulagnir
PÍPULAGNIR

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

OPIÐ HÚS Í DAG

19.900.-

miðvikudaginn 12.júlí kl.17:00-17:30

Helgi Jónsson
aðstm. fasteignasala

sími: 780 2700
helgi@miklaborg.is
Gunnar Helgi Einarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 615 6181
gunnarhelgi@miklaborg.is

Mjög falleg og björt 114,6 fm endaíbúð á 5. hæð í góðu fjölbýlishúsi.
Vandaðar innréttingar og tæki.
Eignin skiptist í : forstofu,
sjónvarpshol, eldhús, stofu,
borðstofu, baðherbergi, tvö svefnherbergi, þvottahús og geymslu.
Rúmgóðar yfirbyggðar suður svalir.
Eignin er laus til afhendingar strax.
Verð:

65,9 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

Stærð A1

kr án/vsk

A0 Myndstærð 80 x 100 cm
Ásýnd beggja vegna

A1 Myndstærð 60 x 80 cm
Ásýnd beggja vegna
Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300
verslun@verslun.is

4901#

Þjónusta

