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FYRIR ANDLITIÐ

Fæst í apótekum, Heilsuhúsinu  
og www.heilsanheim.is

Fæst í apótekum Heilsuhúsin

Ævintýrahús  
í Hafnarfirði
Eitt þekktasta húsið í Hafnarfirði, Austurgata 31, er nú til sölu. Ásýnd húss-
ins þekkja flestir Hafnfirðingar en garðurinn er þekktur um land allt. ➛2

Við Austurgötuna skemmtilegu í Hafnarfirði stendur þetta krúttlega hús sem kemur brosi á hvern þann sem gengur þar fram hjá. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



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: Benedikt Bóas Hinriksson benediktboas@frettabladid.is s. 550 5725 | Sólveig 
Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 
| 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,

 

LANDSBYGGÐIRNAR
Föstudaginn 10. maí gefur Fréttablaðið út sérblaðið Landsbyggðirnar.

Í þessu skemmtilega blaði er fjallað um byggðir landsins utan 

öfuðborgarsvæðisins. Fjallað er um  t.d  byggðaþróun, búsetukosti, 

atvinnutækifæri, menntamöguleika og ferðaþjónustu á landsbyggðinni.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins

Nánari upplýsingar um blaðið veitir: 
Jóhann Waage sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 
Sími 550 5656 / johannwaage@frettabladid.is

Dagbjartur Willardsson, 
fasteignasali hjá Fasteigna-
sölu Reykjavíkur, segir að 

húsið sjálft sé byggt árið 1892 og 
viðbygging árið 1997. Fyrrverandi 
eigandi hafi nostrað við húsið og 
sérstaklega við garðinn þar sem 
eru nokkur útihús í sama stíl og 
húsið.

Grjóthleðslurnar vekja sérstaka 
eftirtekt en þær voru hlaðnar upp 
af fyrri eiganda sem sótti grjótið 
á kerru og bar hvern einasta stein 
inn í garð og hlóð úr þeim.

Þar er lítil tjörn og enn fremur 
hús sem er byggt yfir heitan pott 
og hænsnahús.

„Þetta er ævintýraveröld 
í Hafnar firði og fyrrverandi 
eigandi, sem nú er fallinn frá, var 
búinn að dunda sér vel í garð-
inum.“

Hvert einasta smáatriði skiptir 
máli og er garðurinn einn stór 
ævintýraheimur fyrir unga sem 
aldna. Um jólin þótti garðurinn 
bæjarprýði – svo fallegur var 
hann.

„Þetta er ekkert of boðslega 
stórt, ekki svo margir fermetrar 
en þetta er mjög skemmtilegt hús 
að vera með í sölu. Gefur starfinu 
gildi að fá svona inn á borð til sín,“ 
segir Dagbjartur sem á ekki von á 
að húsið staldri lengi við á sölu.

Hann segir að húsið sé byggt úr 
timbri og klætt með bárujárni. 
Inn af forstofunni er eldhús og er 
hleri á gólfinu þar sem gengið er 
niður í þvottahús. Yfir eldhúsi er 
svo kósí svefnloft. Lítil stofa er inn 
af eldhúsinu og svo gangur sem 
liggur að álmu þar sem svefnher-
bergin og baðherbergið eru.

Dagbjartur bendir á að eignin 
sé hluti af dánarbúi og að seljandi 
hafi ekki búið í húsinu og þekki 
ekki ástand þess um fram það sem 
kemur fram í opinberum gögnum. 
Væntanlegir kaupendur eru því 
hvattir til að skoða eignina vel.

Dagbjartur segir að mikil natni hafi 
verið lögð í allt húsið og lóðina.

Húsið er byggt árið 1892 og hét þá Hagakot en viðbyggingin kom árið 1997. 

Það er lítið um tilviljanir í garðinum við Austurgötu 31. Hús og annað í stíl. 
Stíllinn heldur sér meira að segja 
langt út á götu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Haninn hefur trúlega séð nokkuð 
marga morgna á þessum fallega 
stað sem hann stendur á. 

Hliðið sem svo marga hefur dreymt um að kíkja inn fyrir og skoða.Á lóð hússins eru hraungrýtisveggir sem fyrri eigandi hlóð úr grjóti sem 
hann flutti heim á kerru. Í garðinum er tjörn og yfirbyggður heitur pottur.

Benedikt Bóas 
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛
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LEGSTEINAR
Í MIKLU ÚRVALI

Helluhrauni 2, Hafnarfirði
544 5100 – granitsteinar.is



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 til sölu

VW Passat 2.0 Highline 2005, ek. 
105.000 (20.000 á vél), Viðgerðar- 
og smurbók. Uppl. í s. 6942344

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

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

 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

 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

 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
4 herbergja íbúð til leigu í Stórholti 
Reykjavík. Uppl. í s. 899 3749/ 895 
8698

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLURTILLEIGU.IS
 SÍMI: 414-3000

 Gerðu verðsamanburð !

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

- TRAILER BÍLSTJÓRA 
ÓSKAST -

 

Silfri ehf óskar eftir vönum trailer 
bílstjóra 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

 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

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

intellecta.is

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


