
KYNNINGARBLAÐ

„Það er alveg nóg af 
boðum og bönnum í 
þessum heimi, en þegar 
kemur að jólum og 
jólaskrauti er bara að 
njóta,“ segir Soffía Dögg 
Garðarsdóttir, blóma-
skreytir og eigandi heim-
ilisbloggsins Skreytum 
hús.   ➛6
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Glæsilegt matarstell frá Royal Copenhagen sem fæst í Kúnígúnd. MYNDIR/ANTON BRINK

Kúnígúnd  
blómstrar í Kringlunni
Verslunin Kúnígúnd hefur fært sig um set í Kringlunni. Er núna á fyrstu hæð á móti 
Hraðlestinni. Með flutningnum hefur verslunin stækkað mikið og vöruúrval aukist 
til muna. Mörg þekktustu vörumerki í gjafavörum er að finna í Kúnígúnd.  ➛2

MARAÞON 
NOW OG 
11GB Á 
3.990 KR.* 

MARAÞON 

365.is

*á mánuði



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. 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 
Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

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 

Kúnígúnd hefur opnað nýja og glæsilega verslun á neðri hæðinni í Kringlunni á móti Hraðlestinni.  MYND/ANTON BRINK

Það er hægt að velja um mörg falleg 
stell í Kúnígúnd, mörg með langa sögu.

Annað fallegt matarstell í Kúnígúnd. Glæsilegar jólavörur eru komnar í 
Kúnígúnd.

Jórunn Þóra Sigurðardóttir verslunarstjóri. MYND/ANTON BRINK

Í Kúnígúnd er 
mikið úrval fal-
legra gjafavara. 

Jólagjafir, afmælisgjafir, brúðargjafir, skírnargjafir eða aðrar tækifærisgjafir. 
Þær fást allar í Kúnígúnd. 

Nýtt og ferskt útlit einkennir 
verslunina Kúnígúnd í 
Kringlunni. Mikil lofthæð 

gerir rýmið opið og fallegar upp-
stillingar sýna vel það mikla úrval 
af matarstellum og öðrum vörum 
sem boðið er upp á. Allar vörur 
verslunarinnar njóta sín í björtu 
og fallegu umhverfi. 

Í Kúnígúnd fást fjölmörg heims-
þekkt vörumerki í gjafavöru og 
hönnun, má þar nefna Georg 
Jensen, Georg Jensen Damask, 
Royal Copenhagen, Villeroy & 
Boch, Kay Bojesen, Kosta Boda, 
Holmegaard, Rosendahl og 
Stelton svo nokkur séu nefnd. 
Það verður því úr miklu úrvali 
gjafavöru að velja þegar líður að 
jólagjafainnkaupum. Á næstunni 
mun vöruúrvalið aukast enn 
meira.

Falleg jólavara
Að sögn Jórunnar Þóru Sig-
urðardóttur, verslunarstjóra í 
Kúnígúnd, var verslunin búin að 
sprengja utan af sér húsnæðið í 
Kringlunni og því er stækkunin 
kærkomin. „Nýja rýmið býður 
upp á mikla möguleika. Nú getum 
við boðið Georg Jensen Damask 
í Kringlunni en áður var sú vara 
einungis seld á Laugaveginum. 
Við eigum von á miklu úrvali af 
gjafavöru á næstu dögum og erum 
klár í jólin,“ segir hún. „Sömu-
leiðis bjóðum við mikið úrval af 
jólavöru, til dæmis hina vinsælu 
Georg Jensen jólaóróa. Einnig 
afar fallega jólavöru frá Villeroy 
& Boch, Royal Copenhagen og 
Holme gaard,“ segir hún.

Brúðargjafalistar
Jórunn Þóra bendir á að brúðar-
gjafalistar hafi alla tíð verið mjög 
vinsælir í búðinni. Verðandi 
brúðhjón koma í búðina og skoða 
vöruúrval en geta síðan sett upp 
óskalista á heimasíðu verslunar-
innar. „Þetta þykir mörgum mjög 
þægilegt og margir nýta sér þessa 
þjónustu,“ segir hún.

Matarstell með langa sögu
„Við leggjum mikla áherslu á 
vandaðar og eigulegar vörur. 
Matarstellin eru sívinsæl en 
þau eru meðal annars frá Royal 
Copenhagen, Georg Jensen og 
Villeroy & Boch. Mörg þeirra eiga 
sér langa sögu eins og Blue Fluted 
Plain sem er eitt vinsælasta 
matarstellið frá Royal Copen-
hagen og hefur verið í framleiðslu 
frá árinu 1775. 

Margir eru að safna þessu 
stelli og við eigum það alltaf til 
auk allra annarra stella frá Royal 
Copenhagen. Það er frábært 
að gefa þeim sem eru að safna 
stellunum einhverja fylgihluti úr 
því í tækifæris- eða jólagjafir. Þá 
er mikið úrval af fallegri gjafa-
vöru í Kúnígúnd og allir geta 
fundið eitthvað við sitt hæfi. 
Verðflokkar eru margir í kerta-
stjökum, glösum, vösum, styttum, 
lömpum eða hverju öðru sem 
hugurinn girnist,“ segir Jórunn 
Þóra og bætir við að margir kaupi 
t.d. fallegt Georg Jensen Damask 
viskastykki til að taka með sér í 
matarboð handa gestgjafanum. 
„Það er gjöf sem fólk notar og 
endist lengi,“ segir hún.

Borðdúkar, pottar  
og barnavörur
Glæsilegir borðdúkar eru 
sömuleiðis til frá Georg Jensen 
Damask sem hafa verið vinsælir 
á jólaborðið. „Dúkarnir eru afar 
vandaðir úr egypskri bómull,“ 
segir Jórunn Þóra og það er hægt 
að skoða þá á netinu. „Georg 
Jensen Damask var stofnað 1756 
og framleiðir vandaða og góða 
vefnaðarvöru. Fyrirtækið er sér-

Framhald af forsíðu ➛

staklega þekkt fyrir borðdúka og 
sængurföt,“ segir hún enn fremur. 
Þá má minnast á búsáhöld, potta 
og pönnur frá LeCreuset, WMF, 
Wusthof ásamt hinum geysivin-
sælu heimilistækjum frá Kitchen-
Aid. Loks má minna á mikið 
úrval af fallegri barnavöru, bæði 
matarsett, hnífapör og glös sem 
henta til sængur-, skírnar- eða 
afmælisgjafa.

Rótgróin verslun
Kúnígúnd er rótgróin verslun sem 
flestir þekkja. Hún var stofnuð í 
Hafnarstræti árið 1982 en hefur 
sífellt verið að færa út kvíarnar og 
auka vöruúrvalið. Í dag er Kúní-
gúnd á Laugavegi 53b, í Kringl-
unni og á Akureyri. Þá er öflug 
netsíða kunigund.is þar sem hægt 
er að skoða vörur og kaupa.

Nýja verslunin í Kringlunni var 
opnuð um miðjan október síðast-
liðinn og hefur fengið mjög góðar 
viðtökur frá viðskiptavinum sem 
hafa lýst mikilli ánægju með 
flutninginn á versluninni. Starfs-
menn hafa ávallt lagt áherslu á 
góða og persónulega þjónustu og 
gjafavörum er pakkað fallega inn 
fyrir viðskiptavini.

Nánar um vörur, þjónustu og  
opnunartíma Kúnígúnd á  
heimasíðunni www.kunigund.is 
eða í síma 551-3469.
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Ljóskastari með jólamynstri
Ljóskastari með jólamynstri, lýsir í 
grænu og rauðu. Fjarstýring fylgir. 
IP44 vottaður til notkunar utanhúss.

Garden LED ljóskastari
LED ljóskastari með 3 mynstrum.  
14 x 13,5 cm + 1 metra snúra.  
Með 8 klst. tímastilli. IP44 vottaður 
til notkunar utanhúss.

10.495.-

4.995.- 34.995.-

Er líða fer að jólum ... 
ótrúlegt úrval af  
nýjum jólavörum .

bauhaus.is

Ljóskastari
Ljóskastari með 9 mismunandi 
mynstrum. Lýsir í grænu og rauðu. 
Með 6 klst. tímastilli. IP44 vottaður 
til notkunar utanhúss.

Ljóskastari með tónlist
Ljóskastari sem spilar tónlist og er 
með nokkrum mynstrum. Kastarinn 
lýsir 4,5 x 4,5 m, miðað við að hann 
sé í 9 m. fjarlægð. IP44 vottaður til 
notkunar utanhúss.

5.995.-

Úrvalið hefur 
aldrei verið 
meira



Plönturnar hafa 
meiri tíma til að 

fara í það sem við köllum 
vetrarástand. Þær hafa 
tíma til að kæla sig niður 
og fella blöðin.

Vilmundur Hansen, grasa- og 
garðyrkjufræðingur, hefur 
engar áhyggjur af gróðri 

þrátt fyrir vonda veðurspá næstu 
daga. Vilmundur er stofnandi 
Facebook-hópsins „Ræktaðu 
garðinn þinn“, sem er upplýsinga-
síða fyrir áhugafólk um garðyrkju, 
en meðlimir hópsins eru rúmlega 
30 þúsund.

Meiri tími til undirbúnings
„Í sjálfu sér er þetta bara kostur,“ 
segir Vilmundur um haustið milda 
og góða. „Það sem gerist er að 
plönturnar hafa meiri tíma til að 
fara í það sem við köllum vetrar-
ástand. Þær hafa tíma til að kæla 
sig niður og fella blöðin.“

„Það sem gerist með grænar 
plöntur þegar haustið kemur er 
að plönturnar taka inn í sig efni 
úr grænu kornunum í blöðunum 
og geyma í rótunum,“ útskýrir 
Vilmundur. „Efnið er dýrt fyrir 
plöntuna að framleiða og því 
geymir hún það. Við þetta koma 
haustlitirnir. Allir þessir litir eru 
alltaf til staðar í plöntunum en á 
sumrin er græni liturinn bara mest 
áberandi.“

„Blómvísar í brumum trjá-
plantna sem blómstra snemma á 
vorin myndast svo að hausti,“ segir 
Vilmundur. „Þannig að í sjálfu sér 
er svona hægfara kólnun mjög góð. 
En ef það kemur skyndilega hörku-
frostakafli getur það náttúrulega 
valdið kali.“

Ráð til að verja það 
viðkvæmasta 
Vilmundur hefur litlar áhyggjur 
af slæmu veðurspánni. „Kannski 
gætu allra viðkvæmustu tegund-
irnar hugsanlega farið í fýlu,“ segir 
hann. „En ég hef engar áhyggjur 
af þessu fyrir 90 prósent af öllum 
gróðri.“

Vilmundur hefur ráð fyrir þá 
sem vilja verja viðkvæmustu 
plönturnar. „Það er allt í lagi að 
breiða yfir þær striga, flísdúk, 
gamla flíspeysu eða lopapeysu 
eða eitthvað sem getur rignt í 
gegnum en skýlir þeim fyrir mesta 
vindinum. Svo er líka upplagt fyrir 
þá sem hafa kalt gróðurhús að 
flytja plöntur í pottum inn í þau,“ 

segir hann. „Gott skjól á sérstak-
lega við um smávaxnar sígrænar 
plöntur. Yfirleitt fer kuldinn ekki 
að skemma plöntur fyrr en svona í 
febrúar til mars þegar þessir köldu 
frostvindar koma. En það fer hver 
að verða síðastur að feykja grasi 
eða laufblöðum yfir viðkvæmar 
fjölærar plöntur.“

Vilmundur mælir ekki með því 
að bjarga pottaplöntum sem hafa 
verið úti inn í hús. „Það á bara að 
líta á þessar allra viðkvæmustu 
plöntur sem einær sumarblóm,“ 
segir hann. „Það er hægt að taka 
kryddplöntur inn og klippa þær 

niður og þurrka, en það er engin 
tegund sem þolir það að vera 
tekin úr garði og sett inn í stofu. 
Því fylgja bara of miklar hita-
breytingar.“

Nóg að gera yfir veturinn
Garðyrkjumenn og áhugafólk um 
garðyrkju hafa nóg fyrir stafni þótt 
veturinn sé handan við hornið. 
„Allir eiga að taka sér frí einhvern 
tímann. En menn eru enn að tyrfa, 
helluleggja, hlaða og jafnvel að 
smíða palla,“ segir Vilmundur. „Svo 
er mjög gott að planta trjám úti að 
hausti og síðan má klippa margar 
tegundir í janúar og fram á vorið. 
Þetta heldur alltaf áfram.“

Enn hægt að setja  
niður hvítlauk 
„Ef fólk er ekki búið að setja niður 
haustlaukana er um að gera að 
drífa í því í einum grænum,“ segir 
Vilmundur. „Svo er alveg upplagt 
að setja niður hvítlauk. Það er 

orðið svolítil tíska núna. Þá setur 
maður hvítlauksrif niður að hausti 
á dýpt sem er svona um það bil 
þrisvar til fjórum sinnum hæðin 
á rifinu. Það þarf þokkalegan stað 
eða jafnvel pott. Ég var með hvít-

lauk úti á svölum hjá mér í fyrra 
og var að klippa af honum blöðin, 
sem eru fín líka, allan veturinn. Svo 
er bara að lesa garðyrkjubæklinga 
og láta sig dreyma þangað til vorið 
kemur aftur.“

Milt haust gott fyrir gróður
Grasa- og garðyrkjufræðingurinn Vilmundur Hansen segir að það sé engin ástæða til að hafa 
áhyggjur af gróðri þegar þessu milda hausti lýkur og að það sé nóg að gera yfir veturinn.

Vilmundur segir að svona milt og gott haust sé gott fyrir gróðurinn. MYND/ERNIR

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@365.is 

Það er óþarfi að hafa áhyggjur af gróðrinum þetta haust. MYND/STEFÁN KARLSSON

VEISLUÞJÓNUSTUR  
OG SALIR

Í þessu blaði er hægt að kaupa hefðbundna auglýsingu og auglýsingu í viðtalsformi.

Áhugasamir auglýsendur geta haft samband við auglýsingadeild Fréttablaðsins:

Tölvupóstur: serblod@365.is  
Símanúmer: 512 5402

Sérblað sem fjallar eingöngu um veisluþjónustur og sali  
kemur út 4. nóvember. 
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Sardínur, sem innihalda mjög 
hátt hlutfall af Omega-3 fitu-
sýrum, próteini og kalki, er 

hægt að matreiða á ýmsa vegu. Hér 
er einn nýstárlegur réttur sem er 
gaman að prófa.

Fyrir 2-3 manns
2 dósir af sardínum í olíu
3 meðalstórar kartöflur
1 egg1 egg
2 skalottlaukar
1 rautt chili

Lúka af ferskum kóríander
½ tsk. chili duft (smekksatriði)½ tsk. chili duft (smekksatriði)
1 tsk. salt og ögn af pipar1 tsk. salt og ögn af pipar
1 msk. olía, til steikingar1 msk. olía, til steikingar
1 límóna, borin fram með réttinum1 límóna, borin fram með réttinum

Skerið kartöflur niður í litla tenginga 
og sjóðið í 10-15 mín. eða þar 
til mjúkir. Á meðan er skalottu-
laukurinn, chili og kóríander skorið 
smátt niður. Opnið sardínudósir, 
hellið vökvanum af og setjið í stóra 
skál. Maukið vel þar til enginn stór 

biti er eftir eða sýnileg bein. Maukið 
kartöflurnar með gaffli í annarri skál 
og bætið út í hina. Hrærið vel saman. 
Bætið egginu út í ásamt lauknum, 
chili, kóríander, chilidufti og salti og 
pipar. Mótið lófastórar kökur með 
höndum og ekki hafa þær of þykkar. 
Ef blandan er of blaut má þykkja 
hana með brauðraspi. Setið olíuna 
á pönnu og hitið við meðalhita. 
Steikið í nokkrar mínútur og snúið 
þeim varlega við. Borið fram með 
t.d. fersku salati og límónu.

Sardínu fiskikökur

Clinique dagar í Lyfju Lágmúla, Smáratorgi og 
Selfossi dagana 1. – 4. nóvember.

Glæsilegur kaupauki fylgir með ef keyptar eru vörur fyrir 
6.900 kr eða meira*

Kaupaukinn inniheldur:
Take The Day O� augnfar� augnfar� ðahreinsi 30ml
Milda andlitssápu 15 ml
Clinique Smart rakakrem 7ml
Clinique Smart næturkrem 7ml
Clinique Smart serum 7 ml
High Impact maskara 3.5ml
Fallegan varalit

*Á meðan birgðir endast.

Nýtt frá Clinique! High impact Elevating maskari. 
Maskari sem nær augnhárunum þínum í nýjar ýjar ý

hæðir, endist í allt að 12 tíma og inniheldur  
kjarna olíur sem næra á þér augnhárin. Létt formúla 

sem smitast ekki né �agnar. Ofnæmisprófaður.

20%afsláttur af öllum Clinique vörum 

lyfja.is

Auglýsing fyrir kvikmyndina  
Whisky Galore frá 1949.  
MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Kvikmyndahús í Glasgow er Kvikmyndahús í Glasgow er Kbyrjað að halda mánaðarKbyrjað að halda mánaðarK -
legar kvikmyndasýningar Klegar kvikmyndasýningar K

sem eru sérhannaðar fyrir fólk sem 
þjáist af elliglöpum. Sýningarnar 
kallast „Kvikmyndaminningar“ eða 
„Movie Memories“ og tilgangur 
þeirra er að gera kvikmyndahús 
aðgengilegri fyrir fólk í þessari 
stöðu og vinna gegn einangruninni 
sem getur fylgt sjúkdómnum.

Á síðasta ári var prófað að sýna 
kvikmyndina Singin’ in the Rain 
frá 1952 og það gekk mjög vel, 
svo verkefnið hélt áfram í ár með 
sýningum á myndinni Whisky 
Galore frá árinu 1949. Sýningunum 
fylgir aukaefni sem hjálpar gestum 
að muna eftir myndunum og tím-
anum sem þær gerast á. Lýsingin 
er aukin svo það sé auðveldara að 
færa sig til í salnum og hljóðið er 
aðlagað til að hjálpa gestum sem 
eru heyrnarskertir.

„Greining á elliglöpum ætti 
ekki að valda útskúfun úr sam-
félaginu, þannig að við höfum 
samfélagslega skyldu til að sjá til 
þess að fólk geti enn tekið þátt,“ 
sagði Jodie Wilkinson, stjórnandi 
verkefnisins. „Þetta er fyrsta kvik-verkefnisins. „Þetta er fyrsta kvik-verkefnisins. „Þetta er fyrsta kvik
myndahúsið í Glasgow sem býður 
upp á svona dagskrá og við erum 
stolt af því að bjóða fólki með 
elliglöp, fjölskyldum þeirra og/eða 
umönnunaraðilum tækifæri til að 
koma í bíó.“

Gestir eru ánægðir með þetta 
framtak og eru spenntir fyrir sýn-
ingum á klassísku jólamyndinni 
White Christmas frá árinu 1954, 
sem verður sýnd í desember.

Sama kvikmyndahús hefur áður 
haldið sýningar fyrir fólk með ein-
hverfu og fyrir smábörn.

Bíó fyrir fólk 
með elliglöp

Samkvæmt bandarísku flug- 
og geimvísindastofnuninni, 
NASA, ætti að skella minnst 

einni plöntu á hverja 9 fermetra í 
íbúðarhúsnæði eða á skrifstofunni 
til að viðhalda góðum loftgæðum. 
Gerð var ýtarleg rannsókn á hvers 
konar lofttegundir mismunandi 
plöntur hreinsuðu úr andrúms-
loftinu og á Wikipediu er að finna 
lista yfir stofublóm sem hreinsa 
loftið.

Meðal þessara heilsusamlegu 
heimilisvina eru plöntur eins og 
Sansevieria trifasciata, sem gengur 
undir nokkrum nöfnum, oft 
kölluð indjánafjöður, snákaplanta 
eða tannhvöss tengdamóðir.

Hedera helix, eða english ivy, 
er planta sem sómir sér afar vel í 
hangandi potti eða staðsett á blá-
brúninni á hillu eða skáp þar sem 
hún hangir afar fallega niður.

Þá er drekatré öflugur loft-atré öflugur loft-atré öflugur loft
hreinsir, einnig pálmi og friðar-
lilja. www.wikipedia.org

Heilsusamlegir 
heimilisvinir
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Það er alveg nóg af boðum og 
bönnum í þessum heimi, en 
þegar kemur að jólum og jóla-

skrauti er bara að njóta,“ segir Soffía 
Dögg Garðarsdóttir blómaskreytir 
og eigandi heimilisbloggsins 
Skreytum hús.

„Það yndislegasta við þetta allt 
saman er að það getur enginn 
bannað manni að byrja að skreyta, 
nema hugsanlega heimilisfólkið. 
Svo ef skreytivilji er fyrir hendi, 
þá segi ég bara: Skreyttu eins og 
vindurinn!“

Soffía er aðeins farin að hita upp 
fyrir jólaskreytingarnar heima fyrir 
og finnst það einkar kósí.

„Um leið og dimma tekur fer 
mann að langa að gera meira kósí í 
kringum sig. Haustinu fylgja stærri 
teppi, jafnvel fleiri púðar og kerti, 
en þegar vetur gengur í garð fer að 
kvikna á hvítum seríum og einstaka 
hreindýr rekur inn nefið – enda 
tekur tíma að koma allri hjörðinni 
í hús. Og könglar, því það eru 
könglar í náttúrunni allt árið, sko,“ 
segir Soffía sem gerir greinarmun á 
jóla- og vetrarskrauti.

„Allt sem er áfram úti í nátt-
úrunni á veturna er líka fullkom-
lega leyfilegt inni hjá mér. Eins 
og sígrænar greinar, fura og greni, 
könglar, hreindýr og bambar, 
stjörnur, börkur og allt svona nátt-
úrulegt. Það sem getur svo skemmt 
þetta er ef viðkomandi hlutur er 
hlaðinn glimmeri, eða hreindýrin 
eru með rautt nef!“

Skrambi ertu seint að þessu!
Soffía gefur lítið fyrir hæversku og 
feimni þegar kemur að því að vera 
með þeim fyrstu til að setja jóla-
legan brag á heimilið.

sem maður vill.“ Og við möguleg-
um pirringi og neikvæðum athuga-
semdum nágranna, sem helst vilja 
skreyta á Þorláksmessu, mundi 
Soffía segja: „Skrambi ertu seint 
að þessu!“ Og: „Ég lofa að koma 
ekki og skreyta heima hjá þér.“ En 
í alvöru hef ég aldrei heyrt neinn 
nágranna kvarta; það er helst að 
maður verði var við kvartanir í net-
heimum.“

Eitt sinn skreytti Soffía heimilið í 
byrjun nóvember fyrir myndatöku 
en það var alltof snemmt.

„Að vera með jólatré uppi í tvo 
mánuði er ekki góð skemmtun. 
Þess vegna er gaman að byrja bara 
rólega og njóta þess að setja þetta 
upp. Færa heimilið smám saman í 
hátíðabúning og gera það svolítið 
ævintýralegt.“

Að morgni aðfangadags er 
heimili Soffíu orðið alskreytt; þá er 
búið að leggja á borð og allt komið 
á sinn stað.

„Mest snýst þetta um að njóta. 
Fyrir nokkrum árum tókum við 
upp á að setja löng og mjög mjó 
gervitré inn til krakkanna. Þau 
hafa haft mjög gaman af því og 
eru trén skreytt mismunandi eftir 

árum. Ein jólin var perl eftir krakk-
ana til skrauts og önnur jól voru 
það ofurhetjur frá litla gaurnum, 
bangsar og stundum gerviblóm. 
Bara eftir því sem okkur dettur í 
hug,“ segir Soffía, en hjartfólgnasta 
jólaskrautið í hennar fórum er lítil 
kirkja sem er spiladós og móður-
systir hennar og nafna gaf henni á 
bernskuárunum.

Soffía segist vera með breyti- og 
skreytiáráttu. Hún skreyti því 
sjaldnast eins.

„Þó eru sumir hlutir sem halda 
alltaf sínum sessi. Visst skraut sem 
þarf alltaf að fara upp og maður 
tengist tilfinningaböndum. Ég 
prófaði ein jólin að setja það mark-
mið að ekkert mætti fara þar sem 
það hafði áður verið, og það var 
alveg furðu erfitt – en það er alltaf 

gaman að ýta sjálfum sér út fyrir 
þægindakassann.“

50.000 sýna sig og sjá aðra
Heimilisblogg Soffíu, Skreytum-
Hús.is, er nú sjö ára og eitt það 
elsta sinnar tegundar á Íslandi. 
Facebook-hóp með sama nafni 
stofnaði Soffía 2014.

„Því var trúr og dyggur lesenda-
hópur sem fylgdi með, en orðið 
var fljótt að berast og hópurinn 
stækkaði með ógnarhraða. Fólk 
hefur almennan áhuga á að sjá 
hvað „allir hinir“ eru að gera. Ég 
hugsa að margir vilji fylgjast þöglir 
með, á meðan aðrir hafa gaman af 
því að sýna sitt og sjá hjá öðrum,“ 
segir Soffía og telur heimilið vera 
Íslendingum mikilvægt sökum 
þess hversu miklum tíma þeir verja 
heima.

„Við búum í köldu landi og 
byggjum okkur skjól og hreiður 
sem heldur utan um okkur. Styrkur 
hópsins er fólginn í því að þar eru 
50 þúsund manns og allar líkur á 
að fólk finni eitthvað við sitt hæfi, 
en ef ekki getur það alltaf látið ljós 
sitt skína og sýnt eitthvað alveg 
nýtt.“

„Ég sé enga ástæðu til að vera 
feimin við að gera það sem mann 
langar til heima hjá sér, og finnst 
það eiginlega stinga í stúf við það 
að heimilið er griðastaður. Það 
hlýtur að fela í sér að maður eigi að 
láta sér líða sem best og gera það 

Það getur enginn 
bannað manni að 

byrja að skreyta, ef 
skreytivilji er fyrir hendi. 
Soffía Dögg Garðarsdóttir

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is

Skreyttu eins og vindurinn!
Loks kominn niðdimmur nóvember. 33 dagar í aðventu. Samt iða margir í skinninu að taka fram 
einstaka skraut og jólaljós í glugga. En má strax byrja að skreyta? Eða þurfum við enn að bíða?

Soffía Dögg Garðarsdóttir blómaskreytir er aðeins farin að hita upp fyrir jólaskreytingar heimilisins með snjókornum, jólatrjám og ljósum. MYNDIR/ANTON

Margt minnir á jólin í glugga Soffíu.Náttúran fær á sig ævintýralegan vetrarblæ, eins og sést undir glerkúpli Soffíu.

NÝ SENDING AF 
SVÖRTUM DRÖGTUM

 SÍÐUM PILSUM - ODDFELLOW KLÆÐNAÐI
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Bílar 
Farartæki

FLOTTUR JEPPI !
BMW X5 25D 06/2014 ek 43 þ.km 
sjálfsk. Leður ofl umboðsbíll, verð 
7.8 mil ! Skipti möguleg !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

100% LÁN
NISSAN E-NV200. Árgerð 2014, ekinn 
13 Þ.KM, Rafmagn, Sjálfskiptur. Verð 
2.350.000. Rnr.150070.

100% LÁN
SKODA Octavia 2.0L Dísel Elegance. 
Árgerð 2014, ekinn 79 Þ.KM, 
SKODA Octavia 2.0L Dísel Elegance. 
Árgerð 2014, ekinn 79 Þ.KM, 
SKODA Octavia 2.0L Dísel Elegance. 

Sjálfskiptur. Verð 3.190.000. 
Rnr.136460.

100% LÁN
SKODA Octavia 1.6 Dísel 4x4. Árgerð 
2015, ekinn 31 Þ.KM, beinsk. Verð 
3.190.000. Rnr.136463.

100% LÁN
SKODA Octavia Station. Árgerð 
2012, ekinn 65 Þ.KM, bensín, beinsk. 
Verð 1.980.000. Rnr.136165.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

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

SKODA Octavia 4x4. Árgerð 2015, 
ekinn 99 Þ.KM, dísel, 6 gírar. TILBOÐ 
2.550.000.Ásett verð 3.190.000 
ekinn 99 Þ.KM, dísel, 6 gírar. TILBOÐ 
2.550.000.Ásett verð 3.190.000 
ekinn 99 Þ.KM, dísel, 6 gírar. TILBOÐ 

Rnr.212677.

KIA Rio. Árgerð 2015, ekinn 76 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur 4 gírar. Verð 
1.690.000. Rnr.116060.

LAND ROVER Discovery 3 s. 
Árgerð 2008, ekinn 202 Þ.KM, 
LAND ROVER Discovery 3 s. 
Árgerð 2008, ekinn 202 Þ.KM, 
LAND ROVER Discovery 3 s. 

dísel, sjálfskiptur 6 gírar. TILBOÐ 
2.390.000.Ásett verð 2.990.000 
dísel, sjálfskiptur 6 gírar. TILBOÐ 
2.390.000.Ásett verð 2.990.000 
dísel, sjálfskiptur 6 gírar. TILBOÐ 

Rnr.212671.

TOYOTA Land cruiser 100 35” dekk . 
Árgerð 2006, ekinn 215 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 5 gírar. Verð 5.490.000.
Mjög fallegur og vel farinn 
Rnr.116051.

CHEVROLET Silverado z71 ltz 3500. 
Árgerð 2018, Nýr dísel, sjálfskiptur. 
Verð án vsk 8.048.000. Rnr.212680.
Eigum líka á lager Ford F350 og 
Dodge Ram 3500 Nýja

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 Bílar til sölu

Renault Trafic 12.2005 ek. 195 þkm 
beinskiptur 6 gíra disel bíll í góðu 
lagi ný dekk þakbogar. Verð 890.000 
Uppl í s. 8204640

 Hjólbarðar

NÝJUNÝJUNÝ  SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

 Varahlutir

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

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 

Uppl. í s. 663 5315

 Hreingerningar

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

VY-ÞRIF EHF.F.F
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald

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

 Málarar

REGNBOGALITIR
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Nýmálun, endurmálun, 
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð 
vinnubrögð og snyrtileg umgengni. 
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur 
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

 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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Ánægðir viðskiptavinir eru 
okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í   
 ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Nudd

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

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

Keypt
      Selt

 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.

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI, KERRUSTYKKI 
OG SKIPTITASKA

Verð frá kr. 165.900.- Barnið Okkar 
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.
is

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 133 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
133 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 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

Hönnun

K
HÖNNUN

VERKFRÆÐITEIKNINGAR 
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

Alþingisreitur
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 11. október 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann 19. október 2017 var 
samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Alþingisreits. Í breytingunni felst að skilmálum verður breytt 
í samræmi við vinningstillögu í hönnunarsamkeppni um nýbyggingu Alþingis, varðandi hæðir og lögun nýbygginga. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Frakkastígur – Skúlagata
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 11. október 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann 19. október 2017  var 
samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir hluta Skúlagötusvæðis. Í breytingunni felst tæplega 1 
hektara svæði sem nær yfir óbyggða lóð á horni Skúlagötu og Frakkastígs og óbyggt borgarland milli Skúlagötu og 
Sæbrautar. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar er einnig hægt að fara yfir á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. 
hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 1. nóvember 2017 til og með 13. desember 2017. Einnig má sjá tillögurnar á 
vefsíðunni, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna 
sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á 
netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 13. desember 2017. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir 
innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 1. nóvember 2017
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um breytingar 
á deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
eru hér með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

SKIPULAGSBREYTING
Breyting á deiliskipulagi Hafnar�örður miðbær - Austurgata 36
Skipulags- og byggingarráð Hafnar�arðar samþykkti á fundi sínum 03.10.2017 að auglýsa 
tillögu að breyttu deiliskipulagi lóðarinnar að Austurgötu 36 í samræmi við 1. mgr. 43. gr. 
skipulagslaga nr.123/2010. Jafnframt verður tillagan grenndarkynnt. Um er að ræða breytingu 
á deiliskipulagi Hafnar�örður miðbær.
Niðurrif núverandi húss hefur verið heimilað. Í deiliskipulagsbreytingunni felst að lóðarmörk við götu verða færð til 
þannig að þau verði samsíða götulínu, lóðarstærð minnkar því lítilsháttar. Jafnframt er byggingarreitur stækkaður 
og lagðar byggingarlínur fyrir nýtt hús á lóðinni. Mænishæð húss hækkar og nýtingarhlutfall lóðarinnar einnig.

Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 8-10 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu 
Norðurhellu 2, frá 01.11. til 13.12. 2017. Hægt er að skoða deiliskipulagstillöguna á www.hafnar�ordur.is. 

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytinguna og skal þeim 
skilað skriflega til Umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 13.12. 2017. Þeir sem eigi 
gera athugasemdir við breytinguna innan tilskilins frests, teljast samþykkir henni.

Nánari upplýsingar eru veittar á umhverfis- og skipulagsþjónustu.

Skipulagsfulltrúi.

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

Tilkynningar

Kristján Baldursson 
hdl. löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 869-4879

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Eskihlíð 12a – 105 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30 – 18:00

Glaðheimar 24 – 104 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG KL.  17:30 – 18:00

Björt og falleg 56,1 fm. tveggja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt 
geymslu í kjallara. Sameiginlegt þvottahús, hjóla- og vagnageymsla. 
Húsið hefur fengið gott viðhald og var sprunguviðgert og málað í 
sumar. Verð: 33,9 millj

Falleg og björt 108,3 fm. 3ja herbergja íbúð við rólega götu í botn-
langa. Vel staðsett eign þar sem stutt er í alla þjónustu, verslanir, 
útivist, íþróttir, sund, skóla og leikskóla. Verð: 47,9 millj.
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