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Heimili

Kristján Ólafur Sigríðarson spreytti sig í
innanhússhönnun þegar
hann keypti sér parhús í
Urriðaholti í mars.
heimili ➛4

Innanhússarkitekarnir hjá Eirvík: Vala Björg Arnardóttir, Arna Þorleifsdóttir og Björk Harðardóttir. Þær búa yfir mikilli reynslu af hönnun innréttinga. MYND/ERNIR

HVAÐ ER AÐ
FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér
nýjustu fréttir dagsins og
ítarlega umfjöllun um
málefni líðandi stundar.

Íslensk hönnun
og vönduð þýsk gæði
Hjá Eirvík fást innréttingar þar sem falleg hönnun, gæði og gott úrval eru í fyrirrúmi. Innanhússarkitektarnir Arna Þorleifsdóttir, Björk Harðardóttir og Vala
Björg Arnardóttir hanna innréttingarnar sem eru sérsmíðaðar hjá Häcker, einum fremsta innréttingaframleiðanda í Þýskalandi og eru mjög vinsælar. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛

H

já Eirvík fást innréttingar í
miklu úrvali, sem eru sérsniðnar að óskum viðskiptavina. Innréttingarnar eru hannaðar
af innanhússarkitektum Eirvíkur,
þeim Önnu Þorleifsdóttur, Björk
Harðardóttur og Völu Björgu
Arnardóttur, sem búa yfir mikilli
reynslu á þessu sviði.
„Allar innréttingar eru hannaðar
af okkur þremur og síðan sérsmíðaðar og framleiddar í samstarfi við
Häcker, sem er einn af leiðandi
innréttingaframleiðendum Þýskalands,“ segir Arna en innanhússarkitektateymið er með viðamikla
reynslu af hönnun híbýla og hugsar
vel um heildarmynd heimilisins.
Innréttingarnar spanna eldhús,
baðherbergi, fataherbergi, heimaskrifstofur, sjónvarpsskápa og
margt fleira, að sögn Örnu.

Spennandi nýjungar
og fallegur efniviður
Innanhússarkitektarnir hanna
nýjar og spennandi innréttingar
fyrir hvern og einn viðskiptavin
með hans óskir og þarfir í huga.
„Við mælum með að fólk gefi
sér góðan tíma í hönnunarferlið
og komi á framfæri öllum sínum
óskum. Hvað innréttingar varðar er
gott að huga vel að samspili fagurfræði og notagildis. Við hvetjum
fólk til að nota nýjungar og spennandi efni frá Häcker. Má þar nefna
gyllt eldhús, brennda eik eða
jafnvel keramik en slík efni geta
sett skemmtilegan svip á heildarmyndina,“ segir Björk.
Allt framleiðsluferlið fylgir
ströngustu gæðastöðlum, enda
hefur Häcker fengið mörg gæðaskírteini og unnið til margra
hönnunarverðlauna í gegnum
árin. Forstykkin á innréttingum
eru sérstaklega rakaþolin þar sem
innréttingarnar eru hannaðar fyrir
mismunandi loftslag. Kantar eru
sérstaklega vel lokaðir. Öll framleiðsla er með sérstaka vottun, sem
heitir PURresist water protection
system, og eru með þýska TÜV- og
GS-staðla.
„Það er í gegnum þetta góða
samstarf sem Eirvík getur boðið
mikil gæði, lengri endingu og góða
hönnun á aðlaðandi og hagkvæmu
verði,“ upplýsir Björk.

Vinsælt er að vera með hefðbundinn ofn og einnig svokallaðan combi-ofna.

Hjá Eirvík fást hágæðatæki frá þekktum þýskum framleiðendum.

Eldhúsinnréttingar frá Eirvík
koma með
geymslukerfum
að innan og
hólfum fyrir allt
sem þarf í eldhúsinu.

Hagnýtar geymslulausnir
Þýsk verkhönnun gerir það að
verkum að Häcker innréttingar
búa yfir einkar miklu úrvali af vel
útfærðum, vandlega úthugsuðum
og framsýnum útfærslum. „Þær
taka mið af nútímalegri og faglegri
hönnun með hagnýtum og skipulögðum geymslulausnum,“ segir
Vala en hjá Eirvík er mikið úrval
af mismunandi efnivið og margskonar stílum.
„Við erum með efnivið á borð við
háglans eða matt lakk, melamínspón, viðarspón, gegnheilan við,
akrýl, gler, stein og jafnvel keramik.
Hvað stíl varðar er hægt að fá mjög
nútímalegar innréttingar og allt
upp í rómantískar eldhúsinnréttingar, með eða án handfanga,“
segir Vala og bætir við að hugað sér
að hverju smáatriði svo að innréttingarnar séu ekki aðeins stílfagrar
heldur einnig einstaklega hagnýtar.
„Eldhúsinnréttingar okkar koma
með geymslukerfum að innan og
hólfum fyrir allt sem þú þarft í
eldhúsinu. Við erum með skiplag
fyrir potta, pönnur, hnífapör,
steikarhnífa, ruslakörfur, þurrmeti
og jafnvel ryksugur og kústa,“ segir
Arna.
Innréttingarnar eru allar
framleiddar með Grass-brautakerfi sem er eitt það besta á
markaðnum í dag. „Burðargeta
skúffubrautanna er t.d. allt að 70
kílóum. Vegna þessa getum við
framleitt skúffur sem eru 120 cm
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.

Hjá Eirvík er hægt að velja um mismunandi efni og margskonar stíla í
innréttingum.

breiðar,“ segir Vala en einingarnar
koma samsettar og tilbúnar til
uppsetningar.
„Skáparnir eru settir saman
með hátæknilegum róbótum sem
tryggir 100% gæði og lengri endingu,“ upplýsir hún og bætir við að
starfsfólk Eirvíkur brýni fyrir fólki
að fá fagmenn við uppsetningu á
innréttingum til að tryggja góðan
frágang. „Sérþjálfaðir innréttingasmiðir ættu ávallt að vera fyrsta
val,“ segir Vala.

Hönnun og handbragð
í fyrirrúmi
Hjá Eirvík fást einnig innréttingar
frá þýska framleiðandanum Bulthaup, sem er einn helsti frumkvöðull í heimi í módernískum
innréttingum. „Bulthaup var
fyrst fyrirtækja í heiminum til að
framleiða höldulaus eldhús á 7.
áratugnum, sem á þeim tíma þótti
algjör bylting. Bulthaup hefur alla
tíð lagt mikið upp úr smáatriðum,
hönnun og handbragði,“ segir
Arna.
Þegar hún er spurð hvers konar
innréttingar séu hvað vinsælastar
í dag segir Arna að nú sé margt
Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

spennandi í gangi. „Dökkir litir,
svart matt sprautulakkað, svartbæsaður viður, gull, marmari og
svört tæki, svartir vaskar og svört
blöndunartæki er mikið í tísku.
Flestir vilja hafa tvo ofna í eldhúsinu og velur fólk þá aukaofninn
ýmist sem combi-gufuofn eða
combi-örbylgjuofn. Svo eru margir
sem kjósa að vera með innbyggðan
vínkæli í eldhúsinu. Langflestir sem
hafa til þess pláss, velja að að hafa
tækjaskápa til þess að geta falið
minni heimilistæki eins og brauðristar, hrærivélar og blandara,“
segir Arna.
Hjá Eirvík fást einnig hágæðatæki frá þýsku framleiðendunum
Miele og Liebherr og einnig ítalska
framleiðandanum Smeg og vaskar
og blöndunartæki frá Schock.
„Við gerum tilboð í allan pakkann og eldhúsinnréttingarnar eru
sérstaklega hannaðar út frá tækjunum. Það eru ákveðin lífsgæði
fólgin í því að hafa vönduð tæki í
eldhúsinu og góða vinnuaðstöðu,“
segja þær að lokum.

Dökkar innréttingar eru hvað vinsælastar en þær eru stílhreinar og fallegar.

Innréttingarnar
frá Eirvík spanna
eldhús, baðherbergi, fataherbergi, heimaskrifstofur og
sjóvarpsskápa.

Nánari upplýsingar: www.eirvik.is

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir, solveig@frettabladid.is s. 512 5351 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349
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,
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Breitt úrval af eldhúsinnréttingum og aukahlutum gerir þér kleift að finna
draumaeldhúsið í IKEA, sama hver fermetrafjöldinn er.

KUNGSBACKA eldhúsinnréttingin er vinsæl, enda bæði glæsileg og úr endurunnum efnivið.

Góð nýting á plássi og glæsilegt útlit fara hér saman.

Hagkvæmar hetjur heimilanna
Í IKEA fæst mikið úrval af eldhús- og baðinnréttingum, auk hirslna fyrir öll herbergi
heimilisins, stór og smá. Í þeim sameinast mikil gæði, falleg hönnun og frábært verð.

Þ

að er að mörgu að hyggja við
val á innréttingu svo hún
henti þér og heimilinu öllu.
Útlitið er einn þáttur, skipulagið
er annar og svo bætast fleiri við
þegar ferlið fer af stað. Það hljómar
eins og einfalt mál en er oft snúið
þegar á hólminn er komið. Í IKEA
fæst breitt úrval af innréttingum
sem sameina gæði, hönnun og
verð og henta inn á heimili af
öllum stærðum og gerðum. „Þótt
útlitið sé kannski það sem flestir
huga að þegar byrjað er að skoða
og rúnturinn er tekinn á netinu,
þá er það notagildið sem er í raun
mikilvægast og tekur tíma að finna
út úr,“ segir Birna Bogadóttir, sölustjóri IKEA. „Möguleikarnir eru
nánast endalausir og þess vegna
er best að gefa sér góðan tíma,
sérstaklega í eldhúsin. Það sem
fólk tekur eftir er auðvitað útlitið;
hurðir og skúffur, en að baki þeim
gerast galdrarnir.“

rúmgóðum og fallegum hirslum og
skapa þannig þá ró sem baðherbergi eiga að gefa heimilisfólkinu.
„Þar er líka ástæða til að minnast
á að stærðin skiptir í alvöru ekki
máli. Það fást innréttingar inn á
jafnvel smæstu baðherbergi. Þær
eru þá mögulega með grynnri
handlaug og skápum en hirsluplássið er drjúgt og þannig er hægt
að fullnýta rýmið án þess að fórna
því að eiga fallegt baðherbergi,“
segir Birna.
„Það er varla hægt að tala um
innréttingar og skipulag án þess að
minnast líka á PAX fataskápana. Þá
er hægt að sérsníða algjörlega eftir
þörfum og fá þannig fatahirslur
sem gleypa við öllu.“ Svo sé verðið í
IKEA auðvitað rúsínan í pylsuendanum, það eigi allir að geta fundið
lausn sem henti fjárhagnum og
gæðakröfurnar séu þær sömu fyrir
allar vörur hvar sem þær séu í
verðstiganum.

Heldur heimilinu snyrtilegu

Teikniforritin auðvelda ferlið

Birna segir hirslur vera hetjur
heimilanna því án þeirra væri
erfitt að hafa heimilið snyrtilegt
og eftir eigin höfði. „Það er sama
hvað maður reynir að grisja, lífinu
fylgja einfaldlega fullt af hlutum og
ef þeir eiga sinn stað í skápum, hillum og skúffum þá er auðveldara
að skapa fallegt heimili.“ Baðherbergi séu til dæmis yfirleitt full af
brúsum, túpum, krukkum og öðru
dóti sem auðvelt sé að koma fyrir í

„Svo verð ég að vekja athygli þeirra
sem eru í innréttingahugleiðingum
á að nýta sér teikniforritin á
vefnum okkar. Þar eru teikniforrit
fyrir eldhús, bað, fataskápa og
margt fleira. Þar geta viðskiptavinir prófað sig áfram og klárað
tímafrekan hluta ferlisins áður
en komið er í verslunina. Forritin
eru mikið notuð og einfalda málið
mikið fyrir bæði viðskiptavini og
sölufulltrúa.“

stærðum geri fólki kleift að sníða
eldhúsið að arkitektúr heimilisins.
„Línan passar bæði í lítil og stór
eldhús og jafnvel óvenjuleg eldhús eins og þau sem standa undir
súð. METOD línan nýtir ekki bara
rýmið vel heldur geta viðskiptavinir valið úr fjölbreyttu úrvali af
hurðum og framhliðum, ásamt
höldum og hnúðum, til að innrétta
eldhúsið fullkomlega eftir sínum
smekk.“ Möguleikarnir séu í raun
endalausir og ef fólk vilji breyta til
síðar þá megi einfaldlega skipta
um framhliðar á METOD skápunum eða höldur á framhliðum,
en smáatriðin geti gjörbreytt eldhúsinu.

Vistvænna heimilishald

Rúmgóð hirsla gleypir alla óreiðu og færir baðherberginu ró.

Fjölbreyttar lausnir
Birna segir IKEA fylgjast vel með
straumum og stefnum í heimilishaldi fólks. „Heimilin eru að
breytast. Þótt flest heimili séu það
sem við köllum hefðbundin, þá
er smærri heimilum að fjölga og

fólk deilir jafnvel plássi. Þar kemur
gott skipulag sterkt inn, ekki
síst í eldhúsinu. METOD eldhúslínan er grunnurinn í eldhúsinnréttingu IKEA og er hönnuð til
að passa í hvaða eldhús sem er.
Birna útskýrir að skápar í öllum

Fólk er sífellt meðvitaðra um
umhverfismál og IKEA tekur
virkan þátt í að stuðla að sjálfbærara heimilislífi. „IKEA hefur
til dæmis byrjað að nota endurunnið hráefni til að lágmarka
umhverfisáhrif sín,“ segir Birna.
„Til að mynda eru KUNGSBACKA
eldhúsframhliðar úr endurunnum
við sem er klæddur plastfilmu úr
endurunnum plastflöskum. Annað
dæmi um vistvænar vörur IKEA
er fjölbreytt úrval af blöndunartækjum en öll blöndunartækin eru
með búnaði sem dregur úr vatnsnotkun um allt að 40% án þess að
draga úr þrýstingi,“ segir Birna að
lokum. „Það er bæði umhverfisvænna og sparar peninga.“
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Kristján segist
eiga mikið af
fötum og gæti
ekki lifað án
fataherbergis.
Hann segist
meira að segja
nota eitt af
barnaherberjum
hússins undir
föt líka.

Eldhúsinnréttingarnar eru frá Parka og granítplatan frá Steinprýði í Hafnarfirði. Kristján valdi að hafa ekki efri skápa og leyfa
þess í stað ljósum að njóta sín. Hann segir tvöfaldan ísskáp nauðsynlegan fyrir stóran mann eins og sig, sem borði mikið.

Vaskurinn og
vaskborðið er úr
granít frá Steinprýði.

Með sjónvarp
í loftinu

Í svefnherberginu er sjónvarp yfir rúminu. Kristján segir allt annað líf að horfa
á sjónvarpið útafliggjandi, það fari mun betur með hálsinn. Hann horfi mun
meira á sjónvarpið í rúminu en í sjónvarpsherberginu.

Rauði stóllinn
er úr Húsgagnahöllinni.

Kristján Ólafur Sigríðarson spreytti sig í innanhússhönnun
þegar hann keypti sér parhús í Urriðaholti í mars. Honum
fórst það vel úr hendi en nú hyggur hann á að kaupa lóð
og vera með í húsbyggingarferlinu frá upphafi til enda.

K

ristján er eigandi veitingastaðarins Wok On og hefur í
gegnum tíðina unnið töluvert
með innanhúshönnuðum. „Mér
hefur alltaf þótt gaman að fylgjast
með þeim vinna og það var gaman
að spreyta sig á þessu sjálfur.“ Hann
keypti sér parhús í Mosagötu í
Urriðaholti í vetur. „Það var tilbúið
til innréttinga og svo gerði ég rest
sjálfur. Eða þegar ég segi sjálfur þá
meina ég að ég lét vini mína hjálpa
mér og borgaði smiðum,“ segir
Kristján og hlær. „Ég hannaði hins
vegar flest og valdi húsgögnin inn í
íbúðina.“
Flest allir innanstokksmunir eru
nýir fyrir utan nokkra muni eftir
uppáhalds húsgagnahönnuð Kristjáns, Örn Hackert, sem einnig hefur
hannað innréttingar í Wok On.
Kristján heillaðist af útsýninu úr
íbúðinni en hann nær að horfa á
sólina koma upp og setjast út um
stofugluggann. „Það er rosalega
fallegt að horfa hér út, sérstaklega á
sumrin.“
En Kristján mun ekki njóta afrakstursins mjög lengi því hann hefur
sett húsið á sölu. „Ég ætla að kaupa
mér lóð hér í Urriðaholti og láta
teikna fyrir mig hús eftir mínu eigin
höfði. Það verður mjög skemmtilegt að geta hannað allt frá a til ö.“

Kristján Ólafur
Sigríðarson segir
vinnuna við
innanhússhönnun hússins síns
góða æfingu. Nú
ætlar hann að
selja slotið og
kaupa sér lóð í
Urriðaholti þar
sem hann ætlar
að vera með
í hönnunarferlinu frá a til ö.
Myndir/Eyþór

Kristján keypti flest allt nýtt inn í húsið. Glerlistaverkið fyrir ofan sófann er úr
Heimili og hugmyndum.

Hillurnar þrjár
eru úr smiðju
Arnar Hackert.
Hljómsveitarmyndin er af
Pink Floyd sem
Kristján heldur
mikið uppá.
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Konungur sólgleraugnanna
Elton John á áhrifamikið safn sólgleraugna sem hann hefur viðað að sér í áratugi. Talið er að hann
eigi í kringum 250 þúsund gleraugu og hluti þeirra er geymdur í sérsmíðuðum skáp.

T

íska er í hugum sumra leið til
tjáningar, í hugum annarra
lífsstíll og lífsviðhorf. Elton
John, sem varð 71 árs á árinu, hefur
ávallt tilheyrt seinni hópnum.
Frá því hann stökk fram á sjónarsviðið seint á sjöunda áratugnum
og þar til nú, fimm áratugum síðar,
hefur hann ávallt verið sjálfum sér
samkvæmur í ást sinni á fötum og
fylgihlutum.
Í upphafi var stíll hans ofhlaðinn
og flúraður en með tímanum hefur
hann tónað niður fataskápinn en
heldur þó í sérkennandi stíl sinn
með einkennandi sólgleraugum.
Hann er einstakur áhugamaður
um furðuleg sólgleraugu og hefur
safnað þeim í nærri hálfa öld.
Í Woodside, mikilfenglegu húsi
Elton John í Berkshire í Suður-Englandi, hefur tónlistarmaðurinn látið
útbúa herbergi á háalofti hússins.
Hillur voru hannaðar og smíðaðar
inn í turnherbergi og þar er að finna
hluta af risastóru sólgleraugnasafni
Elton John. Í allt er talið að hann
eigi í kringum 250 þúsund gleraugu
þó sú tala sé ekki staðfest.

Söngvarinn í hvítum jakkafötum og
með ein af sínum persónuleikagleraugum árið 1973.

Elton John á Grammy verðlaunahátíðinni í New York í janúar á þessu ári.

Elton John er þekktur fyrir fatasafnið
sitt. Hér er hann í fataskápnum á heimili
sínu í London árið 1975.

Sólgleraugnaskápur Elton John á heimili hans Woodside í Suður-Englandi.

Suðurlandsbraut 26 Sími: 587 2700
0QJ§WJSLBEBHB MBVHBSEBHBXXXBMOPJT

M Á N U DAG U R

FÓLK KYNNINGARBLAÐ

1 9 . N ÓV E M B E R 2 0 1 8

7

Þjónustuborð Kringlunnar er eitt af verkum InnGó.

Hér er dæmi um vel heppnaða sérsmíðaða eldhúsinnréttingu frá InnGó.

InnGó tekur að sér fjölbreytt verk. Hér er dæmi um einstaka kommóðu sem unnin var í samstarfi við kaupanda.

InnGó flutti í
nýtt og stærra
húsnæði að
Lyngási 12 fyrir
þremur árum en
þar er fullbúið
verkstæði til
hverskyns innréttingasmíði.

Upphengd kommóða með fjölmörgum hirslum.

InnGó – Innréttingar og gólf
InnGó – Innréttingar og gólf ehf., sérsmíðar innréttingar fyrir heimili og fyrirtæki ásamt því að
leggja parket, slípa og bóna gólf. Lagt er upp með persónulega þjónustu og góða samvinnu.

F

yrirtækið hefur verið starfandi frá árinu 1997, fyrst
undir nafni Gólfþjónustunnar
ehf., en fyrirtækið breytti um nafn
fyrir ári, þar sem gamla nafnið
endurspeglaði ekki lengur kjarnastarfsemi þess. „Við fluttum í nýtt
og stærra 500 fermetra húsnæði
að Lyngási 12 í Garðabæ fyrir
þremur árum, bættum við okkur
mannskap og settum meiri fókus
á innréttingasmíðina, sem hefur
síðan orðið æ fyrirferðarmeiri í
starfsemi fyrirtækisins. Í leiðinni
tókum við upp nýtt nafn; InnGó
sem stendur fyrir innréttingar og
gólf,“ segir Erlendur Þór Ólafsson,
framkvæmdastjóri fyrirtækisins.
Hann hefur lagt stund á parketvinnu í 25 ár en verið í sérsmíði á
innréttingum í um það bil fimmtán ár.
„Við erum eftir sem áður ekki
að keppa við fjöldaframleiðslu og
fyrirtæki sem taka að sér að búa til
innréttingar í 30 íbúða blokk þar
sem allir skápar eru eins, svo dæmi
sé nefnt, heldur tökum að okkur
aðeins afmarkaðri verkefni. Það
getur verið allt frá því að smíða
litla hillu upp í eldhúsinnréttingu eða að innrétta heilu húsin,“
útskýrir Erlendur. Hann segir fólk
geta leitað til fyrirtækisins með
eigin teikningar eða teikningar frá
arkitektum sem gerð eru tilboð
í. „Það getur líka fengið okkur á

Stundum eru
verkefnin afmörkuð en við erum líka að
taka að okkur heildarpakka fyrir heilu einbýlishúsin svo dæmi séu
nefnd.
staðinn og við þá aðstoðað og veitt
ráð.“
Erlendur segir InnGó vera með
öll tæki til innréttingasmíðar á
verkstæðinu ásamt fullbúnum
sprautuklefa og tekur fram að
margir leiti til fyrirtækisins þegar
þeir vilja breyta um lit eða áferð
á innréttingum eða skápum.
„Þá komum við og tökum framhliðarnar af og endurlökkum en
það sparar bæði fé og fyrirhöfn“.
InnGó sér líka um viðhald gólfa
og sólpalla. „Í fjöldamörg ár fólst
meginstarfsemi fyrirtækisins í að
leggja og slípa parket og hefur því
safnast upp gríðarleg reynsla hjá
okkur á því sviði. Við tökum líka að
okkur bónvinnu ásamt því að slípa
og bæsa sólpalla. Þá tökum við að
okkur að smíða sólpalla og er alltaf
eitthvað um það á sumrin.“
Á verkstæði InnGó starfa fjórir
og sami fjöldi starfar við setja inn-

Erlendur hefur
starfað við innréttingasmíði
í fimmtán ár
og í parketgeiranum síðan fyrir
aldamót. MYND/
STEFÁN

réttingarnar upp og leggja parket
en Erlendur hefur lengi litið á
parket sem hluta af innréttingum
heimilisins. „Fólk gerir miklar
kröfur til parkets í dag enda gerir
fallegt parket mikið fyrir heildarsvip heimila og fyrirtækja.“ Flestir
starfsmenn InnGó hafa starfað þar

í fjölda ára. „Það hefur því safnast
upp mikil verkþekking sem viðskiptavinir njóta góðs af.“
Erlendur segir þjónustuna
afar sveigjanlega. „Stundum eru
verkefnin afmörkuð en við erum
líka að taka að okkur heildarpakka
fyrir heilu einbýlishúsin svo dæmi

séu nefnd og sjáum þá um að
útvega rafvirkja, pípara, múrara og
trésmiði enda erum við búnir að
safna að okkur hinum ýmsu undirverktökum í gegnum árin. „Sumum
finnst gott að láta sjá um allt en
aðrir vilja gera það sjálfir og er gott
að hafa val.“
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Veljið eftir eigin smekk
Lilja Katrín Gunnarsdóttir, blaðamaður, bakstursbloggari og
rithöfundur, hefur
staðið í ströngu
undanfarið en
hún og maður
hennar, Guðmundur R. Einarsson, endurnýjuðu
baðherbergið á
dögunum.

Baðherbergið
eins og það leit
út fyrir mánuði
síðan.

Brynhildur
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Þ

etta er móðukennt ferli og
ótrúlega stuttur tími sem mér
finnst samt vera heil eilífð,“
segir Lilja Katrín um baðherbergisævintýrið en allt ferlið tók ekki
nema þrjár vikur. „Húsið okkar er
byggt 1965 og innréttingin á baðinu
því orðin fjörgömul. Við vorum
farin að taka eftir því að veggurinn
í svefnherberginu, sem liggur að
baðherberginu var farinn að bólgna
en eins og sannir íslendingar
ákváðum við að hunsa það, þetta
hlyti að dofna. Svo fóru flísarnar
á baðkarinu að detta af og kom í
ljós að það var farið að leka hingað
og þangað um baðið. Og það var
ekki hægt að líta fram hjá þessu
þegar augun og nefið sögðu manni
bæði að það þyrfti að fara að gera
eitthvað í þessu máli. Við áttum

Lilja Katrín og Guðmundur komust klakklaust gegnum baðherbergisskiptin
þó að þau hafi ekki verið sammála um margt í ferlinu.

eiginlega ekki annarra kosta völ en
að taka slaginn.“
Og verkefnin voru ærin. „Við
byrjuðum á því að taka allar flísarnar af bæði veggjum og gólfi og
hinu blessaða baðkari sem stóð
þarna. Og þá hófust dásamlegir
leiðangrar frá búð til búðar til að
reyna að finna út hvað væri sniðugt
og hvað væri ódýrt því þetta voru
ekki útgjöld sem við bjuggumst við.

sígilt útlit
Sérsmíði innréttinga
og faglegur metnaður
hefur verið aðalsmerki
okkar um árabil.
NÝPRENT ehf.

Vandaðar skúffubrautir, lamir og þykkar
kantlímingar eru aðeins nokkur af einkennum okkar.
Við framleiðum gæðainnréttingar þar sem sígilt útlit og
vönduð vinnubrögð fagmanna eru höfð í fyrirrúmi.

Leitin að réttu lausninni
hefst hjá okkur...
Trésmiðjan Borg ehf
Borgarmýri 1 550 Sauðárkrókur
Sími 453 5170 tborg@tborg.is

Svo spilaði inn í að við vorum ekki
mjög sammála um þetta hjónin.
Nema við vildum losna við baðkarið sem var hægara sagt en gert
því það varð að brjóta gat í vegginn
til að ná því út. Það er mildi að
enginn slasaðist við þá aðgerð.“
Hún bendir á að það sé eiginlega ekki hægt að komast ódýrt
frá svona framkvæmd, sérstaklega
þegar ekki er mikil verkþekking
fyrir hendi en Lilja og Guðmundur
réðu enga iðnaðarmenn og lærðu
því jafnóðum. „Það þarf svo margt,
grunn á gólfið og vatnsverndargrunn og sérstaka málningu og svo
framvegis. Efni, tæki og tól kosta
sitt og svo eru flísarnar og tækin
líka dýr.“ Þau ákváðu að halda eins
miklu og hægt var. „Það var ekkert
allt ónýtt, þó flísarnar væru það.
Við héldum sturtunni, blöndunartækjunum og klósettinu og áttum
spegil sem passaði. Og það er svo
merkilegt að í nýju samhengi verða
gamlir hlutir stundum fallegri. Svo
ég mæli með að hugsa sig tvisvar
um áður en öllu er rutt út, bæði upp
á umhverfið og kostnaðinn.“
Átökin skiluðu sínu og Lilja er
hæstánægð með árangurinn. „Áður
en við fórum í þessar breytingar
gátum við varla verið tvö að bursta
tennur inni á þessu baðherbergi
án þess að slasa hvort annað en
núna, eftir breytingarnar getum
við næstum stigið þarna dans!“
segir hún og bætir við að gömlu
innréttingarnar hafi verið óþarflega stórar. „Þarna voru risastórir
skápar og vaskur sem ég hefði getað
baðað þriggja ára barnið mitt í. Að
ógleymdum steypuklumpnum í
horninu, baðkerinu.
Við töldum alltaf að baðherbergið okkar væri óeðlilega lítið en
svo reyndist það bara vera af eðlilegri stærð.“
Að lokum vill Lilja gefa eitt ráð.
„Mér var bent á að velja bara það
sem mér finnst fallegt! Ekki pæla í
einhverju eins og hvað stækkar eða
minnkar rými eða hvort dökkar
flísar eða ljósar flísar eiga að gera
hitt eða þetta. Núna er baðherbergið okkar eins og við viljum hafa
það og það gerir okkur ánægð.“

Svona var umhorfs í baðhorninu á
meðan á framkvæmdum stóð.

Gamli vaskurinn var nógu stór til að
baða þriggja ára barn, að sögn Lilju
Katrínar.

Baðherbergið
tilbúið og eins
og sjá má
stækkaði það
umtalsvert við
breytingarnar
án þess þó að
fermetrum
fjölgaði.

Eins og sjá má
er nýi vaskurinn
miklu nettari
og spegillinn
passar eins og
sniðinn þó hann
hafi til skamms
tíma verið á
öðrum stað í
íbúðinni.

JKE er danskt vörumerki
sem býður upp á einstaklega
breiða línu í innréttingum í
hæsta gæðaﬂokki.
Innréttingarnar frá JKE
hafa verið mjög vinsælar
allt frá því þær komu fyrst á
markaðinn árið 1970.
JKE er með dreiﬁngaraðila í
Danmörku, Noregi, Svíþjóð og
nú á Íslandi.

Eldhúsinnréttingar
Skápalausnir

Sjáðu rýmið þitt fullhannað
Starfsfólk okkar setur upp tillögu að
útliti í þrívídd þar sem hægt er að
skoða frá öllum sjónarhornum og
ákveða minnstu smáatriði

Baðinnréttingar
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Fer alltaf sínar eigin leiðir
Gamalt hráefni sem henda á á haugana er eitthvað sem Örn Hackert getur vel nýtt. Hann hefur
undanfarin ár nýtt m.a. gamalt timbur og járn til að smíða hillur, skápa, borð og ýmsa fallega muni.
Starri Freyr
Jónsson
,,Ég öðlast ró,
kraft, jafnvægi
og stórt bros
við þessa vinnu
mína, að smíða,
hanna og nota
nýja hluti í bland
við gamla,“ segir
Örn Hackert.

starri@frettabladid.is

Ö

rn Hackert hefur alltaf
farið eigin leiðir í sköpun
sinni og nýtt ýmislegt
hráefni sem jafnvel var á leiðinni á
haugana. Rekaviður, gamlir skápar
og tréstaurar hafa m.a. öðlast
nýtt líf í verkum hans sem prýða
heimili, fyrirtæki og verslanir á
suðvesturhorninu. „Ég var tólf ára
gamall þegar ég byrjaði að smíða
hjá föður mínum sem er húsasmíðameistari. Seinna lærði ég
smiðinn og útskrifaðist árið 2011.
Ég hef alltaf farið mínar eigin leiðir
og árið 2013 byrjaði ég sjálfur að
hanna eigin hluti og mynda minn
eigin stíl og hefur það gengið mjög
vel. Ég öðlast ró, kraft, jafnvægi og
stórt bros við þessa vinnu mína, að
smíða, hanna og nota nýja hluti í
bland við gamla. Þessi vinna er því
mjög góð hugleiðsla sem róar mig.“

MYND/ANTON
BRINK

Nýir möguleikar
Nýjasta verkefni hans sneri að því
að nýta tvö gömul opnanleg fög
en hugmyndin kviknaði þegar
hann fór að velta fyrir sér hvort
ekki væri sniðugt að nota fögin í
eitthvað annað en að opna glugga.
„Mér datt þá í hug að smíða skáp
í kringum fögin og byrjaði á því
að rissa upp grófa teikningu af
honum. Fögin koma úr ólíkum
áttum og eru yfirleitt eitthvað sem
ég fæ gefins þegar það er verið að
gera upp gömul hús og henda á
þeim á haugana.“
Vinnuferlið var þannig að
Örn byrjaði á að mæla fögin og
reiknaði síðan stærð skápsins út
frá því. „Ég keypti síðan nýtt efni
og sagaði allt niður í stærðir og
setti saman. Það tók mig um eina
helgi að smíða tvo skápa og setja
lit á þá. Það kemur síðan í ljós hvar

Fyrir ofan má
sjá skápinn á
hárgreiðslustofunni. Þar
fyrir ofan er einn
af skápunum
með opnanlegu
fögunum.



! 





Stofnað 1990

 # 

Það er líka stutt síðan Örn smíðaði
skáp inn á hárgreiðslustofu á
höfuðborgarsvæðinu en eigandinn
var að leita að gamaldags grófum
glerskáp. „Hann fann einn svoleiðis skáp til sölu en sá var of lítill
þannig að hann bað mig um að
ganga í verkið og smíða samskonar
skáp. Ég mátti ráða ferðinni og datt
strax í hug að nota mjög gömul fög
og um leið að hafa skápinn svolítið
hráan. Verkið tókst mjög vel og
skápurinn smellpassar inn í útlit
hárgreiðslustofunnar.

 

   

Elín
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is

F

lestir eru vanir venjulegum
fiskibollum með brúnni sósu.
Fiskikökur eru ekki ólíkar
fiskibollum á bragðið en þær eru
flattar út og gjarnan borðaðar með
hamborgarabrauði. Hér eru þær
hins vegar á nýjan máta sem vert er
að prófa. Það er hægt að bera þær
fram á margan hátt og breyta til
með meðlæti eftir því hvernig skapi
maður er í.
Nýsteikar fiskikökur eru afskaplega góður hversdagsmatur sem
einfalt er að laga. Hér eru þær
bornar fram með bragðgóðum
karrí- og grænmetisuppstúf og kartöflusneiðum. Fiskikökur eru einnig
mjög góðar í hamborgarabrauði
eða í tortillakökum. Uppskriftin
miðast við fjóra.
Fiskikökur með karríuppstúf

HAFÐU SAMBAND

SS BYGGIR EHF.

Njarðarnesi 14 - 603 Akureyri - Sími 460 6100
ssbyggir@ssbyggir.is - www.ssbyggir.is

Gömul fög endurnýtt

Hollur og góður
mánudagsfiskur

"   ! "

INNRÉTTINGAR

skáparnir tveir enda, þeir bíða
bara heima rólegir og fallegir.“

%
$

400 g ýsuflak
½ tsk. salt
1 msk. kartöflumjöl
1 dl mjólk
¼ tsk. hvítur pipar

Fiskikökur má borða í hamborgarabrauði. Þá er mjög gott að setja lárperusneiðar með og ferskt salat.

2 msk. mjög smátt saxaður blaðlaukur
2 msk. mjög smátt skorinn laukur
1 egg
2 msk. smjör til steikingar
Karrí- og grænmetisuppstúf:
2 sneiðar gulrófa
1 gulrót
1 steinseljurót
3 dl vatn
½ tsk. salt
1 tsk. karrí
1 msk. smjör
2½ msk. hveiti
1½ dl grænmetissoð
1½ dl mjólk
2 msk. smátt skorin fersk steinselja
8 soðnar kartöflur í sneiðum

1) Hreinsið grænmetið og skerið
það í bita. Sjóðið í léttsöltuðu vatni
þar til það mýkist. Takið frá 1½
dl af soðinu sem er síðan notað
í sósuna. Sigtið annan vökva frá
grænmetinu.
2) Bræðið smjör í potti og steikið
karríið stutta stund. Bætið hveitinu
saman við og hrærið. Bakið upp
með grænmetissoðinu og mjólkinni. Hrærið þannig að sósan verði
kekkjalaus (í u.þ.b. 10 mínútur). Það
má bæta við grænmetisteningi og
mjólk ef þarf. Bætið því næst hakkaðri steinselju saman við og loks
grænmetinu.
3) Roðhreinsið fiskinn, þvoið hann
og skerið í bita og setjið í matvinnsluvél ásamt því sem talið
er upp í uppskriftinni fyrir utan
smjörið.
4) Notið stóra skeið til að útbúa
bollur og mótið síðan flatar kökur
úr þeim. Steikið á báðum hliðum
upp úr smjörinu, um það bil 2-3
mínútur á hvorri hlið.
5) Steikið því næst kartöflusneiðarnar á annarri pönnu með smjöri.
6) Berið fiskikökurnar fram með
uppstúf og steiktum kartöflum.
Einnig má hafa gott salat með eftir
eigin smekk.

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Varahlutir

Húsaviðhald

550 5055

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

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

Þarftu að ráða?

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá,
Einkaspá. Geymið auglýsinguna. Er
á facebook

Rafvirkjun
RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi,
mynddyrasímar, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616
1569
HYUNDAI TUCSON COMFORT 4WD
Árgerð 2018, eknir ca. 40 Þ.km,
bensín og dísel, sjálfskiptir. Verð
4.590.000 kr. Ýmsir litir í boði! ALLIR
BÍLAR TEKNIR UPPÍ Á 550.000 KR.
Raðnúmer 380212

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum
og mannauðsráðgjöf. Við komum
til móts við þarfir fyrirtækja og
sérsníðum lausnir sem henta
hverjum viðskiptavini.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

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

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Til sölu

HYUNDAI I30 WAGON CLASSIC
Árgerð 2018, ekinn 21-26 Þ.km,
bensín, 6 gíra. Verð 2.990.000 kr.
Ýmsir litir í boði! ALLIR BÍLAR TEKNIR
UPPÍ Á 550.000 KR. Raðnúmer
258711

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

The Retigo
Blue Vision Combi

Þjónusta

Pípulagnir
JEEP PATRIOT SPORT 4WD 06/2014,
eknir 160-175 Þ.km, bensín,
sjálfskiptir. Verð 1.790.000 kr. Ýmsir
litir í boði! ALLIR BÍLAR TEKNIR UPPÍ
Á 550.000 KR. Raðnúmer 258734

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.bilo.is

Hjólbarðar

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Getum enn bætt við okkur
verkefnum fyrir jólin.
Uppýsingar í síma 868-2055

50 - 150 máltíðir á dag.

151 - 250 máltíðir á dag.

Pípulagningameistari getur bætt
við sig verkefnum á viðhaldi og
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

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.

Málarar
REGNBOGALITIR EHF

Stærð á gastranorm íláti er GN 1/1 (530 x 325 mm) - Ofninn er hannaður þannig að
auðvelt er að fella hann ofan á aðra Retigo ofna saman í hæðir.
- Hugbúnaðurinn og skjárinn hefur upp á að bjóða allt það sem krefjandi notandi þarf.
- Öll kerﬁn hafa sjálfvirk hreinsunarkerﬁ.
50 - 150 máltíðir á dag.
MOMBI OVEN
B 611 IB, IG

kr. 692.000 +vsk

Stærð á gastranorm íláti er GN 1/1 (530 x 325 mm) - Ofnarnir eru þannig hannaðir að
auðvelt er að fella þá saman í hæðir.
- Hugbúnaðurinn og skjárinn hefur upp á að bjóða allt það sem krefjandi notandi þarf.
- Öll kerﬁn hafa sjálfvirk hreinsunarkerﬁ.
151 - 250 máltíðir á dag.
MOMBI OVEN
O 1011 IB, IG

kr. 829.000 +vsk

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

TECHKING VINNUVÉLADEKK

Búslóðaflutningar

Vorum að fá nýja sendingu af
hinum frábæru vinnuvéladekkjum
frá Techking Búkolludekkhjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp.
sendist á okspares@simnet.is

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

Draghálsi 4
110 Reykjavík
sími: 535 1300
verslun@verslun.is
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Hreingerningar - Bónun Bónleysing Flutningsþrif - Þrif
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir
menn.
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Keypt
Selt

Óskast keypt

Skólar
Námskeið

Húsnæði

Húsnæði í boði

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Til sölu

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

Námskeið

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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.

Atvinna

ICELANDIC, ENGLISH &
NORWEGIAN F. FOREIGNERS ENSKA - NORSKA
Levels/Stig: I, II, III, IV, V, VI: ÍSLENSKA
f. útlendinga, NORSKA, ENSKA f.
Fullorðna: Start/Byrja: 29/10, 26/11.
2019: 7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 29/4, 27/5,
24/6, 22/7: 4weeks/4 vikur x 5
days/5 daga. 2-6 students/nem.
Morn/Aftern/Evening. Morgna/
Síðd/Kvöld. Price/Verð: 45.000,www.iceschool.is - ff@icetrans.is
-facebook.com/fullordinsfraedslan.
Fullorðinsfræðslan-IceSchool,
Ármúli 5. 108 s. 5571155 / 8981175.

Sérfræðingar í
ráðningum

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

Atvinna í boði
7EZIXLI
7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

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

165 og 285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661 7000

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Kassagítarar í úrvali Gítarinn
ehf Kassagítarar á tilboði
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða
27 s 552 2125 www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32
volta vandaðir díóðuljósakrossar
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699
2502. Opið virka daga 8-18 og á
laugardögum í desember 10-16.

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM

JÁRNABINDINGAR / IRON
JOB
Vantar járnamenn. Mikil vinna.
Uppl. í s. 897 1995 og jarnaverk@
internet.is

FAST

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

www.fastradningar.is

Job.is

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Verslun og þjónusta

Kennsla

Veitingastaðir

Ferðaþjónusta

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

