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Sólveig Guðmundsdóttir og Steingerður Þorgilsdóttir eru eigendur að Mathöll Höfða í Bíldshöfða 9. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Mathöll Höfða  
opnar á föstudag

Ný veitingahúsaparadís, Mathöll Höfða, verður opnuð á föstu-
dag, 22. mars, í gamla Hampiðjuhúsinu að Bíldshöfða 9. Heil-
mikil starfsemi er í húsinu, meðal annars stærsta heilsugæsla 
landsins ásamt Heilsuborg og fleiri góðum fyrirtækjum.  ➛2

MIÐBÆJARSKÓLINN AÐALBYGGING UPPSALIR

 

 OPIÐ HÚS 
19. mars 2019

Þriðjudaginn 19. mars nk. verður opið hús í Kvennaskólanum í Reykjavík 
fyrir 10. bekkinga og forráðamenn þeirra frá kl. 17:00 til 18:30.  

Kynnt verður námsframboð, félagslíf og fleira. 

Þá gefst einnig tækifæri til að skoða húsnæði skólans 
að Fríkirkjuvegi 9 (Aðalbyggingu),

Fríkirkjuvegi 1 (Miðbæjarskóla) 
og í Þingholtsstræti 37 (Uppsali).

Verið velkomin
skólameistari



Steingerður Þorgilsdóttir, 
annar eigandi Mathallar 
Höfða, segir að um næstu 

helgi verði mikið um að vera í hús-
inu. „Við verðum með heilmiklar 
uppákomur alla opnunarhelgina. 
Það verður boðið upp á eitthvað 
fyrir alla, lifandi tónlist og margt 
f leira. Fyrir krakkana verður 
alls konar skemmtilegt og má til 
dæmis nefna að töframaður kemur 
í heimsókn. Umfram allt verður 
boðið upp á dýrindis mat og 
verða dúndur opnunartilboð alla 
helgina,“ segir hún. Meðeigandi 
Steingerðar er Sólveig Guðmunds-
dóttir en þær hafa rekið veitinga-
húsið Culiacan undanfarin ár við 
góðan orðstír.

„Í Mathöllinni verður skemmti-
leg blanda af átta veitingastöðum, 
ýmist alveg nýjum á markaði en 
einnig sem hafa nú þegar skipað 
sér góðan sess á veitingamark-
aðnum. Þar má nefna Culiacan 
sem býður upp á mexíkóskan mat, 
Hipstur sem sérhæfir sig í skand-
inavískum mat, Sætir Snúðar ætla 
að bjóða upp á glóðvolga snúða og 
hágæða kaffi, Flatbakan verður 
með sínar rómuðu súrdeigspitsur, 
Svangi Mangi býður upp á íslensk-
an heimilismat, Indican verður 
með indverska rétti, Gastro truck 
með sína sívinsælu hamborgara 
og svo Wok On með asíska rétti. 
Beljandi Brugghús verður síðan 
með kraftbjór og aðra drykki á 
kvöldin og um helgar þannig að úr 
nægu er að velja fyrir alla mat-
gæðinga,“ segir Steingerður.

Áhugi var mikill fyrir mathöll-
inni hjá veitingamönnum. „Við 
fengum strax fullt af umsóknum 
og áttum fullt í fangi með að velja 
úr þeim,“ greinir Steingerður frá 
og bætir við að margar skemmti-
legar hugmyndir hafi borist. „Við 
vorum strax ákveðnar í að fara af 

stað með Mathöll sem kæmi með 
eitthvað nýtt í bland við veitinga-
staði sem væru búnir að sanna sig 
á markaðnum. Við vildum bjóða 
upp á fjölbreytni og helst frá sem 
flestum heimshornum sem við 
verðum að segja að hafi tekist 
nokkuð vel,“ segir hún.

„Í Mathöllinni verður indverskt, 
ítalskt, mexíkóskt, skandinavískt, 
asískt og svo auðvitað íslenskt í 
boði. Þá verður einnig kaffibás og 
heitir snúðar alla daga ásamt því 
sem boðið verður upp á kraftbjór.“

Steingerður og Sólveig fengu 
hugmynd að mathöllinni fyrir 
hálfu ári. „Málið var að við vorum 
að leita okkur að húsnæði fyrir 
Culiacan og vorum búnar að hafa 
augastað á húsnæði á Höfðanum. 
Svo áskotnaðist okkur þetta ágæta 
húsnæði sem var í raun fullstórt 
fyrir einn veitingastað og þá kvikn-
aði sú hugmynd sem úr varð Mat-
höll. Það tekur svo sannarlega tíma 
að koma svona verkefni á koppinn 
og eru ansi margar hendur sem 
koma að þessu verkefni með einum 
eða öðrum hætti. Í allri þessari 
uppbyggingu hefur ríkt mikil gleði 
og kátína um leið og mathöllin 
hefur verið að fæðast.“

Reykjavíkurborg kemur ekki að 
þessari hugmynd þar sem Mathöll 
Höfða er að öllu leyti fjármögnuð 
af Steingerði og Sólveigu. Þær 
fengu enga styrki eða annað slíkt 
frá borginni. Mathöll Höfða er 
þess vegna einkaframtak tveggja 
reynslubolta úr veitingageiranum.

Steingerður bætir því við að 
Mathöll Höfða verði talsvert öðru-
vísi en þær mathallir sem fyrir eru 
á Hlemmi og á Grandanum. „Það 
er einungis einn veitingastaður 
sem er eins í báðum hinum mat-
höllunum, það mun því vera margt 
nýtt og öðruvísi á boðstólum.

Markhópurinn okkar er vinn-

andi fólk á svæðinu og svo auð-
vitað fjölskyldufólkið í hverfunum 
í kring. Það vantar sárlega svona 
stað þar sem fólk getur hist og 
borðað saman, hér í efri byggðum. 
Þess vegna eru einkunnarorð 
okkar „Þar sem fólk borðar 
saman“. Okkur langar að sameina 
íbúana hér og búa til skemmtilega 
stemningu. Það þarf ekki endilega 
að sækja alla skemmtun niður í 
miðbæ. Mikið úrval af bjór og kok-
teilum verður í boði í húsinu. Það 

ættu allir að finna eitthvað við sitt 
hæfi. Við bjóðum líka upp á pílu-
kast sem er hin besta skemmtun 
og er orðið afar vinsælt í dag. Um 
helgar verðum við til að mynda 
með nýstárlegan bröns á Svanga 
Manga,“ segja þær stöllur.

„Í hádeginu býður síðan Svangi 
Mangi upp á íslenskan heimilis-
mat og hlustar ekkert á tísku-
sveiflur í mataræði. Hann notar 
óspart rjóma og smjör í réttina. 
Hann fussar og sveiar ef minnst er 
á vegan, keto eða lágkolvetna mat. 
Á bak við alla staðina er fólk sem 
hefur lagt blóð, svita og tár í upp-
bygginguna. Það eru skemmtilegar 
sögur um staðina á Facebook-síðu 
Mathallar Höfða. Svo er hægt 
að sjá matseðlana inni á heima-
síðunni mathollhofda.is,“ segir 
Steingerður.

„Sólveig á algjörlega heiðurinn 
af hönnun mathallarinnar,“ upp-

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@
frettabladid.is, s. 550 5761 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 550 5765 | Starri Freyr 
Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Starfsfólkið fyrir utan Mathöll Höfða á Bíldshöfða þar sem allt er búið að vera á fullu við undirbúning fyrir opnunina á föstudag. Allir glaðir og ánægðir með vel unnið verk. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Sólveig og 
Steingerður 
hlakka mikið til 
opnunarinnar á 
föstudag enda 
verður mikið 
um dýrðir í Mat-
höll Höfða.

Í Mathöllinni 
verður skemmtileg 

blanda af átta veitinga-
stöðum, ýmist alveg 
nýjum á markaði og 
öðrum sem þegar eru 
vinsælir. 

lýsir Steingerður. Sólveig er iðn- 
og lýsingarhönnuður að mennt 
og hefur sett skemmtilegan stíl 
á mathöllina. „Þar er reynt að 
draga fram fyrri tíma, skemmtileg 
útfærsla vinnandi manna og 
kvenna fyrri tíma mun prýða 
veggi mathallarinnar. Það mun svo 
sannarlega setja mikinn karakter 
í húsið. Það verður margt í boði í 
hádeginu, alltaf einhver hádegis-
tilboð fyrir vinnandi stéttir í kring 
og svo huggulegheit á kvöldin. 
Verðinu verður stillt í hóf. Vand-
aður matur á sanngjörnu verði. Þar 
sem fólk borðar saman.“

Mathöllin verður opin alla daga 
vikunnar. Á virkum dögum frá kl. 
8 til 22 og um helgar frá kl. 10 til 
miðnættis. Sjá einnig matholl-
hofda.is eða Facebook-síðu Mat-
hallarinnar.
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Snyrtistofan Hafblik
Fyrir þá sem gera kröfur um gæði og árangur

Bókið frían tíma í skoðun/viðtal

Það er hægt að fjarlægja háræðaskemmdirnar
Við erum með lausnina fyrir þig

Snyrtistofan Hafblik hefur margra ára sérhæfingu 

í háræðaslitsmeðferðum. Við fjarlægjum úr andliti 

háræðastjörnur, blóðblöðrur og skemmdir í húð eftir 

rósroða. Yfirleitt þarf að fara þrisvar yfir sama með-

ferðarsvæðið til að loka fullkomlega skemmdu hár-

æðunum. Mánuður er látinn líða milli meðferða.

“SUPREME HOLLYWOOD-MEÐFERÐ” eða

“NÁTTÚRULEG VIÐGERÐARMEÐFERÐ”

Snyrtistofan Hafblik sérhæfir sig einnig í langtíma við-

gerðarmeðferðum á andliti þar sem húð er markvisst 

byggð upp á náttúrulegan hátt án inngripa nála eða 

skurðhnífa. Starfsemi og frumuendurnýjun húðarinnar 

er stóraukin með háþróuðum byltingarkenndum 

viðgerðarkúr frá Bandaríkjunum þar sem stofn-

frumuhvatar eru unnir djúpt ofan í húð með nýjustu 

hágæða  örtækni. 

Fótaaðgerðastofan Fætur & vellíðan komin 

undir sama þak og Snyrtistofan Hafblik

Við bjóðum Guðrúnu 

Svövu Gunnlaugsdóttur 

velkomna til okkar. 

Tímapantanir 

í síma 868 9383



Bílar 
Farartæki

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Verð frá 152.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

 Hjólbarðar

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

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

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA

Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.

Uppýsingar í síma 868-2055

 Sendibílaþjónusta

SENDIBÍLAÞJÓNUSTA.
Tökum að okkur allar 

flutningar,traust og góð þjónusta 
og vanir menn,

Upplýsingar í síma:
Árni 661-3166

Ásgeir 869-3741

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

 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

 Garðyrkja
Felli tré og grysja og klippi runna. 
Besti tíminn Halldór garðyrkjum. 
s:698 1215

 Bókhald

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

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

 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

HÚSFÉLÖG.
Ástandsskoðun fasteigna

Framkvæmdaeftirlit

Ástandskoðun lagnakerfa

Rakavandamál

Verk og kostnaðaráætlun

Þitt Val ehf
s 8448200

thittval@simnet.is

HÚSASMÍÐI:
getum bætt við okkur verkefnum, 

nýsmíði, viðgerðir og viðhald.
Uppl. í s. 858 3300

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

 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.

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

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

 Húsnæði óskast
Kona á sjötugsaldri óskar 
eftir lítilli, snyrtilegri íbúð á 
höfuðborgarsvæðinu. Uppl. 864-
2335

 Atvinnuhúsnæði

AUÐBREKKA TIL LEIGU:
200-450 fm iðnaðarhúsnæði á 

2. hæð.
Mjög bjart húsnæði og glæsilegt 

útsýni.
Gæti hentað vel fyrir listamenn.

Kr. 1.250 pr fm
Nánar uppl. s. 840 3992

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is
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Draghálsi 4 - 110 Reykjavík - sími: 535 1300 - verslun@verslun.is

 
Allt fyrir 
vöruhús og lager
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


