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Þórunn Hannesdóttir er ein þeirra sem standa að hönnunarstúdíóinu MUN. Hún vill markaðssetja íslenska hönnun til útflugnings. MYND/EYÞÓR

Hönnuðir  
sterkari saman
Grágrýtisspeglar Þórunnar Hannesdóttur, vöruhönnuðar hjá Færinu, vöktu at-
hygli hönnunarsíðunnar Dezeen í sumar. Hún segir Íslendinga standa framar-
lega í samfélagsvænni hönnun og vill íslenska hönnun í útflutning. ➛2

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?

Frettabladid.is færir þér 
nýjustu fréttir dagsins og 

ítarlega umfjöllun um 
málefni líðandi stundar.



Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteins-
dóttir

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. 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

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,  

Á hverju einasta heimili á 
Íslandi eru hleðslutæki. Þau 
geta verið þó nokkur og þau 

eru fleiri eftir því sem fleiri eru í 
fjölskyldunni. Það þarf að hlaða 
nokkra síma, spjaldtölvur, leikja-
fjarstýringar, heyrnartól, úr og 
fleiri tæki,“ segir Jóhann Þórsson, 
markaðsstjóri Heimkaupa. „Það 
getur verið hvimleitt að hlaða 
tækin í mörgum herbergjum og á 
sama tíma henda reiður á því hvar 
hleðslusnúrurnar og hleðslukubb-
arnir eru.

Hleðslustöðvar eru tilvaldar 
til að einfalda heimilið og koma 
á betra skipulagi. Snjallhleðslu-
stöðin Charging Center One frá 
Enox, sem fæst á Hópkaupum, 
er nett tæki sem hleður átta tæki 
í einu með USB, hratt og örugg-
lega,“ segir Jóhann. „Tækið þarf 
bara eina innstungu og leysir 
alla hleðslukubba á heimilinu af 
hólmi.

ENOX Charging-Centre-One er 
fjöltengi nútímans. Það er upp-
lagt að geyma allar snúrur á sama 
stað og hleðslustöðina og þá vita 
allir á heimilinu hvar tækið er og 
hvar á að hlaða,“ segir Jóhann. 
„Enox hleðslustöðin er upp-
lögð fyrir fjölskyldur 
sem vilja 
 

 

einfalda heimilið og hreinsa til!
Snjallhleðslustöðin er búin 

hraðhleðslu, svo að full hleðsla 
næst á eins skömmum tíma og 
mögulegt er,“ segir Jóhann. „Á 
stafrænum skjá er hægt að sjá 
stöðu á hleðslu hvers tækis fyrir 
sig og aflið sem hleðslustöðin er 

að senda til til-
tekins tækis.

Charging Center One er komin 
til landsins og það er hægt að 
kaupa hana á hopkaup.is og sækja 
hana svo í Gamestöðina,“ segir 
Jóhann. „Hún kostar bara 4.990 
krónur.“

Um ENOX
„ENOX GROUP hefur verið starf-
andi á Þýskalandsmarkaði í yfir 10 
ár en á sér yfir 40 ára sögu,“ segir 
Jóhann. „ENOX hefur verið virkt 
í hönnun, framleiðslu og alþjóð-
legri markaðssetningu á afþrey-
ingar- og samskiptatækjum fyrir 
heimili í yfir hálfa öld.

ENOX GROUP hefur unnið 
til fjölda verðlauna á síðustu 10 
árum fyrir vörur sínar en í vörum 
þeirra sameinast nýjasta tækni, 
gæði og ending á hagstæðu verði,“ 
segir Jóhann. „Allar ENOX GROUP 
vörur eru framleiddar og hann-
aðar eftir þýskum gæðastöðlum í 
Asíu, eins og flestar vörur í þessum 
geira, og því notar fyrirtækið slag-
orðið „þýsk gæði – asísk smíð“.“

Charging Center    
   One hleðslustöð

Charging Center One hleðslustöðin leysir öll hleðslutæki á heimilinu af hólmi.

Bretti Þórunnar eru í formi fjalla. Kertin eru vistvæn.

Grágrýtisspeglar Þórunnar vöktu athygli Dezeen, en með þá 
komst Þórunn í 20 manna úrtak úr35.000 hönnuða hópi.

Þórunn segir hugmyndina á bak við MUN á Baróns-
stíg að sameina krafta hönnuða. MYNDIR/EYÞÓR

Ég komst í 20 manna úrtak 
úr hópi 3.500 hönnuða 
um hönnunarverðlaun 

Dezeen með spegla úr grágrýti 
og gleri nú í ágúst. Verðlaunin 
sneru að hönnun sem ýtir undir 
hægari neysluhyggju og það er 
hugmyndin á bak við speglana, 
hugtakið um „slow design“ og 
hvernig efnið er nýtt. Speglarnir 
komust þó ekki lengra í keppn-
inni en það er æðislegt að fá 
viðurkenningu sem þessa,“ segir 
Þórunn Hannesdóttir, vöru-
hönnuður hjá Færinu. Hún segir 
„slow design“ endurnýtingu 
áberandi í íslenskri hönnun.

„Slow design og samfélagsvæn 
hönnun tel ég að leiki stórt hlut-
verk í hugmyndafræði íslenskra 
hönnuða. Við vinnum svo náið 
með framleiðendum og fram-
leiðum einnig sjálf í mörgum 
tilfellum. Það verður til þess að 
hönnuðurinn hugsar það sem 
hann gerir, bæði samfélagslega 
og efnislega. Þessa hluti þarf 
ekki bara hönnuðurinn að hafa í 
huga heldur framleiðsluiðnaður-
inn allur. Við þurfum að hugsa 
hlutina lengra og fara vænni leið 
inn í framtíðina. Reyna til dæmis 
að endurnýta það sem hægt er 
og það hefur verið leiðarstef  

hjá mér í minni hönnun.“
Þórunn er hluti af hönnunar-

stúdíóinu Mun á Barónsstíg en 
þar eru einnig Ihanna home, 
IIDEM Jewellery, Bybibi, Fjaðra-
fok og Anna Thorunn. Þórunn 
sendi nýlega frá sér nýjar vörur 
sem allar eru umhverfisvænar.

„Ég er með fjóra nýja ilmi í 
ilmkertum. Olíurnar í kertunum 
eru náttúrulegar og endur-
nýtanlegar en þær má nota sem 
húð- og nuddolíu. Kertin verða 
að vökva þegar kveikt er á þeim 
en olían verður ekki eins heit og 
vax. Þá var ég einnig að setja á 
markað skurðarbretti sem voru 
hönnuð fyrst 2014 en hafa verið 
í þróun. Þau eru innblásin af 
fjöllum, búin til úr hlyn og því 
mjúk fyrir hnífa. Á þau er borin 
repjuolía sem unnin er með 
vistvænni ræktun. Ég er stöðugt 
að pæla í þessum hlutum,“ segir 
Þórunn.

Henni er einnig umhugað 
um að koma íslenskri hönnun í 
útflutning og vill hvetja hönn-
uði til að sameina krafta sína. 
Sjálf tekur Þórunn virkan þátt 
í sýningum erlendis. „Ég sýndi 
bæði í Svíþjóð og Danmörku á 
þessu ári og vil vinna að því að 
sameina krafta íslenskra hönn-
uða í útflutning. Það er til dæmis 
hluti af hugmyndinni á bak við 
Mun, að hönnuðir standi saman. 
Íslenskir hönnuðir standa 
ágætlega að vígi og við erum í 
stöðugri þróun. Leiðin er bara 
upp á við.“

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is 

NÚ KÓLNAR Í VEÐRI
Yfirhafnir, peysur, ullarbuxur 

og margt fleira

Framhald af forsíðu ➛

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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Bílar 
Farartæki

VOLVO Xc60 t8 hybrid r-design. 
Árgerð 2018, ekinn 22 Þ.KM, bensín/
plug in sjálfskiptur 8 gírar. Verð 
8.980.000. Rnr.213183.

TOYOTA Rav4 sport hybrid . Árgerð 
2018, Nýjir bílar bensín/hybrit 
sjálfskiptur.staðgr Verð 5.690.000. 
Væntanlegir í byrjun Oktober 
Takmarkað magn í boði Rnr.213188.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.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

 Bílar til sölu

Toyota corolla árg. ‘06 ek. 180þús 
dísel. Verð 600þús S: 868 2466 og 
899 0418

 Varahlutir  Vinnuvélar

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

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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
Hreinsa þakrennur fyrir veturinn og 
tek að mér ýmis smærri verkefni. 
Uppl. s:8478704 eða  
manninn@hotmail.com

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

 Rafvirkjun

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

Outlander sta r á húddi

Þokuljósasett að framan

Leiðsöguker

Rafdri n a urhleri

Blindhornsviðvörun

Fjarlægðartengdur hraðastillir

og margt eira...

MITSUBISHI

PHEV Hybrid Instyle
Nýir bílar árgerð 2018

VERÐ

ÞÚSUND

4.990

Hleðslustöð 85.000 kr.

Krókur 90.000 kr.

Getum útvegað aukahluti
á frábæru verði:*

* Gildir eingöngu með nýjum Outlander 
frá Stóru Bílasölunni.

Ný heilsársdekk fylgja

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til sölu

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

 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.

Húsnæði

 Húsnæði óskast
Par á fimmtugsaldri óskar eftir 
leiguíbúð á höfuðborgarsvæðinu.  
S. 773-0444

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur.  
www.geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði

VERKAMAÐUR / 
BYGGINGARVINNA

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

AÐSTOÐAMAÐUR BAKARA 
ÓSKAST

Óskast í bakarí í Breiðholti 
íslensku kunnátta skilyrði

Uppl. sendist á :  
sveinsbakari@sveinsbakari.is

BAKARÍ / KAFFIHÚS
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí frá kl. 7:30 
-15:00.

Og annanhvern laugardag.
Íslensku kunnátta skilyrði og ekki 

yngri enn 20 ára.
Uppl. sendist á :  

sveinsbakari@sveinsbakari.is

WAITERS / KITCHEN 
ASSISTANT AND 
DISHWASHING

Old Iceland restaurant is looking 
for waiters with experience for 
part time job working 2-2-3 or 

after an agreement. Also we 
need a dishwasher for a part 
time job working 2-2-3 in the 

evenings. Please send resume to 
oldiceland@oldiceland.is and we 

will be in touch.

Old Iceland restaurant auglýsir 
eftir þjónum með reynslu í 

hlutastörf. Einnig vantar okkur 
uppvaskara á 2-2-3 vaktir á 

kvöldin frá kl 18.
Vinsamlegast sendið tölvupóst á 

oldiceland@oldicaland.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

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

Frakkastígur 14
101 REYKJAVÍK

ATH FÆST AFHENT MEÐ HÚSGÖGNUM.
Mjög falleg og vel skipulögð þriggja herbergja 
sérhæð í glæsilegu húsi í miðbæ Reykjavíkur. 
Sérinngangur. Eignin er á jarðhæð. Tæplega 
þriggja metra lofthæð, mikið endurnýjuð. Hiti 

STÆRÐ: 91 fm HÆÐ              HERB: 3

51.900.000 OPIÐ HÚS    19. SEPT 17:30 – 18:00

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Kjalarnes Saltvík
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 22. ágúst 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 30. ágúst 
2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Saltvíkur á Kjalarnesi. Í breytingunni 
felst að nýtingarhlutfall er aukið á reit B úr 0.3 í 0.5 og lóðir endurskilgreindar þannig að í stað þess að 
vera hringlaga þá er þeim breytt í ferhyrnda. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Austurbakki 2
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 29. ágúst 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 6. 
september 2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Austurhafnar vegna 
lóðar nr. 2 við Austurbakka. Í breytingunni felst að bætt verður við nýrri lóð með byggingarreit 14 á 
Faxagarði fyrir spenni- og rafdreifistöð auk vaktaðstöðu. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Kjalarnes, Vallá
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 29. ágúst 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 6. 
september 2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Vallá á Kjalarnesi. Í 
breytingunni felst stækkun á byggingarreit A til suðurs og vesturs og bæta við nýjum aðkomuvegi. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Fossvogshverfi - Stjörnugróf 7-11
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 29. ágúst 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 6. 
september 2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Fossvogshverfis vegna 
lóðanna nr. 7-11 við Stjörnugróf. Í breytingunni felst afmörkun lóða fyrir Stjörnugróf 7 og 9 og gera 
nýja lóð fyrir Stjörnugróf 11 þar sem heimilt verður að byggja íbúðarkjarna fyrir fatlaða einstaklinga á 
vegum velferðarsviðs Reykjavíkur. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögur má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. 
hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 19. september 2018 til og með 31. október 2018. Einnig má sjá 
tillögurnar á vefnum, 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 31. október 2018. 
Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 19. september 2018
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um tillögur að breytingu 
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

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
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