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Arna Sigga reynir að gera fínt og páskalegt hjá sér. Hún fer nú létt með það. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Páskaskrautið breytist
Arna Sigríður Sæmundsdóttir hefur starfað sem blómaskreytir frá því hún 
var á þrítugsaldri. Hún segir að páskaskreytingar hafi breyst mikið í áranna 
rás. Séu nú einfaldari og meira leitað út í náttúruna með skreytiefnin. ➛2
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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@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Arna Sigga, eins og hún er 
kölluð, hefur alltaf haft 
græna fingur. Hún byrjaði 

að vinna í gamla Blómavali og 
lærði blómaskreytingar þar undir 
handleiðslu Hjördísar Reykdal. 
„Hjördís sá eitthvað í mér enda óð 
ég bara í hlutina án þess að hika,“ 
segir Arna Sigga. Hún fann sig 
mjög vel í starfinu en á undan-
förnum árum hefur hún verið illa 
haldin af gigt og gat því ekki leng-
ur starfað við fagið í fullri vinnu. 
„Ég tek að mér eitt og eitt verkefni 
til að halda mér við. Það eru örar 
breytingar í blómaskreytingum 
og maður vill fylgjast með því 
nýjasta,“ segir hún en þegar Arna 
Sigga var að byrja stóð ekki til 
boða nám í blómaskreytingum 
hér á landi. „Blómaskreytingar er 
eitthvað sem fólk hefur í sér, litir, 
form og samsetning. Maður þarf 
að hafa gott auga og vera listrænn. 
Svo þarf maður að kunna á þær 
plöntur sem finnast í náttúrunni 
en þar er hægt að finna ótrúlega 
margt sem hentar vel í skreyt-
ingar,“ segir hún.

Gulur ekki vinsæll
Arna Sigga segir að áður fyrr hafi 
konur verið mjög duglegar að 
skreyta heimili sín fyrir páskana. 
Þá varð heimilið allt gult; kerti, 
servíettur, skreytingar og blóm. 
„Guli liturinn skiptir ekki eins 
miklu máli í dag. Það er miklu 
frekar að fólk fari út og klippi 
trjágreinar eða lyng sem verður 
fallegt í vasa. Birkigreinar eru 
vinsælar og þær eru f ljótar að 
laufgast þegar þær fara í vatn. 
Þetta er akkúrat rétti tíminn til 
að klippa og þess vegna upplagt 
að nota af klippur í vasa. Það er 
mjög vorlegt auk þess sem hægt er 
að skreyta þær fallega með litlum 
eggjum eða ungum. Kræklóttar 
greinar geta verið mjög skemmti-
legar, jafnvel þótt þær laufgist 
ekki. Það má nota túlipana með 
þeim eða páskaliljur. Hægt er að fá 
mosa í blómabúðum til að punta 
enn frekar. Annars er fólk mest 
með eitthvert mjög einfalt skraut 
í dag og náttúrlegt. Mér finnst 
bleiki liturinn til dæmis vinsæll 
núna,“ útskýrir Arna Sigga.

Sveiflur í tískunni
„Ég er slæm af gigt í höndunum, 
bæði starfsgeta og úthald hefur 
minnkað. Það er erfiðisvinna að 
starfa í blómabúð, mikill burður 
með hluti, heitt og kalt vatn. 
Maður vinnur mikið með hönd-
unum og ef þær klikka verður 
þetta mjög erfitt. Mér finnst hins 
vegar gaman að taka að mér smá 
verkefni, til dæmis brúðkaup. 
Það eru miklar sveif lur í tískunni 
varðandi skreytingar og nauðsyn-
legt að fylgjast vel með því sem er 
að gerast. Alltaf einhver ný efni og 
nýjar tegundir af blómum. Þetta 
er virkilega skemmtilegur heimur 

að starfa í,“ segir Arna Sigga. „Ef 
fólki finnst gaman að skapa, vera 
í tengslum við fólk og alls kyns 
tilefni þá eru blómaskreytingar 
rétta vinnan. Mjög gefandi og 
hressandi.“

Arna Sigga hafði sömuleiðis 
gaman af garðrækt. Hún var með 
fallegan garð þar sem hún bjó 
áður, en eftir að hún missti mann-
inn sinn f lutti hún í blokkaríbúð. 
„Núna er ég með pottaplöntur og 
kryddjurtir í kringum mig. Maður 
fær alltaf fiðringinn þegar byrjar 
að vora að rótast í garðvinnu. Ég 
vil hafa blóm í kringum mig, það 
er hlýlegt og veitir bæði umhyggju 
og kærleik. Sem betur fer eru 
inniplöntur aftur komnar í tísku, 
að minnsta kosti sumar tegundir. 
Stórar plöntur eins og ryðblaðka 
ásamt blaðstórum grænum 
plöntum. Einu sinni voru allir 
með kaktusa svo tískan breytist 
stöðugt. Þetta sveif last mikið.“

Barnabarn Örnu Siggu á að 
fermast í júní og hún hefur beðið 
um gular skreytingar. „Það er svo 
misjafnt hvað fermingarbörnin 
vilja, hvort sem þau fermast um 
páska eða á öðrum tíma. Þau velja 
uppáhaldslitinn. Páskarnir eru 
tími fjölskyldunnar til að hittast. 
Þá er um að gera að hafa huggulegt 
í kringum sig og vera með lifandi 

blóm. Falleg blóm í vösum eru 
alltaf falleg,“ segir Arna Sigga sem 
ætlar að vera með fjölskylduna í 
mat um páskana. „Við ætlum að 
borða kalkún að þessu sinni. Mig 
langaði í páskalamb en dóttir mín 
borðar það ekki svo við breyttum 

í kalkún. Það er alltaf gaman að 
borða góðan mat á svona frídögum 
og svo baka ég alltaf sérstaka 
páskatertu. Mér finnst gaman að 
baka og reyni að nota litlu eggin 
í skreytingar,“ segir Arna Sigga 
sem notar gjarnan lifandi blóm 

í skreytingar á kransakökum, 
skírnartertum og öðrum veislu-
tertum. Eftir páska ætlar hún að 
heimsækja foreldra sína á Spáni en 
þar dvelja þau mestan hluta vetrar. 
„Það er gott að fá hita í kroppinn 
þegar maður er með slæma gigt.“

Arna Sigga hefur starfað við blómaskreytingar frá því hún var 26 ára,  
lengst af starfaði hún í Blómavali. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Einföld er falleg skreyting hjá Örnu Siggu.  FRÉTTABLADID/STEFÁN

Hér er Arna Sigga að útbúa fallegan brúðarvönd með barnabarni sínu sem heldur á fallegum vendi.

Glæsilegur krans sem Arna Sigga gerði nýlega. 

Aðalfundur 
Aðalfundur Breiðabliks verður haldinn fimmtudaginn       
2. maí n.k. kl. 17:30 í veitingasal félagsins í Smáranum. 
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Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛
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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

 Hjólhýsi

HOBBY HJÓLHÝSI 2019
STÓRSPARNAÐUR!

Nú er rétti tíminn til að panta 
Hobby hjólhýsi fyrir vorið beint 

frá Evrópu. Við aðstoðum þig. 

Allar fyrirspurnir sendist á: 

kriben@simnet.is 

s. 863 4449

Þjónusta

 Pípulagnir

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

 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
Tek að mér trjáklippingar og 
garðvinnu. Uppl. í s. 616 1569.

Felli tré og grysja og klippi runna. 
Ódýr þjónusta. Halldór garðyrkjum. 
s:698 1215

 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

 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

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 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

Best geymda leyndarmál Kópavogs

SÍMI 554 2166
 200 KÓPAVOGUR

LAUGARDAGUR
11:30 Man.City – Tottenham

Skírdagur
Föstudagurinn Langi

Laugardagur
Páskadagur 

Annar í páskum 

13 - 00
LOKAÐ
11- 03
LOKAÐ
13 - 01

MIÐVIKUDAGUR
19:00 Porto – Liverpool
19:00 Man.City – Tottenham
FIMMTUDAGUR
19:00 Napoli – Arsenal

WWW.CATALINA.IS

Spilar fyrir dansi

LAUGARDAGSKVÖLD
FRÁ KL. 00.00 - 03.00

Festival
13 - 00
LOKAÐ
11- 03
LOKAÐ
13 - 01

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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

GEYMSLURTILLEIGU.IS
 SÍMI: 414-3000

 Gerðu verðsamanburð !

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

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
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