Kynningarblað

Sögðu bless
við Ísland 2017
M IÐV I KU DAG U R 3 . j a n úa r 2 0 1 8

Hjónin Ingveldur Guðrún
Ólafsdóttir og Jóhann
Hauksson tóku sig til
á síðasta ári og fluttu til
Danmerkur. Það var ekki
eingöngu ævintýraþrá
heldur vildu þau
lifa lífinu án þess
að vera stöðugt með
fjárhagsáhyggjur. ➛2

Heimili

Brandenburg | sía

Alsæl í Danmörku. Jóhann Hauksson og Ingveldur Guðrún Ólafsdóttir tóku afdrifaríka ákvörðun á síðasta ári og fluttu til Jótlands.

BORÐAÐIR ÞÚ Á ÞIG GAT?
Settu þér markmið og skartaðu þínu fegursta á ströndinni
í sumar. Ný námskeið hefjast í janúar – engin binding!
Sjö stöðvar · Þrjár sundlaugar · reebokfitness.is
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Framhald af forsíðu ➛

I

ngveldur vann lengi á Rás 1 auk
þess sem hún er menntuð söngkona. Jóhann hefur lengi starfað
sem blaða- og fréttamaður auk þess
sem hann var upplýsingafulltrúi
ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur. Þau voru hvorugt með fasta
vinnu á Íslandi sem kom niður á
fjárhagnum. Ingveldur segir að
þau hafi í fyrstu ætlað að flytja til
Svíþjóðar á slóðir þar sem Jóhann
stundaði nám á sínum tíma.

Féll fyrir staðnum

„Það er í rauninni algjör tilviljun að
við settumst að í Danmörku,“ greinir
hún frá. „Ég sagði upp hjá Ríkisútvarpinu korter í hrun á Íslandi og
satt að segja er mjög erfitt fyrir fólk
á okkar aldri að fá vinnu heima. Við
vorum meira og minna að vinna
frílans sem er ekki mjög öruggt. Á
meðan óx húsnæðislánið okkar
mikið eftir bankahrunið. Við vildum
því slíta þessu viðskiptasambandi
okkar við Arion banka,“ segir Ingveldur. „Í fyrra ákváðum við að heimsækja frænda minn hér á Suður-Jótlandi en ég hafði aldrei áður komið á
þessar slóðir. Ég féll gjörsamlega fyrir
þessum stað. Hér eru fasteignir mun
ódýrari en á Íslandi. Bærinn heitir
Kvær sem tilheyrir bænum Gråsten
þar sem sumarhöll Margrétar Þórhildar drottningar er og nálægt þýsku
landamærunum,“ segir Ingveldur.
„Þetta er algjör paradís. Það tekur
okkur aðeins 20 mínútur að fara til
Flensborgar.“
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segir hún en Hildur Guðnadóttir
tónskáld er dóttir Ingveldar. Hún
hefur nýlega samið tónlist fyrir tvær
Hollywood-kvikmyndir.
„Búslóðin okkar kom í júlí en við
fluttum samt ekki fyrr en í lok ágúst.
Síðan höfum við verið að standsetja
húsið að okkar þörfum. Skiptum
um eldhúsinnréttingu og höfum
dyttað að einu og öðru. Því er ekki
enn lokið, við erum enn að koma
okkur fyrir. Þetta er stórt hús eða 243
fermetrar, yndislegt fjölskylduhús.
Ég vildi hafa stóra borðstofu þar sem
gestkvæmt er hjá okkur. Auk þess
vildum við vera með nokkur aukaherbergi til að taka á móti ættingjum
og vinum. Þau hafa verið vel nýtt.
Það liggur við að maður hitti fjölskylduna oftar hér úti en á Íslandi.“

Spennandi tímar

Ingveldur segist bíða eftir vorinu en
þau eru með fallegan garð sem hún
hlakkar til að sinna. „Hér er mun
meiri veðursæld en á Íslandi. Ég
er bjartsýn á nýju ári og finnst afar
spennandi tímar fram undan. Þetta
er búið að vera ótrúlega skemmtilegt
og mér finnst frábært að hafa tekið
þessa ákvörðun áður en maður
verður orðinn of gamall. Þá má geta
þess að heilbrigðisþjónustan, og
þar með talin tannlæknaþjónusta,
er góð fyrir verðandi fullorðið fólk
og töluvert ódýrari svo og lyf,“ segir
Ingveldur en þau Jóhann eiga samtals fimm börn sem öll eru flogin úr
hreiðrinu og fjögur barnabörn.

Ingveldur og Jóhann hafa verið að dytta að húsinu og hafa gert það mjög kósí.

Mun ódýrara húsnæði

Þegar þau skoðuðu fasteignaauglýsingar á Suður-Jótlandi komust
þau að því að húsnæðisverð var
ekkert í líkingu við það sem þekkist
hér á landi. Þau sáu að með því að
selja fasteignina á Íslandi og kaupa
á þessum stað yrðu þau mun betur
stödd fjárhagslega auk þess að losna
við skuldir. „Þetta gat ekki verið
betra,“ segir Ingveldur og bætir
við: „Fyrir utan það erum við með
annan fótinn í Þýskalandi og getum
auðveldlega keyrt um Evrópu. Ég er
nokkrum sinnum búin að skreppa
til dóttur minnar sem býr í Berlín,“

Það vekur kannski furðu fólks að Ingveldur hafði jólatréð á hvolfi. Hún segir
ástæðuna vera þá að þau hafi sett líf sitt á hvolf og þetta er tákn um það. Á
næstu jólum verður jólatréð sett upp eins og hjá öðru fólki.

Húsið er stórt og vel fer um þau hjónin, enda er gestkvæmt hjá þeim.

ÚTSALA
Gamalt en fallegt hús sem þau Ingveldur og Jóhann fengu
á mjög góðu verði.

Sjónvarpsstofan er með fallegum gluggum sem snúa að
garðinum.

Ingveldur er fagurkeri og leggur hér fallega á borð um
áramótin.

Garðurinn er gróskumikill og Ingveldur hlakkar til að
vinna í honum í sumar.

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.
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Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki
Bílaþjónusta

Búslóðaflutningar

Þjónusta

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Pípulagnir

Pípulagnir

Flísalagnir - Múrverk
- Flotun Sandsparsl Málun - Tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Hjólbarðar

Hreingerningar

Spádómar
Spái í spil. Tímapantanir. S. 891 8727
Stella. Geymið auglýsinguna

Rafvirkjun
Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

Húsaviðhald

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

512 5000

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

Tímavinna eða tilboð.

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

Keypt
Selt

Sérfræðingar í
ráðningum

Til sölu

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994
Hreingerningar - Bónun Bónleysing Flutningsþrif - Þrif
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir
menn.

Vy-þrif ehf.

Nýju Sailun dekkin á
frábæru verði.

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Hágæða Hornafjarðarhumar
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867
6677

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

Bókhald

Óskast keypt

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

Regnbogalitir ehf

FAST

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Málarar
Alhliða málningarþjónusta löggiltra
fagmanna. malarar@simnet.is Sími
891 9890

Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

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

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

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Að gera betur í dag en í gær
er drifkraftur nýrra hugsana
og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

