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„Okkur finnst mikilvægt að þvinga ekki fram einhvern stíl heldur leyfa hlutunum að gerast og koma náttúrulega,“ segir Björn Steinar. MYND/ANTON BRINK

Þvinga ekki fram stílinn
Íbúð Björns Steinars og Steinunnar Eyju einkennist af fallegum hlutum af nytja-
mörkuðum í bland við eigin hönnun. Þau dreymir um að byggja kofa uppi í sveit.  ➛2

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Lífið á frettabladid.is 
fjallar um fólk, tísku
menningu, heilsu og 
margt fleira.

Fylgstu með á 
frettabladid.is/lifid

Vertu vinur á 
Facebook

Vertu vinur á 
Facebook

ÚTSÖLUSPRENGJA  Á  GÆÐA MERKJAVÖRU
ALLT  AÐ 60% AFSLÁTTUR 

Skoðið laxdal.is

Vertu vinur  
á Facebook



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@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | 
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

Vinnuborð Björns Steinars til vinstri og safn smámuna hægra megin.

Hluti af Catch of the day innsetningunni.Samansafn af plöntum.

Vinnuborð 
Steinunnar Eyju 
Halldórsdóttur 
fatahönnuðar.

Til vinstri er 
frumgerð af 
stól fyrir skóla 
í Ulyankulu 
í Tansaníu. 
MYNDIR/ANTON 
BRINK

Kötturinn Pestó sultuslakur í rúminu.

Fagurbleikt baðherbergið vekur alltaf mikla athygli þeirra sem heimsækja Björn og Steinunni.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Íbúð Björns Steinars Blumenstein 
vöruhönnuðar og kærustu hans, 
Steinunnar Eyju Halldórsdóttur 

fatahönnuðar, er samansett af 
ýmsum hlutum sem þau hafa fundið 
í gegnum tíðina. Björn segir þau 
aldrei hafa lagt áherslu á að safna 
hönnunarvarningi heldur frekar 
haft gaman af því að finna skemmti-
legar mublur á nytjamörkuðum, búa 
eitthvað til og laga. „Í ofanálag líður 
okkur best með mikið af plöntum 
og grænu. Við leggjum mikla áherslu 
á að líða vel í íbúðinni en eitt það 
fáa sem okkur finnst vanta upp á er 
þvottavél. Annars dreymir okkur um 
að byggja kofa uppi í sveit þar sem 
við getum verið með hænur og svín 
sem gæludýr.“

Þar sem Björn og Steinunn eru 
á leigumarkaði gefst ekki mikið 
svigrúm til breytinga á íbúðinni. 
„Við höfum látið duga að mála 
baðherbergið bleikt og hengja upp 
fyndna list. Okkur finnst mikilvægt 
að þvinga ekki fram einhvern stíl 
heldur leyfa hlutunum að gerast 
og koma náttúrulega, bæta svo við 
miklu magni af plöntum til að líða 
vel. Annars er bláa kommóðan 
sem við fundum á nytjamarkaði á 
Akranesi í mestu uppáhaldi en svo 
þykir okkur gaman að blanda eigin 

hönnun inn á milli í íbúðinni.“
Björn Steinar er sjálfstæður 

vöruhönnuður sem vinnur að því 
marki að umbreyta samfélagslegum 
raunveruleika með hönnun sinni. 
„Ég er af kynslóð hönnuða sem eru 
að hanna fyrir heim sem er nú þegar 
yfirfullur af söluvörum og tilgangs-
lausum freistingum. Mér finnst brýn 
nauðsyn að finna lausnir á fjölda 
vandamála og af þeirri ástæðu fylgi 
ég því sem kallast and-kapítalísk 
hönnunaraðferð, sem er heiðarleg 
hönnun með raunverulegan tilgang, 
sem er gagnleg fyrir samfélag jafnt og 
plánetuna okkar.“

Eftir útskrift af vöruhönnunar-

braut Listaháskóla Íslands árið 2016 
hefur Björn einbeitt sér að ýmsum 
ólíkum og áhugaverðum verkefnum. 
„Ég hlaut nýverið lítinn styrk frá 
Hönnunarsjóði til að hefja fram-
leiðslu á vodka úr matarafgöngum 
en verkefnið ber nafnið Catch of 
the day. Skógarnytjar er samstarfs-
verkefni með Skógræktinni sem snýr 
að betri nýtingu skógarafurða og nú 
síðast kom ég að þróun húsgagna 
fyrir skóla í Ulyankulu í Tansaníu 
í samstarfi við pólsku arkitekta-
stofuna Jeju.“

Hér sýnir Björn Steinar ýmis hús-
gögn og muni úr íbúð þeirra Stein-
unnar Eyju.

Höfum lækkað 

útsöluna meira!

Al lar  yf i rhafnir  á 

5 0 %  a f s l æ t t i

NÝ SENDING AF 
HAUSTVÖRUM
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Bílar 
Farartæki

Suzuki mótorhjól Komdu og kíktu 
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt 
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Varahlutir

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

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

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

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

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

 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

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

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

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
 S. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta

www.parketogmalun.is 25 ára 
reynsla. Parketslípun, sólpallaslípun, 
korkslípun og parketlagnir. 
S:7728100 Erum á facebook Parket 
og málun.

Keypt
      Selt

 Til sölu

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan opið mán-fös 10-18

Til afgreiðslu
 og reynsluakið

*Yaris 1,0 beinsín beinskiptir nýr bíll árgerð 2018

Bluetooth           Hiti í sætum           Akreinavari       

Árekstrarvari          USB og Aux tengi
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ÞÚS.

NÝR TOYOTA 
YARIS *

Bílar í ábyrgð – Skoðum með uppítöku á öllum tegundum bifreiða

Fyrir aðeins 

99 þúsund kr.

aukalega færð 

þú 15“ álfelgur 

og filmaðar 

rúður.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Til sölu

 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.

Heilsa

 Nudd

HEILSUNUDD
Nuddstofan, opið frá 10-20. einnig á 
laugardögum S. 561 6254

Húsnæði

 Húsnæði í boði

FOR RENT

TIL LEIGU 2JA HERB. ÍBÚÐ
For rent two bedroom apartment.

Til leigu góð 2ja herb. 70 fm 
íbúð með yfirbyggðum svölum í 

Krummahólum.
Reglusemi áskilin.

Uppl. sendist á antonben@
simnet.is eða í
síma: 895-9376

 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

 Atvinna í boði

- TRAILER BÍLSTJÓRA 
VANTAR -

Silfri ehf óskar eftir öflugum 
trailer bílstjóra. Uppl. gefur 

Gunnar í s. 894 9690

- BÍLSTJÓRA VANTAR Á 
FJÖGURRA ÖXLA TRUKK -

Silfri ehf óskar eftir bílstjóra á 
fjögurra öxla trukk. 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

STARFSFÓLK Í BOÐI
Höfum í okkar röðum áreiðanlegt 

og reynslumikið starfsfólk í hin 
ýmsu verkefni. Meðal annars í 
smíðavinnu, flísalagnir og aðra 

múrvinnu, pípulagnir, vélavinnu 
og málningarvinnu ásamt allri 
almennri verkamannavinnu.

Manngildi Starfsmannaþjónusta 

s.780-1222

Markmið okkar er að spara  
viðskiptavinum tíma,  
fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K

Handafl er traust og fagleg  
starfsmannaveita með  

margra ára reynslu á markaði  
þar sem við þjónustum  
stór og smá fyrirtæki.

Við útvegum hæfa  
starfskrafta í flestar 

greinar atvinnulífsins

Suðurlandsbraut 6,  Rvk. |  SÍMI 419 9000  info@handafl.is  |  handafl.is

Kerrurnar 
frábæru frá 

Humbaur eru 
til á lager!

 Gerð 1376 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 205x131x35 cm.  
Verð: 169.355 kr. án vsk.

 Gerð 1374 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 201.612 kr. án vsk.

 Gerð 1384 
Sturtanleg. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 229.839 kr. án vsk.

 Gerð 1339 
Opnanleg að framan. 

1300 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 350.807 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

 Gerð 2331 
Opnanleg að framan. 

2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 431.452 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Öllum 750kg 
kerrum 

fylgir nefhjól,
lás og strappar.

Startrailer 1280  
750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm.  

Verð: 121.888 kr. án vsk.  0

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.

Fréttablaðið 
með þér í sumar.

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

mest lesna dagblað landsins.
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