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KYNNINGARBLAÐ

Heimilið

Smíðaði
húsbíl í stað
þess að fara
á barinn
MARAÞON
Fréttablaðið vinnur að sérblaði um maraþon.
Í þessu blaði verður hægt að kaupa bæði auglýsingar sem og
kynningar.
Blaðið kemur út 28. júlí.

Áhugasamir geta haft samband við auglýsingadeild sérblaða.
Sími 512 5402
serblod@365.is

Hallur Ingi Hallsson sefur
í sendibíl. Hann segir úreltan hugsunarhátt að
fólk þurfi að kaupa sér
mörg hundruð fermetra
einbýlishús. Smáhýsi sé
spennandi kostur og einfaldi lífsstílinn. ➛2
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Ragnheiður
Tryggvadóttir
heida@365.is

Framhald af forsíðu ➛

F

yrsta nóttin var ótrúlega góð,
ég hafði aldrei sofið betur.
Nú hef ég búið í bílnum í
þrjár vikur. Mér finnst plássið
bara stækka og stækka og ég vil
hvergi annars staðar vera. Þetta
er orðið ansi kósí hjá mér,“ segir
Hallur Ingi Hallson en hann innréttaði Renault Master sendibíl
sem húsbíl og ætlar sér að búa að
staðaldri í bílnum.
„Ég fékk hann ódýrt, á 850 þúsund kall, reif allt innan úr honum,
þreif hann vel og málaði og
byggði innan í hann aftur. Veggir,
loft og gólf er allt einangrað með
25 mm steinull og bíllinn heldur
hitanum vel inni. Ég er með
lítinn rafmagnsofn sem er meira
en nóg, rýmið funhitnar strax.
Fyrir veturinn ætla ég að setja inn
olíumiðstöð. Ég frýs ekkert í hel
hérna,“ segir hann hress.
Hallur vinnur við smíðar
og verkefnið vafðist ekki fyrir
honum. Það tók hann tvo mánuði
að gera bílinn gistihæfan. Hann
stendur í bílastæði fyrir framan
hús foreldra Halls og er þar í
sambandi við rafmagn. Hallur
er að setja upp eldunaraðstöðu
í bílnum en hefur fram að þessu
bjargað sér með samlokum. Auk
þess er honum boðið í mat inn til
mömmu.
„Það verður hægt að elda hérna
inni en ég er enn þá að smíða
eldhúsið. Keypti skáp í IKEA og
setti ryðfría stálplötu ofan á hann.
Ég er með gaseldunargræju og
pönnu og mun setja ryðfría plötu
upp á vegginn líka. Kraftmikil
vifta verður einnig sett upp svo
það verði engin steikingarbræla
í bílnum. Svo á ég safapressu,
en það fylgja henni reyndar svo
mikil þrif að það gæti orðið vesen.
Verð frekar með lítinn blandara.
Ég hef verið að ná mér í Subway
og borða líka inni hjá mömmu.
Til skrauts hengdi ég upp nokkur
gerviblóm og langar í heilan
frumskóg hérna inni. Búinn að
setja upp gullkeðjur og glasahaldara sem hangir í keðju. Ég læt bara

„Mér finnst plássið bara stækka og stækka og ég vil hvergi annars staðar vera,“ segir Hallur Ingi Hallsson um húsbílinn sinn. MYNDIR/STEFÁN

Ég ákvað bara að
hætta að eyða
peningum á barnum og
gera eitthvað sniðugt við
þá í staðinn. Nú er ég
kominn með fínan bíl
sem ég get búið í.
Hallur Ingi Hallsson

ráðast hvernig þetta kemur til
með að líta út á endanum,“ segir
Hallur. Hann búi einn í bílnum og
geti haft sína hentisemi. „Ég gekk

Hallur ætlar sér að ferðast um heiminn í bílnum þegar fram líða stundir.

Kírópraktorarnir, Guðmundur Freyr Pálsson
og Andri Roland Ford, hafa hafið störf hjá
Kírópraktorstofu Íslands.

aldrei út,“ segir hann hlæjandi
og bætir við að foreldrarnir séu
ánægðir með þetta framtak hans.
Sjálfur hefur hann fulla trú á að
smáhýsi séu það sem koma skal.
„Ég kom meira að segja þeirri
hugmynd á framfæri við Mosfellsbæ, að skaffa götu þar sem
ungt fólk gæti reist sér smáhýsi.
En bærinn var ekkert hrifinn,
græðir líklega ekki neina peninga
á því. En það er úrelt pæling að
allir séu að kaupa sér 250 fermetra einbýlishús. Þetta einfaldar
lífsstílinn og sparar líka helling
af peningum. Ég er allavega
orðinn mjög góður í að spara
peninga,“ segir hann. Hugmyndin
að bílnum hafi einmitt kviknað
þegar hann ákvað fara betur með
aurana.
„Ég ákvað bara að hætta að
eyða peningum á barnum og gera
eitthvað sniðugt við þá í staðinn.
Nú er ég kominn með fínan bíl
sem ég get búið í. Ég ætla að vera
hérna í sumar og næsta vetur og
svo fer ég bara að ferðast þegar
allt verður tilbúið, skoða heiminn
og svindla mér í skíðalyfturnar í
Austurríki.“

Í bílnum hefur
Hallur komið
fyrir rúmi,
ísskáp og eldunaraðstöðu.

Smáauglýsingar

512 5000

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

Bílar óskast

Bílar
Farartæki

Málarar

Þjónusta

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

STAÐGREIÐI BÍLA 0-MILLJ!

NISSAN Qashqai glerþak 360
myndavél . Árgerð 2016, ekinn 34
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 3.590.000.
Rnr.270844.

SÁ FLOTTASTI

PORSCHE Macan S diesel. Árgerð
2017, ekinn 3000 KM, dísel,
sjálfskiptur 7 gírar.21” felgur Verð
10.900.000. Rnr.222605. Seljandi
skoðar skipti.

Öruggir Vinnuvéla-Lyftara og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

Óska eftir að kaupa bíla á allt að
millj. staðgreitt! Þeir mega þarfnast
lagfæringa helst ekki eldri en ‘05,
skoða allt er með pening og pappíra
klára og get gengið frá kaupum
strax, ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691
9374.

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

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

Húsaviðhald

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Hjólbarðar
BESTA VERÐIÐ

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

HYUNDAI Tucson premium.
Árgerð 2015, ekinn 30 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 4.790.000.
Rnr.211884.

Höfðabílar
Fossháls 27/ Dragháls megin,
110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Bókhald
NÝ SAILUN DEKKIN Á
NÝJU
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Garðyrkja

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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

JEEP Grand cherokee laredo 4x4.
Árgerð 2007, ekinn 199 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 990.000.
Rnr.260527.

SUZUKI Grand vitara dísel. Árgerð
2014, ekinn 103 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Verð 2.390.000. Rnr.302027.

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

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

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

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

Nudd
NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2015,
ekinn 82 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.490.000. Rnr.302127.
AUDI Q5 quattro. Árgerð 2014,
ekinn 8 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 7
gírar. Verð 5.980.000. Rnr.211862.

Hobby 540 kmfe Exellent nýsk mai
2017 rafgeymir, hleðsla, varadekk,
sólarsella,gaskútur, fortjald,tilbúið
í útilegu verð 3,980,000 kr skipti
möguleg raðn, 122587

FORD Fiesta eco boost. Árgerð
2017, ekinn 18 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 2.090.000. Rnr.250661.

HYUNDAI I20. Árgerð 2017, ekinn 0
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.990.000.
Rnr.270884.
Hobby 560 UL Prestige nýsk. maí.
2017 Tvö aðskilin rúm, varadekk,
rafgeymir, hleðsla, sella, fortjald,
gaskútur tilbúinn í útileguna, verð
4,180,000 kr Skipti möguleg. Raðn
122589

Bíll.is
Malarhöfði 2, 110 Rvk.
Sími: 577 3777
www.bill.is

DODGE Durango citadel. Árgerð
2016, ekinn 17 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 8.480.000.Einn
með öllu Rnr.115938.

POLARIS Sportsman x2 800. Árgerð
2007, ekinn 4 Þ.KM, bensín, . Verð
990.000. Rnr.212332.

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir eru
okkar besta auglýsing

Ferðavagnamarkaður
Netasala,
Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is
YAMAHA Fjr1300a. Árgerð 2006,
ekinn 19 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
TilbosVerð 990.000. Rnr.212387.

GOLFBÍLL

KRÓKUR

Yamaha YDRE 48 volt Golfbíll
(rafmagn) ver leikandi 36 holur á
hleðslu, árg 2013 með húsi, verð
aðeins 990 þús !!! Uppl veittar í síma
8972908

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

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

FAST

COMBI CAMP Venezia quick. Árgerð
2006, ekinn -1 Þ.KM, ??, . Verð
690.000. Rnr.330722.

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

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.is
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Til bygginga

SPÁSÍMINN 908 5666

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

Ertu að leita
að talent?

Iðnaður
HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA.
BYGGINGA. S
SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

Öll almen krabba og krana vinna s
773-8099 Robbi.

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

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.

Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Tómstundir
Ferðir

Umsækjendur, skráið ykkur á

www.talentradning.is

Fyrir veiðimenn

Keypt
Selt

Húsnæði

Til sölu
Húsnæði í boði

2 Laga Jaxon vöðlujakki með
útöndun, góða vatnsheldni ,góða
hettu ,stroff á ermun og flísklædda
vasa. Lang besta verðið 15.900 kr.
Veiðiportið Grandagarði 3 s.5529940

Til leigu er einbýlishús 90m2 á einni
hæð Í Kinnahverfi, 220 Hafnarfirði. 2
svefnherbergi, rúmgott baðherb.og
stofa opin inní eldhús. Húsið leigist
með eða án húsgagna Án húsgagna
er leiguverð 200.000.- á mán.
Leigutími frá 15.september 2017 í
eitt ár. Umsóknir og upplýsingar um
leigutaka sendist: brattakinn2018@
gmail.com

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.

Óskast keypt

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is
Sími: 552-1600

Uppl. í síma 863 4291

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
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

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.

starfsmannaþjónusta
HANDAFLs.EHF
777 2 333
777 2 s.
333

