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Páskarnir nálgast og þá 
getur verið skemmtilegt 
að skreyta og baka, til 
dæmis að búa til páska-
legar múffur.   ➛6
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Það má sannarlega segja að 
framkvæmdagleði einkenni 
hjónin Dóru Gunnarsdóttur 

og Arnar Má Kristinsson en þau 
hafa reglulega tekist á við stórar 
og minni framkvæmdir heima 
fyrir á undanförnum árum með 
góðum árangri. „Við vinnum 
bæði við hluti sem tengjast fram-
kvæmdum beint og óbeint,“ segir 
Dóra. „Sameiginlegt áhugamál 
okkar hjóna, laugardagsrúntur-
inn, endar ansi oft fyrir framan 

einhverja framkvæmdina.“
Fyrir nokkrum árum keyrðu 

þau óvart inn á Grímshaga í 
vesturbæ Reykjavíkur þar sem 
eitt hús vakti sérstaklega athygli 
þeirra. „Húsið og garðurinn 
voru í niðurníðslu og við vorum 
sammála um að þetta væri hús 
sem gaman væri að gera upp.“ 
Þegar húsið fór á sölu nokkru 
síðar höfðu hjónin verið að íhuga 
breytingar og fannst það vera eins 
og skrifað í skýin að þau þyrftu 
að bjóða í eignina. „Ættingjar og 
vinir héldu að við værum endan-
lega gengin af göf lunum þegar 
þau sáu húsið sem við vorum 

búin að kaupa. Við hlökkuðum 
hins vegar til að takast á við þetta 
skemmtilega verkefni.“

Litlar tafir
Þau fengu húsið af hent í byrjun 
júní árið 2017 og byrjuðu á því 
að rífa allt út. Í ljós kom að þakið 
hafði verið einangrað með sagi, 
sem er mikill eldsmatur, og því 
var ákveðið að skipta um þak. 
„Á fyrsta degi, þegar verið var 
að rífa þakið af og setja sagið í 
poka, vildi ekki betur til en svo 
að það kviknaði í út frá hleðslu-
tæki fyrir borvél og þakið varð 
aldelda á örfáum mínútum. Sem 

betur fer tók ekki langan tíma að 
slökkva eldinn og það var mikil 
mildi að enginn slasaðist. Okkur 
var auðvitað mikið brugðið og 
tjónið varð eitthvað en trygging-
arnar bættu það og framkvæmdir 
töfðust lítið.“

Fáar stórar breytingar
Húsið er teiknaði af Gunnari Hans-
syni árið 1956 fyrir fjölskyldu sem 
byggði húsið og bjó þar lengi að 
sögn Dóru. „Það mætti þó halda 
að húsið hefði verið teiknað fyrir 
okkur og gerðum við því nánast 

Álfasteinninn fékk að standa
Hjónin Dóra Gunnarsdóttir og Arnar Már Kristinsson gerðu upp fallegt 
tveggja hæða einbýlishús í friðsælum hluta vesturbæjar Reykjavíkur. 

Gulllitað ljósið frá Tom Dixon gerir mikið fyrir bjarta og fallega stofuna. Ljósir litir eru á flestum veggjum heimilisins. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 
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• Fræðsla
• Ráðgjöf
• Forvarnir



Fólk er kynningarblað  sem býður aug-
lýsendum að  kynna vörur og þjónustu 
í formi viðtala og  umfjallana. Í blaðinu 
er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. 
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@
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Fjölskyldan á Grímshaga, f.v.: Ingunn, Arnar Már Kristinsson, Eysteinn, Gunnar, Arnaldur og Dóra Gunnarsdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Sjónvarpsrýmið er bjart og fallegt. Á veggnum hangir  
mynd eftir Sigurgeir Sigurjónsson. 

Mjúkt teppi er 
á efri hæð húss-
ins. Handriðið 
létu Dóra og 
Arnar sérsmíða. 

Horft úr stofunni inn í borðstofu. Arinninn setur 
skemmtilegan svip á rýmið. 

Til vinstri má sjá borðstofuna og stofuna fyrir breytinguna. Til hægri er efri hæðin eftir brunann.

engar skipulagsbreytingar, þrátt 
fyrir að við hefðum gert húsið fok-
helt.“

Í fjölskyldunni eru sex ein-
staklingar og á efri hæðinni eru 
fimm svefnherbergi og baðher-
bergi. „Baðherbergið var ágætlega 
stórt en upphaflegur eigandi var 
saumakona og sú hafði látið teikna 
lítið mátunarherbergi fyrir framan 
baðherbergið sem við breyttum í 
aukabaðherbergi. Á neðri hæðinni 
tókum við vegginn á milli borð-
stofu og eldhúss og settum þar 
eyju sem er hjartað í húsinu. Aðrar 
breytingar voru ekki gerðar á 
skipulagi.“

Sögurnar gefa dýpt
Garðurinn var í mikilli órækt en 
Dóra segist hafa séð myndir frá 
fyrri eigendum og heyrt sögur um 
að eitt sinn hafi hann verið einn sá 
fallegasti í hverfinu. „Við þurftum 
að fella um 30 tré og Arnar var í 
fjórar vikur að moka upp allan 
garðinn. Þarna voru mörg falleg tré 
en rótarkerfi þeirra var samofið við 
önnur síður falleg tré sem þurfti að 
fella. Okkur var því ráðlagt að byrja 
bara upp á nýtt og halda ekki í neitt 
í gamla garðinum.“

Það eina sem þau skildu eftir var 
risastór álfasteinn sem stendur 
beint fyrir framan húsið. „Konan 
sem byggði húsið kom hér með 
dætrum sínum þegar við vorum 
nýflutt en henni þótti vænt um að 
sjá breytingarnar hjá okkur. Hún 
sagði okkur að þau hefðu ekki 
viljað fjarlægja steininn á sínum 
tíma svo þarna stendur hann enn. 
Einnig sagði hún okkur að hún 
hefði haft mikið fyrir því að eignast 
veglega útidyrahurð á sínum tíma 
sem við ákváðum að halda í og gera 
upp. Mér finnst það gefa húsinu 
dýpt að heyra þessar litlu sögur og 
sjá fyrir sér það sem áður var.“

Einfalt og tímalaust
Í dag hefur fjölskyldan komið sér 
vel fyrir í gróðursælu og rólegu 
umhverfi Grímshagans en í 
götunni eru einungis átta hús. 
Aðspurð hvað skipti mestu máli 
þegar kemur að útliti heimilis-
ins segir Dóra aðalatriðið vera 
að heimilið henti þeim sem þar 
búa. „Við erum alltaf að reyna 
að minnka dót og láta alla hluti 
eiga sér sinn stað. Okkur þykir 
fallegt að hafa innanstokksmuni 
einfalda og frekar tímalausa. 
Þegar kom að því að velja innrétt-
ingar, liti og gólfefni vissum við 
nokkurn veginn hvað við vildum 
og þá hjálpaði til að við höfðum 
gert þetta áður. Við ákváðum að 
setja gólfteppi á efri hæðina þar 
sem það er fátt notalegra en að 
vakna á morgnana og stíga á dún-
mjúkt teppi. Innréttingar, hurðir 
og f lísar eru svo allar mjög ljósar. 
Við viljum frekar skreyta heimilið 

með húsgögnum, fallegri lýsingu 
og litum á veggjum.“

Næsta stóra verkefni er að klára 
lóðina og hefja framkvæmdir 
í garðinum. „Við stefnum á að 
gróðursetja eitthvað fallegt fyrir 
sumarið. Í fyrrahaust gróður-
settum við lítið reynitré sem við 
erum mjög spennt að sjá hvort 
hafi lifað af veturinn.“ 

Spurt og svarað
Hvaða einstaki hlutur á heimilinu 
er í mestu uppáhaldi?

Mér þykir voðalega vænt um 
stól sem við fengum frá ömmu 
og afa barnanna minna og létum 
gera upp. Stóllinn er eftir Svein 
Kjarval og hefur fylgt mér síðust 
árin. Hann er ekki bara fallegur 
heldur einstaklega þægilegur.

Hvaða rými hússins er í mestu 
uppáhaldi?

Uppáhaldsrýmið er stofan.
Hvaða litir eru í mestu uppá-

haldi?
Ég vil hafa litina ljósa og milda 

og erum við mjög ánægð með þá 
sem við höfum valið á veggina í 
stofunni. Hann heitir hálfur Sjúk-
legur og fæst hjá Slippfélaginu. 
Liturinn í herbergjum strákanna 
er líka frábær en hann heitir 
Notalegur og fæst líka hjá Slipp-
félaginu.

Hvaða litlu framkvæmdir geta 
fríkkað heimilið?

Falleg lýsing getur breytt öllu og 
þarf ekki að kosta mikið.

Framhald af forsíðu ➛
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SKÓLAVÖRÐUSTÍG 22, 101 REYKJAVÍK
Sími 8341809      BOEL      boelisland

Mikið úrval af flottum jökkum 
frá RUNDHOLZ og japanska MOYURU og YAYA

Flottur jakki
20% afsláttur 

af öllum jökkum 10. til 13. apríl



Í Kína eru sæbjúgu þekkt sem 
heilsubótarfæði og notuð til 
bóta við hinum ýmsu meinum. 

Kínverjar kalla sæbjúgu gjarnan 
„ginseng hafsins“ og til eru sagnir 
um notkun sæbjúgna þar fyrir 
meira en þúsund árum. Arctic 
Star sæbjúgnahylkin innihalda 
yfir fimmtíu tegundir af nær
ingarefnum sem geta haft jákvæð 
áhrif á lífeðlisfræðilega starfsemi 
mannslíkamans, til dæmis er 
mikið kollagen í þeim en það er 
eitt helsta uppbyggingarprótein 
líkamans.

Finnur mikinn mun á sér
 Á síðustu árum hefur Arctic 
Star sérhæft sig í þróun á fæðu
bótarefnum, svo sem fram
leiðslu, markaðssetningu og sölu 
á hágæða sæbjúgnahylkjum. 

Hylkin eru framleidd úr íslensk
um, hágæða, villtum sæbjúgum 
sem eru veidd í Atlantshafinu.

Magnús Friðbergsson, verk
efnastjóri hjá Landspítala, hefur 
tekið sæbjúgnahylkin frá Arctic 
Star undanfarin tvö ár. „Vinur 
minn kynnti mig fyrir sæbjúgna
hylkjunum og þar sem ég hafði 
lengi verið slæmur í hnjám, með 
liðverki og lítið getað beitt mér, 
ákvað ég að prófa. Tveimur til 
þremur vikum seinna fann ég 
mikinn mun. Nú hef ég tekið 
sæbjúgnahylkin í tvö ár og fer 
allra minna ferða án óþæginda. 
Það er algjör bylting frá því sem 
áður var. Nú get ég gert hluti eins 
og að fara í langar gönguferðir, 
sem ég gat varla gert áður. Að 
minnsta kosti gerði ég það ekki 
með bros á vör og það tók mig 

langan tíma að jafna mig eftir 
álag,“ útskýrir hann.

Magnús, sem er 69 ára gamall 
í dag, hafði fengið að heyra frá 
lækni að mikið slit væri í hnjám 
hans og ekki væri von á að það 
gengi til baka. „Hann sagði mér 
að kíkja á fæðingardaginn minn 
og að ég gæti ekki búist við að 
fara aftur í tíma. Mér fannst vont 
að heyra þetta og var því tilbúinn 
að prófa ýmislegt sem gæti 
mögulega lagað þetta. Sæbjúgna
hylkin frá Arctic Star virka mjög 
vel á mig og ég mæli með að fólk 
prófi þau.“

 Framleiðandi sæbjúgna er 
Arctic Star ehf. Allar nánari upp
lýsingar fást á arcticstar.is. Arctic 
Star sæbjúgnahylki fást í f lestum 
apótekum og heilsubúðum og í 
Hagkaupum.

Sæbjúgnahylkin eru bylting
Magnús Friðbergsson mælir með sæbjúgnahylkjum frá Arctic Star en hann finnur mun á sér eftir 
að hann fór að nota þau. Sæbjúgu innihalda fimmtíu tegundir af næringarefnum.

Magnús er betri í hnjám og finnur 
minna fyrir liðverkjum eftir að 
hann fór að taka sæbjúgnahylkin.

Ódysseifur / Hómer
Það tók grísku hetjuna Ódysseif 
tíu ár að ferðast heim til Íþöku 
eftir Trójustríðin enda þurfti 
hann að takast á við aftakaveður, 
mannætuskrímsli og önnur áföll. 
Nútímaferðalangar geta fetað í 
fótspor hetjunnar á töluvert styttri 
tíma en mælt er með að einbeita 
sér að síðasta legg ferðalags Ódys
seifs. Hægt er að byrja á eyjunni 
Korfú á Grikklandi þar sem er að 
finna falleg lítil þorp, síðan er hægt 
að hoppa um borð í ferju til að 
heimsækja fallegar steinvölufjörur 
eyjunnar Paxi sem talið er að sé 
Aeaea eyja þar sem félögum Ódys
seifs var breytt í svín. Ferðinni 
myndi síðan ljúka á heimaslóðum 
söguhetjunnar á Íþöku.

Wild / Cheryl Strayed
Strayed skrifaði æviminningar 

sínar í bók sem heitir Wild. Þar 
segir hún frá því hvernig hún vann 
úr mörgum erfiðum málum með 
því að ganga Pacific Crest Trail 
sem er um 1.500 km löng leið. Gerð 
var bíómynd eftir bókinni fyrir 
nokkrum árum þar sem Reese 
Wither spoon leikur aðalhlut
verkið.

Gulleyjan / Robert Louis 
 Stevenson
Gulleyjan/Treasure Island er 
ein af vinsælustu barnabókum 
síðustu aldar enda fjallar hún um 
sjóræningja og fjársjóði. Líklega 
væru margir sem myndu vilja sjá 
eyjuna fögru sem varð Stevenson 
innblástur. Þó að engin sérstök 
eyja sé nefnd í bókinni er talið að 
 Kókoseyja við Kosta Ríka sé það 
sem kemst næst raunveruleik
anum.

Morðið í Austurlandahrað-
lestinni / Agatha Christie
Ein af frægustu bókum Christie 
fjallar um ferðalag Hercule Poirot 
með Austurlandahraðlestinni þar 
sem framið er morð. Því miður 
var upprunalega Austurlanda
hraðlestin lögð niður árið 2009 
en hún gekk á milli Istanbúl í 
Tyrklandi og Calais í Frakklandi. 
Aðdáendur bókarinnar geta þó 
púslað saman ferðalagi um þessar 
slóðir með ýmsum lestum.

Frankenstein / Mary Shelley
Hugmyndin að þessari klassísku 
hryllingssögu um dr. Frankenstein 
og skrímslið hans vaknaði hjá 
höfundinum þegar hún ferðað
ist um Evrópu. Bókin segir ekki 
klassíska ferðasögu en fylgjast 
má með ferðum doktorsins frá 
hinum glæsilega bæ Landshut í 

Bæjaralandi þar sem skrímslið 
verður til og upp í fjöll Genf í Sviss 
þar sem þeir hittast á ný og loks 

til Orkneyja við Skotland þar sem 
vísindamaðurinn reynir að búa til 
maka fyrir skrímslið.

Endurupplifun 
bókmenntanna
Bækur geta gætt ókunna staði lífi og vakið þrá í brjósti 
lesandans að leggja land undir fót. Hér eru nokkur bók-
menntaverk sem ættu að vekja ævintýraþrá ferðalanga.

Vathy á Íþöku en þangað komst Ódysseifur eftir tíu löng löng ár á ferðalagi.

Cheryl Strayed gekk um 1.500 km leið eftir Pacific Crest Trail.

Austurlandahraðlestin var lögð niður 2009.Gulleyja Roberts Louis Stevenson er talin hafa átt sér fyrirmynd í Kókoseyju undan strönd Kosta Ríka.
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Æðislegar páskamúffur sem 
skreyta borðið auk þess að vera 
góðar og fallegar.

1 bolli sykur
1 ¾ bollar hveiti
1 ½ tsk. lyftiduft
½ tsk. matarsódi
½ tsk. salt
¼ bolli mjúkt smjör
2 egg
⅓ bolli sýrður rjómi, 36%
¼ bolli grænmetisolía

1 msk. vanilludropar
⅔ bolli mjólk

Krem
6 msk. vatn
1 ⅓ bolli sykur
6 eggjahvítur
300 g smjör
1 tsk. vanilludropar
Gulur matarlitur

Hrærið saman öllum þurrefnum í 
múffurnar. Bætið smjörinu saman 

við og hrærið allt saman í þrjár 
mínútur. Í annarri skál er sýrður 
rjómi þeyttur með eggjum, olíu 
og vanilludropum. Setjið því næst 
saman við þurrefnin. Loks er 
mjólkinni bætt við og allt hrært 
saman í fína blöndu. Deigið er látið 
í múffuform og bakað við 180°C í 
14-16 mínútur.
Fyrir kremið: 
Setjið sykur og vatn í pott. Sjóðið 
þar til vökvinn er alveg glær. 
Þeytið eggjahvítur þar til þær 

verða stífar. Setjið sírópið var-
lega saman við eggjahvíturnar. 
Látið þeytast þar til blandan er 
komin að stofuhita, um það bil 
10 mínútur. Lækkið hraðann og 
bætið smjörinu smátt og smátt 
saman við. Þeytið áfram þar til 
verður þykkur frostingur. Setjið 
vanilludropa og gulan matarlit og 
hrærið áfram.

Setjið kremið á kökurnar þegar 
þær hafa kólnað og skreytið að 
vild.

Páskamúffur eru fallegar á borði

Það er hægt að skreyta páska-
múffur á margvíslegan hátt.

Sonos og IKEA kynntu Sym-
fonisk hátalarann og lamp-
ann á mánudag. Sonos gerir 

einhverja bestu hátalara sem völ er 
á og IKEA þarf vart að kynna. Þar 
er allt upp á tíu komma fimm.

Viðræður hófust 2016 og hafa 
aðdáendur góðra hljómtækja 
beðið með eftirvæntingu. Auð-
vitað kom IKEA kryddið snemma í 
ljós. Hátalarinn er jú einnig lampi 
og þar með fínasta stofustáss.

„Auðvitað komum við með 
eitthvað að borðinu og við vitum 
sitthvað hvað heimilum vantar,“ 
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einnig orðið hilla og borið um þrjú 
kíló.

Symfonisk frá 
Sonos og IKEA

Sítróna er náttúrulegt hreinsiefni.

Vorsólin gefur óhreinindum 
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ferskan ilm en hún er líka frábær 
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og nudda eða bera á óhreinindin, 
láta bíða um stund, skrúbba með 
bursta og skola vel með köldu 
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Það sama á við sturtuklefa sem 
verða gráir og mattir af kísil úr 
hitaveituvatni, en fyrirbyggjandi 
ráð er að gera sér að reglu að skola 
klefann eftir notkun með köldu 
vatni og helst þurrka líka.
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Heimild: leidbeiningastod.is

Sítrónu á skítinn

VIÐ BREYTUM
VIÐ FLYTJUM

*Afsláttur gildir ekki af öðrum tilboðsvörum.

20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM

Laugavegi 178 
Allar nánari upplýsingar í síma 568 9955

VIÐ BREYTUM, VIÐ FLYTJUM
VIÐ LOKUM VERSLUNINNI 
Á LAUGAVEGI 178, 17. APRÍL KL.18:00.

MATAR- OG KAFFISTELL, GLÖS, IITTALA, 
RÚMFÖT, SPEGLAR OG FLEIRA.

20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM

SENDUM 

ÚT Á LAND

*

*

OPNUNARTÍMI
MÁN – FÖS KL.11:00 – 18:00
LAUGARDAGA KL.11:00 – 16:00

 6 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  1 0 .  A P R Í L  2 0 1 9  M I ÐV I KU DAG U R



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

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Mótorhjól

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA
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

 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

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

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

 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

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

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 sölu

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur 
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.

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið 
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. 
barnidokkar.is

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

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLURTILLEIGU.IS
 SÍMI: 414-3000

 Gerðu verðsamanburð !

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 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

Húsasmiður tilbúinn til nýrra 
verkefna. Sími:771-8554

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

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar 
frábæru frá 

Humbaur eru 
til á lager!

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

Verð: 121.888 kr. án vsk.  

 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 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.

Flatvagnar 
Ýmsar stærðir og gerðir. 

2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð frá: 512.000 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

 Gerð 1384 
Sturtanleg. 

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

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

Heimasíða: www.topplausnir.is
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Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is
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Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Gísli Rafn  
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig  
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg.  
fasteignasali
heimir@fastmark.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Strikið 1  -  Garðabæ.

SÖLU
SÝNING

Í D
AG

Sölusýning í dag, miðvikudag  
frá kl. 17.00 – 18.00

Nýjar og glæsilegar 2ja og 3ja  
herbergja íbúðir í Sjálandinu í  
Garðabæ fyrir 60 ára og eldri.

Íbúðirnar eru frá 84,0 fermetrum upp í 179,6 fermetra og eru til afhendingar fljótlega. 

Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum, þakgörðum eða timburveröndum með  
skjólgirðingum á jarðhæð. Stæði í upphitaðri bílgeymslu fylgir öllum íbúðum.

Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum  
frá Birgisson. Innréttingar eru frá Axis, heimilistæki frá Ormsson, innihurðir frá Parka og 
hreinlætistæki frá Tengi.

Innan hússins er salur fyrir íbúa hússins til þess að halda fundi eða mannfagnaði. Ekki er 
þó um eiginlega félagsaðstöðu að ræða, enda er Þjónustusel Garðabæjar staðsett handan 
götunnar í Jónshúsi fyrir eldri borgara Garðabæjar.

Verð íbúða er frá 53,8 millj.

Arkitektar: Guðmundur Gunnlaugsson og Gunnar Páll Kristinsson hjá Rýma arkitektar.

Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars 

Sjáland er við Arnarnesvog í Garðabæ og í fallegu umhverfi við sjávarsíðuna

Opnunartími: Mán-föst kl. 10-18 • Lau kl. 12-15 • Lokað sunnudaga.
Sími utan opnunartíma • S. 861 2165

JEEP Grand cherokee limited 25th anni-
versary. Árgerð 2018, ekinn 35 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 8.480.000. 
Rnr.213424.

LAND ROVER Range rover vogue sdv8. 
Árgerð 2015, ekinn 55 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur 8 gírar. Verð 15.490.000. einn með 
öllu Rnr.116100.

VOLVO Xc60 t8 twin engine r-design 
. Árgerð 2017, ekinn 25 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 8 gírar. Verð 7.790.000. 
Rnr.116762.

FORD Kuga titanium. Árgerð 2016, ekinn 
20 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. Verð 
3.890.000. Rnr.116558.

TOYOTA Land cruiser 150 35” gx. Árgerð 
2014, ekinn 80 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 5 
gírar. Verð 6.980.000. mjög góður og vel 
með farinn Rnr.116731.

MAZDA Cx-3 optimum. Árgerð 2016, 
ekinn 31 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 6 
gírar. Verð 2.890.000. Rnr.360396.

MERCEDES-BENZ Gle 500 e 4matic 
plugin . Árgerð 2018, ekinn 19 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur 7 gírar. Verð 
10.590.000. Rnr.213491.

VW Caddy vsk bíll. Árgerð 2017, ekinn 
48 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 1.990.000. + 
vsk Rnr.360378.

SUBARU Forester lux. Árgerð 2015, 
ekinn 39 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. leður, 
álfelgur Verð 3.950.000. Rnr.116781.

VOLVO V60 d6 awd summum plug in 
hybrid. Árgerð 2017, ekinn 12 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 6 gírar. Verð 4.580.000. 
Rnr.213410.

KIA Niro hybrid ex . Árgerð 2017, ekinn 
30 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 6 gírar. Verð 
3.190.000. Rnr.360390.

TOYOTA Yaris hybrid edition s. Árgerð 
2017, ekinn 19 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.190.000. Rnr.116755.

LAND ROVER Discovery s. Árgerð 2016, 
ekinn 115 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. 
Verð 5.499.000. besta verð  Rnr.213445.

Ferðumst innanlands í sumar.

REYNSLA OG TRAUST Í 30 ÁR

Yfir 100 nýlegir bílar á staðnum - Góð verð


