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Dóra Welding er lyfjatæknir og einkaþjálfari með mikið dálæti á hundum. Í fangi hennar er Lilli litli og við fætur hennar öldungurinn Benni. MYNDIR/EYÞÓR

Reyni að 
stilla mig
Dóra Welding er með hundadellu á 
háu stigi. Hún á tvo hvutta og safnar 
hundastyttum í gríð og erg. ➛2

LAGERSALA 
 fimm.13/9, föstud. 14/9 og laugard.15/9 - Opið er frá 10-18 nema laugard. 10-16

aðeins í 3 daga!

Suðurlandsbraut 30 - s. 553 3755



Framhald af forsíðu ➛

Ég byrjaði að safna hunda-
styttum vegna þess að ég 
hafði ekki tækifæri til að vera 

með marga lifandi hunda heima. 
Helst vildi ég eiga þá fimm stóra en 
maðurinn minn segir yfirdrifið nóg 
að vera með tvo hunda á heimilinu 
í einu. Ég bæti því upp hundaleysið 
með hundastyttunum,“ segir Dóra 
Welding sem er lyfjatæknir, einka-
þjálfari og mikil hundakona.

Komin eru tuttugu ár síðan Dóra 
hóf að sanka að sér huggulegum 
hundastyttum úr óvæntum áttum.

„Margir hafa gaukað að mér 
hundastyttum úr herbergjum barna 
sinna, sem þeim hefur þá þótt orðið 
forljótar og ætlað að setja í Sorpu en 
ég tek því öllu fegins hendi og finnst 
allt jafn fagurt,“ segir Dóra brosmild.

Hundastytturnar skipta nú 
tugum á íðilfögru heimili Dóru og fá 
þar allar veglegan sess.

„Ég reyni að koma þeim snoturt 
fyrir og svo kemur jólaskrautið ofan 
á allt saman. Ég hreinlega tími ekki 
að pakka hundunum niður fyrir 
hátíðarnar enda vil ég að hundarnir 
mínir upplifi jóladýrðina með fjöl-
skyldunni, jafnt lifandi sem dauðir,“ 
segir hún hlæjandi.

Maðurinn fékk taugaáfall
Eiginmaður Dóru, Hinrik Þráinsson 
bílasmiður, er fyrir löngu hættur að 
kippa sér upp við söfnunaráráttu 
konu sinnar.

„Hann vonast bara til að fara á 
undan mér yfir móðuna miklu því 
ellegar lendi hann í vanda með að 
koma styttunum fyrir. Ég hef haft 
yndi af hvers kyns punti síðan ég 
man eftir mér og get lítið að því gert. 
Það er í móðurættinni að safna fal-
legu puntdóti og þaðan fæ ég mikla 
og stöðuga hvatningu til að safna 
enn meira. Við móðursystir mín 
erum samtaka í þessu og þegar ég 
passa fyrir hana kettina fæ ég ávallt 
hundastyttu að launum,“ segir Dóra 
þakklát og alltaf á höttunum eftir 
nýjum hundastyttum.

„Ég hef aðeins dottið inn á Bland.
is og antíksölusíður á Facebook og 
maðurinn minn fékk nánast tauga-

áfall eitt kvöldið þegar hann leit 
óvart yfir öxlina á mér uppi í rúmi 
og hrópaði upp yfir sig: „Ekki ertu 
að segja mér að þú sért líka á sölu-
síðunum, Dóra!“ Hann bara bilaðist 
því honum var svo brugðið og varð 
svo hræddur, en ég reyni eins og ég 
get að stilla mig,“ segir Dóra og hlær 
dátt.

Hundastyttur í eldhússkápum
Dóra hefur gaman af því að ramba á 
milli antíkbúða og skoða, sér í lagi á 
ferðalögum í útlöndum og dettur þá 
gjarnan ein og ein stytta í pokann.

„Ég sakna antíkbúðar Fríðu 
Frænku alveg svakalega. Þar hékk 
ég oft tímunum saman við að 
skoða og datt reglulega í svakalegan 
lukkupott eins og þegar ég fann þar 
dásamlega fallegan, svartan, þýskan 
fjárhund. Nú er ég með í pössun 
stóra styttu af frönskum bolabít 
fyrir dóttur mína og vona svo inni-
lega að hún komi honum ekki fyrir 
í nýju íbúðinni sinni. Uppáhaldið 
mitt er þó gamall og sjúskaður 
Schäfer-varðhundur sem ég fann í 
Húsi fiðrildanna á sínum tíma, en ég 
heillast mest af gamaldags antík-
hundastyttum.“

Það eru þó ekki bara hunda-
styttur sem prýða híbýli Dóru því 
þar er líka að finna forláta hunda-
lampa, glæsilegt hundamálverk úr 
dánarbúi, hundapúða og hunda-
handklæði.

„Ég er reyndar enn að safna 
hundastyttum í eldhússkápana. 
Maðurinn minn spurði hvort 
meiningin hefði ekki verið að nýta 
skápana fyrir matarstell en mér 
finnst gaman að hnjóta þar um eina 
og eina hundastyttu. Ég kaupi líka 
mikið af hundapunti í flottu búð-
unum í Ameríku og stelst alltaf til að 
kaupa mér eitt og eitt viskastykki,“ 
segir Dóra kímin.

„Í raun er mér varla viðbjargandi. 
Ein jólin náði ég að flengjast upp í 
Efra-Breiðholt vestan af Nesi til að 
ná í gamla hundastyttu í heima-
hús á meðan jólasteikin mallaði í 
ofninum, en allt þetta hef ég fengið 
á fínum prísum og ekki þurft að 
punga miklu út.“

Í hundabíó með hvuttunum
Dóra á tvo lifandi Shih-tzu hunda; 
Benna sem er ellefu ára og Lilla 
sem er fimm ára.

„Ég vil alltaf eiga tvo hunda því 
það er svo gaman fyrir þá að hafa 
félagsskap hvor af öðrum. Ég er 
þó meira fyrir stóra hunda og átti 
eitt sinn risastóran Biard-hund. 
Ég er nú komin með samþykki 
frá húsbóndanum fyrir stórum 
hundi þegar þar að kemur. Benni 
er orðinn ellefu ára og aldraður. 
Hann var lengi að samþykkja Lilla 
inn á heimilið og varð pirraður 
á hvolpalátunum í honum en nú 
eru þeir orðnir nánir og góðir 
vinir. Þeir kyssast á morgnana 
og verða ómögulegir ef annar er 
tekinn frá. Það er dásamlegt að 
sjá vináttuna þeirra á milli og 
hvernig Lilli þvær eyrun á Benna 
á morgnana. Að eiga hund veitir 
svo mikla gleði, svo ég tali nú ekki 
um alla útivistina og göngutúrana. 
Hundar eru sannir gleðigjafar og 
traustir vinir, félagsskapurinn er 
indæll og það er svo gott að þykja 
vænt um svo saklausar sálir,“ segir 
Dóra sem átt hefur fimm hunda 
um dagana.

„Einn átti ég aðeins í fjóra daga. 
Það var St. Bernharðs-hvolpur 
sem ég fékk gefins frá ræktanda 
en þar setti maðurinn minn mér 
stólinn fyrir dyrnar og sagði að 
annaðhvort hann eða hundurinn 
færi af heimilinu. Ég valdi vita-
skuld Hinna en grét í heilan dag.“

Dóra segir hundastyttusafnið 
vekja eftirtekt gesta sem segi 
heimilið minna á safn.

„Ég segi nú ekki að ég skreyti 
heimilið fyrir hundana mína en 
þeir gefa gaum að kollegum sínum 
sem blasa við í öllum hornum. 
Ég er líka sjúk í hundabíómyndir 
og ef það er hundamynd í sjón-
varpinu horfa þeir Benni og Lilli 
með. Ég hef reynt að lafa í gegnum 
sorglegu Lassie-myndirnar með 
þeim og get sem betur fer horft á 
hundamyndir með barnabarninu. 
Verst hvað þær eru oft sorglegar 
en þá skælum við bara saman, 
þótt ég reyni auðvitað hvað ég get 
að harka af mér.“

Schäferhundurinn er í dálæti en líka franski bolabíturinn. Beethoven-hundurinn var sumargjöf Dóru til sjálfrar sín.

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: Sólveig Gísladóttir, solveg@frettabladid.is s. 512 5351 | 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   
Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 512 5347 | 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: Arnar Magnússon, arnarm@
frettabladid.is, s. 512 5442, Atli Bergmann, atli@
frettabladid.is, s. 512 5457, Jón Ívar Vilhelmsson, 
jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429,  
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Bílar 
Farartæki

ÚTSALA 1.490.000.-
NÝTT HJÓLHÝSI. 
Árg.2018,svefnpláss fyrir 3. 100% lán 
mögulegt, er á stðanum.Rnr.248636.

ÚTSALA 1.490.000.-
NÝTT HJÓLHÝSI. 
Árg.2018,svefnpláss fyrir 3. 100% lán 
mögulegt, er á stðanum.Rnr.248648.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

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

100% LÁN
KIA Rio Dísel. Árgerð 2012, ekinn 83 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 1.280.000. 
Rnr.150576.

100% LÁN
VW Polo 1.2 Dísel. Árgerð 2013, 
ekinn 127 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
980.000. Rnr.150961.

100% LÁN
VW Passat 1.8 TSI Highline. Árgerð 
2008, ekinn 131 Þ.KM, Sjálfskiptur. 
Verð 980.000. Rnr.171449.

100% LÁN
FORD Expedition XLT 4x4. Árgerð 
2005, ekinn 109 Þ.MÍLUR, bensín, 
sjálfskiptur. TILBOÐ 980.000. 
Rnr.150995.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

 Kerrur

 Varahlutir

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

Þjónusta

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
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.

 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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

OUTLANDER

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

ka  á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15

Hlaðnir 
aukabúnaði

Bílar á staðnum
Komið og reynsluakið

Bílar í ábyrgð    -    Allt að 90% fjármögnun    -    Til í ýmsum litum    -  Skoðum með uppítöku á öllum gerðum bifreiða

Leðursæti

360 gráðu myndavélaker

Akreinavari

Árekstrarvari

Leiðsöguker

Rafdri n a urhleri

Blindhornsviðvörun

Fjarlægðartengdur hraðastillir

og margt eira...

MITSUBISHI

PHEV Hybrid Instyle
Nýir bílar árgerð 2018

VERÐ

ÞÚSUND

4.790

Hleðslustöð 85.000 kr.

Heilsársdekk 60.000 kr.

Krókur 90.000 kr.

Getum útvegað aukahluti
á frábæru verði:*

* Gildir eingöngu með nýjum Outlander 
frá Stóru Bílasölunni.
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Til sölu ódýr 12V - 75ah batterí fyrir 
rafskutlur og rafhjólastóla. Uppl. í s. 
846 6245

 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

NUDD
Heilnudd, slökun, íþróttanudd 
og snyrting. Afslappandi og gott 
umhverfi á sv. 105 rvk. Opið kvöld 
og helgar. S. 894 4817

Húsnæði

 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
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Atvinna

 Atvinna í boði

KAFFI LOKA ÓSKAR EFTIR 
STARFSKRAFTI.

Kvöld og helgarvinna í eldhúsi 
og sal.

Við leitum að fólki í 100% stöðu
einnig er í boði hlutastarf bæði 

eldhús og salur.

Framtíðarstarf fyrir réttar 
manneskjur.

Sendið póst á loki@loki.is

 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

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

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

 LAUFRIMI 2  -  2. HÆÐ 

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

OPIÐ HÚS! Í dag milli kl.17:30 og 18:00 

BJÖRT OG FALLEG 4RA HERB. ENDAÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANGI Á 
GÓÐUM STAÐ Í GRAFARVOGI -112 REYKJAVÍK!

4ra herb. 99,2 fm íbúð með sérinngangi. Eldhúsið er opið í stofu og 
íbúðin er með vestur, grill svölum. Þvottahús er innan íbúðar.  
Sjón er sögu ríkari! – Ekki missa af þessari! 
Ásett verð 41,9 millj.

Allar nánari uppl. veitir 
Jóhann Friðgeir, lögg.fast. 
s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is  

OPIÐ HÚS

 

Jóhann Friðgeir 
Valdimarsson

Vísir hf. óskar eftir að ráða vana háseta  
á nýjan Sighvat GK-57. 

Sighvatur er línuveiðiskip með beitningarvél.  
Nánari upplýsingar gefur skipstjóri í síma 856-5775 eða um 

borð í síma 856-5770  -  www.visirhf.is.

Háseti óskast

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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